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Opening Speeches 
 
 

Sayın Dekanlarım, Değerli katılımcılar, 18. Uluslararası CIM Sempozyumuna hoş geldiniz. 
17 yıl önce Texas Üniversitesi'nde iletişim akademisyenleri arasında ulusal ve uluslararası 

diyaloğun geliştirilmesi adına başlatılan ve yıllar içerisinde sağlam bir geleneğe dönüşen bilim 
şenliğini Atatürk Üniversitesinde devam ettirmenin heyecanı ve gururunu yaşıyoruz. 

Amerika’dan Eskişehir’e ve İstanbul’a şimdide Erzurum’a uzanan bu bilim köprüsü, bir yandan 
Amerika ve dünyanın diğer ülkelerindeki iletişim akademisyenleri arasındaki etkileşimi sağlarken 
diğer yandan Türkiye’deki iletişim ve diğer sosyal bilimler alanındaki akademisyenler arasında kişisel 
ve kurumsal işbirliği yapılmasına da olanak sağlamıştır. Bugün burada açılış konuşmasını yaptığımız 
CIM2021 bunun en somut örneğidir. Bu vesileyle değerli Erkan Yüksel hocama, bu hazineyi, iletişim 
akademisyenlerinin birbirleriyle bağlarını güçlendirmek adına, paylaştığı için teşekkür ederim. 

CIM’ın akademik gücü, gelişen ve giderek güç kazanan akademik ilişkilerde kendini 
göstermektedir. Bu açıdan sempozyum hem Türkiye’de birçok üniversitenin iş birliği yapmasına 
olanak tanımış hem de uluslararası akademik ilişkilerin gelişmesi açısından da önemli bir kimlik 
kazanmıştır. 

Bu haliyle CIM sempozyumu sadece bir bilimsel etkinlik olmanın ötesinde Türkiye’deki iletişim 
akademisyenlerinin dünyadaki meslektaşlarıyla etkileşime girmelerine zemin hazırlayan, yurtdışı 
seyahatleri için fırsat sunan ve bu tecrübeyi daha güvenli ve verimli bir şekilde yaşamaları sağlayan 
önemli bir organizasyondur.  

CIM’in işlevleri sadece az önce ifade ettiklerimle sınırlı değil elbette. İletişim alanında multi-
disipliner çalışmaların teşvik edilmesi ve bu çalışmaların paylaşılması açısından da bilim insanlarına 
önemli olanaklar sunmuştur. Bu durum CIM’i Türkiye açısından, birçok akademisyenin kabul ettiği, 
önemli bir kurum, bir ekol, bir okul haline getirmiştir. 

Bu yıl 65. yıl dönümünü kutlayan Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşen 
CIM2021, gerek davetli konuşmacıların ve gerekse Türkiye’den 75 üniversiteden ve Dünyanın 9 ayrı 
ülkesindeki 25 üniversiteden bilim insanlarının katılımıyla “iletişim akademisyenleri arasındaki 
diyaloğu güçlendirme” misyonunu yerine getirmede önemli bir adım daha atmıştır. 

Bu vesileyle sempozyumu'na ev sahipliği yapmamızı sağlayan Rektörümüz Prof. Dr. Ömer 
Çomaklı’ya buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Fakülte dekanımız Prof. Dr. Adem Yılmaz’a 
işlerimizi kolaylaştırdığı için teşekkür ediyorum. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Raci Taşçıoğlu ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Temiztürk’e düzenleme kurulunun 
çalışmalarını rahat bir şekilde yapabilme imkânı sundukları için minnettarız. 

Düzenleme kurulumuzun haftalar öncesinde başlayan hummalı ve titiz hazırlık çalışmaları, 
bugün bu zenginliği paylaşmamıza olanak tanıdı. Sempozyum organizasyonunda görev alan, başta 
organizasyon sekreteri Doç. Dr. Eyyüp Akbulut, Organizasyon komitesi başkan yardımcıları Dr. 
Öğretim Üyesi Meryem Okumuş, Ayhan Doğan ve Sait Sinan Atılgan’a ve hazırlık sürecinde hep 
iyisini yapmaya çalışan Araştırma Görevlisi Hatice Nur Yıldız’a, Emirhan Göl’e ve tüm düzenleme 
kuruluna yürekten teşekkür ederim. Ve elbette biz ve keynote speakerlar arasındaki iletişim sürecini 
yöneten Öğretim Görevlisi Burcu Güderi’ye de sabrı ve gayretleri için kocaman teşekkür. Böylesi 
büyük bir organizasyonun onurunu ve gururunu bizlere yaşattıkları için tüm düzenleme kurulu 
üyelerini gönülden kutlarım. Ayrıca sempozyum süresince oturumların sağlıklı bir şekilde yapılması 
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için çalışan teknik ekibe ve moderatörlük yapacak tüm öğretim üyelerine, ayırdıkları zaman ve 
emekleri için de minnettarız. 

 
Değerli katılımcılar, 
Birkaç gün önce yitirdiğimiz gündem belirleme kuramının öncülerinden ve CIM’in büyük 

destekçilerinden Danolt Shaw’ın üzüntüsünü yaşıyoruz. Prof. Dr. Erkan Yüksel’in teklifiyle bu yılki 
CIM sempozyumunu Donalt Shaw’a adamaya karar verdik. 

Uluslararası sempozyumlardan, araştırmacılara iletişim alanında tanınmış  akademisyenlerle ve 
birbirleriyle tanışmaları için elverişli fırsatlar sunması beklenir. Bu nedenle CIM2021’de sizleri her biri 
alanında söz sahibi akademisyenleri sizlerle buluşturmanın gururunu duyuyoruz. 

Tüm keynote spekearların sempozyuma katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. 
Davetimizi kabul ettikleri için kendilerine burada teşekkür ediyorum. 

Sempozyumlarda belirli bir tema belirleyerek hareket etmek, ne kadar zor ve hareket alanını 
daraltıcı bir karar olsa da organizasyon komitesi olarak cesur bir duruş sergiledik ve bu yıl ki CIM’ın 
temasını genel olarak dijitalleşme olarak belirledik. Ne mutlu ki gelen bildirilerin büyük çoğunluğu 
belirlenen tema kapsamında oldu. Bu çerçevede bildiriler hakem sürecinden geçtikten sonra “Yapay 
Zeka, Dijital okuryazarlık, Dijital Diplomasi, Dijital Ebeveynlik ve Dijitla Kuşaklar, Sosyal Ağlar, 
Dijital marka ve reklamcılık, Dijital Kimlik, Dijital Eğlence, Dijital Journalism, Dijital Aktivizm, Dijital 
Ticaret ve Dijital Yayıncılık” gibi kategorilere bölünerek sempozyum oturumları belirlendi. Belirlenen 
temanın dışında gelen bildiriler ise Covid 19, Siyaset Toplum ve Kültür, Gazetecilik ve Medya, 
Televizyon, Reklamcılık gibi genel başlıklar çerçevesinde kategorize edildi. 

 
Saygıdeğer katılımcılar ve değerli misafirlerimiz, 
Bu yıl CIM’de 9 keynote spekear oturumunun yanında, 8‘i yurtdışından olmak üzere 86 farklı 

üniversiteden toplamda 171 bildiri sunulacak. 7’si İngilizce 29’u Türkçe olmak üzere 36 Oturum 
yapılacak. Bu oturumların 8’i eş zamanlı 3 oturum; 6’sı eş zamanlı 2 oturum olarak planlanmıştır. 

Elbette ki bir sempozyumdan beklenen sadece sunumların yapılması ve bunlar üzerine 
tartışılması değildir. Çünkü sempozyumlar akademik işbirliklerin kurulmasına olanak sağlayan 
sosyal ilişkilerin geliştirildiği ortamlardır. Her ne kadar pandemi koşulları nedeniyle fiziki olarak 
biraya gelememenin hüznünü yaşasak da teknolojinin sunduğu fırsatları değerlendirerek yüz yüze 
ortamların avantajlarını buraya taşımak için çaba sarf etmeliyiz. Bu bağlamda CIM2021’in bir araya 
gelmenin getirdiği fırsatları değerlendirebileceğimiz bir sempozyum olmasını diliyorum. 

İki gün boyunca dolu dolu sürecek bir program hazırladık. Bazı şeyler planlandığı gibi 
gitmezse lütfen şimdiden özürlerimizi kabul edin. 

Son olarak misafirlerimizi ve katılımcılarımızı bu organizasyonda  görmekten mutluluk 
duyduğumu belirterek, sempozyumun sonuçlarının iletişim dünyasına faydalı olmasını temenni 
ederim. Ayrıca yeni akademik işbirliklerin doğduğu bir sempozyum olmasını dilerim. 

 
Prof. Dr. Besim YILDIRIM 

 Atatürk Universitesi 
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A HUGE “PLANE TREE”: PROF. DR. DONALD SHAW 
Maybe there is someone in every person's life: someone who reaches out to him, guides him, 

opens doors, makes him reach from one place to another, and offers him an unexpected favor in an 
unexpected moment. 

How lucky I am that I can mention a few names in my life as well… 
Donald Shaw was one of them… 
I do not know how to start: I think it will take some time to collect the memories in my mind... 
We met via e-mail in the early 2000s, the great theorist, one of the name-fathers’ of agenda 

setting theory, with Prof. Dr. Donald Shaw… 
Then, together with my PhD thesis advisor Prof. Dr. Uğur Demiray and Prof. Dr. Merter Oral, 

we took my esteemed professors Prof. Dr. Maxwell McCombs, Prof. Dr. Donald Shaw and Prof. Dr. 
Judith Litterst from the airport, and we traveled about 2000 kilometers between Istanbul, Eskişehir, 
Konya, Akşehir, Nevşehir, Ürgüp, and Cappadocia… 

Prof. Shaw was in Prof. Demiray’s car, because he was smoking, and Judith Litterst was with 
them; I, a young academician, in my own car with Prof. Oral and Prof. McCombs… 

Maybe it was one of the best trips of our lives… 
I saw that our teacher Shaw meticulously examined historical places and artifacts… 
By the way, may God have mercy on my professor Demiray and my professor Merter again... 
They also passed away… 
Then, I went to United States as visiting professor with the invitation from Prof. Dr. 

McCombs… 
The year was 2002… 
Prof. Dr. Donald Shaw hosted us in Chappel Hill together with my dear friend Prof. Dr. Serra 

Görpe who was a visiting scholar like me with the invitation from Prof. Dr. McCombs. He got behind 
the wheel, drove for hours and took us to the ocean shore. We put our feet in the sea, ate fish 
together... It was a different fish, from what we do not eat here… 

Then (perhaps before) one day, Prof. Dr. Shaw came to the University of Texas, Austin to visit… 
I told him about my study... There was also an article I wanted to finish… 
First, we got out and went to a big hall… There was one of the biggest and longest tables I've 

ever seen in my life. A massive, magnificent, long, historical table and its armchairs, which I think are 
so historical and precious... 

Prof. Shaw laid the pages of my article side by side on the table… Then he took a 50 cm 
metal/plastic ruler in his hand… He started to cut paragraph by paragraph with a ruler… 

On the one hand, he was asking questions, and on the other hand, he was pasting the 
paragraphs he had cut with tape, one after the other. It was as if we were playing a puzzle. He pasted 
it there, this here, my professor... By describing, what he did… 

He showed practically how an article should be edited… 
Together with Prof. Dr. Maxwell McCombs and Prof. Dr. Serra Görpe, we started the 

"International Symposium: Communication in the Millennium" meetings, which will be held for the 
18th time this year. One year in America, one year in Turkey… 

Many of my colleagues, my friends, received a visa to the United States for the first time in their 
lives, as I did before, and made an academic presentation in English for the first time in their lives due 
to this symposium organization. 
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This symposium has been a great experience, a great educational platform, a great career step 
for hundreds of academicians during last 18-19 years… 

Our conversations with Prof. Dr. Shaw continued on many occasions… 
In Eskişehir, Istanbul, in different cities of America… 
More so, we “mailed”… 
While visiting Hamamyolu in Eskişehir, I remember almost 20 years ago, he said, "Like 30 years 

ago … in Amerika…" 
This morning, as you can imagine, I received the sad news... 
Next week, we will hold the 18th edition of Communication in the Millennium in Erzurum. 

This year, the host is Atatürk University Faculty of Communication… 
Dean of the Faculty Prof. Dr. Adem Yılmaz… 
Organizing Committee President, Prof. Dr. Besim Yıldırım... 
Both of them are among the first students I taught while I was a research assistant at the Faculty 

of Communication at Selçuk University in Konya. 
The important names of the CIM symposium organization, and my dear friends… 
His son, Matt Shaw, wrote on Facebook when I woke up this morning: 
“My dad, Donald Shaw, died tonight, Oct. 19, after several weeks of illness and five days in 

hospice care. My sister Dona and I were with him. He was less than a week from his 85th birthday. 
He had been asleep most of the day today. A friend had suggested I play a hymn called "On 

Eagles' Wings" since Dad liked eagles. I found a version by Michael Crawford, which we played. That 
prompted me to put on the original soundtrack to "Phantom of the Opera," which had starred 
Crawford. Dad had loved that show and would play the CD over and over in his car on trips. Dad's 
eyes slightly opened when "Think of Me" started, I felt like he recognized me, his breathing seemed to 
change. 

We were enjoying the music and had listened to almost all of Act I when Dad grew very still 
during "All I Ask of You" and he then was gone. I feel like the music and our presence in the room 
helped him pass over….” 

Rest in peace… 
Condolences to his loved ones... 
Maybe they met with Prof. Demiray and Prof. Oral, and now they watch us… 
Greetings to them... 

 Prof. Dr. Erkan YÜKSEL  
Anadolu University 
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“Doğru yaşamın bilinçsiz provalarıdır oyunlar.”  

Adorna/Minima Moralia 

 

Medya okuryazarlığının kalbinde araştırma ilkesi yatar.” 

ElizabethThoman 

 
Veysel ÇAKMAK, evli ve iki çocuk sahibi olan yazar Aksaray’da doğmuştur. Lisansını Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm 

Eğitim Fakültesi, yüksek lisans ve doktorasını Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde tamamlamıştır. 

Selçuk Üniversitesi ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde çalışmış olup, halen Aksaray Üniversitesi İletişim 

Fakültesi’nde görev yapmaktadır. Halkla ilişkiler, dijital medya, dijital oyunlar ve benlik sunumu çalışma alanlarından 

bazılarıdır.  

 

Mehmet Safa ÇAM, 1982 yılında Ankara’ da doğan Mehmet Safa ÇAM, ilk, orta ve lise eğitimini Konya’da tamamladı. 

2006 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Reklamcılık ve Halkla İlişkiler bölümünden mezun oldu. 

Ardından yedi yıl boyunca çeşitli özel ve kamu kuruluşlarında çalıştı. Akademik hayata 2013 yılında Aksaray 

Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak başladı. 2015 yılında Ankara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim 

Dalı’nda yüksek lisans, 2019 yılında ise Selçuk Üniversitesi Reklamcılık Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamladı. 

Yazar halen Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesinde öğretim üyesi olarak akademik hayatına devam etmektedir. 

 

Özet: Youtube, Facebook, Twitter, Instagram ve diğer birçok dijital ortamlardaki iletişim araçları bireyleri olumlu ya da 

olumsuz olarak etkilemektedir. Dijital oyunlar da çok sayıda insanların kullandığı etkileşimli bir kitle iletişim aracıdır.  Her 

geçen gün gelişen ve değişen dijital oyunların toplumu sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan etkilendiği bilinen bir gerçektir. 

Dijital oyunların birçok işlevi bulunmaktadır. Bunlardan bazıları eğlendirmek, rahatlatmak, yeni arkadaşlıklar edinmek, 

vakit geçirmek, dijital şiddet ve dijital oyun kültürünü benimsetmektir.   

 

Fakat dijital oyunların dijital şiddet, cinsellik, ırkçılık, argo dil kullanımı gibi birçok olumsuz yönleri de bulunmaktadır. 

Dijital oyun okuryazarlığı bu açıdan bakıldığında önemli bir bilinçlendirme aracıdır.  

Bu bilinci elde etmek için ise internet kullanıcılarının dijital oyunlara ulaşabilme, kullanabilme, sorgulayabilme ve bunu da 
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Literatür taraması tekniğinin kullanıldığı bu çalışmada dijital oyunların özellikleri ve topluma etkileri eleştirel medya 

okuryazarlığı çerçevesinde incelenmiştir. Tarama sonucunda dijital dünyada dijital oyun oynamaksızın yaşamın kaçınılmaz 

olduğu, fakat bu dijital oyunların özellikle gençlerin belli ilkeler çerçevesinde oynaması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Ayrıca ailelerin de dijital oyunlar konusunda bilinçlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler:  Oyun, Dijital Oyunlar, Dijital Oyun Okuryazarlığı, Eleştirel Düşünce 

 

Abstract:  Communication tools on Youtube, Facebook, Twitter, Instagram and many other digital platforms effect 

individuals positively or negatively. Digital games are also an interactive mass media tool used by many people. It is known 

that digital games, which are developing day by day, have various effects in the social, economic and cultural context. Digital 

games have many functions. Some of these are to entertain, to make relax users, make new friends, spend time and create a 

digital gaming culture. 

 

                                                 
1 Bu çalışma 26-27 Ekim 2021 tarihinde Atatürk Üniversitesi tarafından Erzurum’ da gerçekleştirilen “Communication in the 

Millennium (CIM)” adlı uluslararası sempozyumda bildiri olarak sunulmuştur.  
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However, digital games also have many negative aspects such as digital violence, sexuality, racism, and slang language use. 

From this perspective, digital game literacy is a very crucial awareness tool. In order to  achieve this awareness, internet 

users need to improve  their abilities to access, use, question and express digital games. Present literature review, the 

characteristics of digital games and their effects on society are examined through  the framework of critical media literacy. 

 

As a result of this investigation, it was concluded that life is inevitable without playing digital games in the digital world, 

especially for Z generation.  However these digital games should be involved in by young people within the framework of 

certain principles. In addition, it is thought that families should be made aware of digital games. 

 

Keywords: Game, Digital Game, Digital Game Literacy, Critical Thinking  

 

DİJİTAL OYUN OKURYAZARLIĞINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ2 

 

1. GİRİŞ 

 

İnsanlardaki oyun oynama davranışı tarihin her aşamasında görülmektedir. Gerek boş vakit 

geçirmek ve üstünlük kurmak için gerekse insanların kaynaşması ve eğlenmek için olsun çeşitli 

sebeplerden dolayı oyun insanlar için önemli bir davranıştır. Bu davranış çoğunlukla küçükler için 

heyacan verici, eğlenceli ve sebepsiz olabilmektedir. İnsanlardaki oyun oynama isteği geçmişten 

günümüze hala devam etmesine rağmen oyunların araçlarında, mekanlarında ve türlerinde 

değişmeler meydana gelmiştir. Özellikle teknolojinin gelişmesi ve kent hayatının yaşanması ile 

birlikte daha önceleri oynanan körebe, saklambaç, birdir bir, elim sende, uzun eşek gibi oyunların 

yerini günümüzde cep telefonu, bilgisayar ve tabletler kullanılarak dijital ortamlarda oynanan dijital 

oyunlar almıştır. 

Bu dijital ortamlar internet, sosyal medya, elektronik yayınlar gibi temel iletişim araçlarının 

oluşturduğu yeni medya, toplumu etkileyen ona yön veren önemli bir güçtür. Yeni medyanın eğitim, 

sosyalleştirme, bilgi verme, etkileşim sağlama, yetiştirme gibi birçok işlevi bulunmaktadır. Günümüz 

dijital çağda, karmaşık internet ortamındaki Twitter, Instagram, Facebook, Youtube, online televizyon, 

bloglar, forumlar ve dijital oyunlar gibi çok sayıda medya aracını insanlar etkin bir şekilde 

kullanmaktadır. Bu medya araçlarının hem kullanım teknikleri hem de hedef kitleyi ikna etmek için 

kendine özgü geliştirdiği reklam ve propaganda teknikleri bulunmaktadır. Dolayısıyla medya 

okuryazarlığına bu noktada ihtiyaç duyulmaktadır. Medya okuryazarlığı farklı medya araçlarını 

kullanabilme, onları çözümleyebilme ve kişinin kendine göre yorumlamasıdır. Buradan hareketle son 

yıllarda oyuncuların dijital oyunların özelliklerini kavrama, onları çözümleme ve kendi duygu ve 

düşüncelerine göre yorumlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu çalışma internet kullanıcılarını dijital oyun okuryazarlığı konusunda bilinçlendirmek, dijital 

oyunların çözümlenmesine katkıda bulunmak ve dijital oyun okuryazarlığı kavramlarının 

farkındalığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

 

2. MEDYA OKURYAZARLIĞI 

 

Geleneksel medya yerine günümüzda dijital ortamlarda daha etkin olan yeni medya kendini 

göstermektedir. Dijital oyun okuryazarlığı kavramı da bu yeni medya çerçevesinde incelenecektir. 

Yeni medya okuryazarlığı, yeni medya kullanımına ilişkin bilgilere ulaşabilme, teknolojiyi 

kullanma, yeni medya potansiyelleri ile tehditleri farkedebilme becerisidir. Ayrıca yeni medyayı etik 

                                                 
2 Bu çalışma 26-27 Ekim 2021 tarihinde Atatürk Üniversitesi tarafından Erzurum’ da gerçekleştirilen “Communication in the 

Millennium (CİM)” adlı uluslararası sempozyumda bildiri olarak sunulmuştur.  
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ve hak temelli kullanmak üzere tutum ve davranışları geliştirmeyi amaçlar. Yeni medya okuryazarlığı 

ile ilgili temel konulara bakıldığında, “gizlilik ve mahremiyet”, “sorgulayabilme”, “politik mücadele” 

ve “bağımlılık” kavramlır ön plana çıkmaktadır  (Topçu & Türk, 2016); 

Gizlilik ve mahremiyet: Sayısal ortamlarda kullanıcıların mahremiyetlerinin ve gönüllü olarak 

sunduğu bilgilerin ticari ve siyasi kullanımına karşı farkındalık oluşturmak. 

Sorgulayabilme: Medya metinleri ile ilgili eleştirel içerik oluşturan (yazı, resim, fotoğraf vs.) 

katılımcı bireyler oluşturmak. 

Politik mücadele: Teknoloji kendi başına politik bir akla sahip değildir. Politik çıkarlar dahil 

her türlü bilgi uçurumuyla mücadele etme aracıdır. Bu mücadeleyi gerçekleştirmek. 

Bağımlılık: Kişinin tasarladığından daha fazla internette kalması, bilgisayar başında saatlerini 

harcaması bağımlılık unsurlarındadır. Bir davranışın bedensel ya da psikolojik zararlarına rağmen 

kullanılmasına devam edilmesi, bağımlılık göstergesidir. Medya okuryazarlığının temel amaçlarınden 

biri de medya bağımlılığını engellemektir. 

Medya okuryazarlığı ile ilgili beş temel kavram bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir   

(Jols & Thoman, 2008:35-42; Güngör, 2016: 267); Yeni medya kurgudan ibarettir.  Medya mesajlarının 

tümü medya çalışanları tarafından kurgulanmıştır. Köşe yazıları, televizyon şovları, çizgi romanlar 

gibi medya metinleri doğal mesajlar değildir. Medya oluşan mesajların kendine ait yapım farkları 

vardır. Örneğin dergide yazının büyüklüğü, fotoğraflar, resimler, sayfa yapıları bulunmaktadır. 

Televizyon programları, değişik kamera açıları, müzik ve ses efektleri farklı yapı taşlarından 

oluşmaktadır. Dolayısıyla okuyucuya, izleyiciye ya da dinleyiciye ulaştırılan mesajların tamamı 

medya uzmanları tarafından oluşturulmaktadır. Bir diğer kavram ise üretilen ürünün yöntemi ya da 

biçimidir. Oluşturulan mesajlar medyanın kendina ait kuralları kullanılarak yaratıcı bir dil ile 

kurgulanmaktadır. Medya kullandığı dil ve yöntem sayesınde hedef kitlesinin şüphesini çekmeyecek 

şekilde kurgu yapmaktadır. Ayrıca dört temel sanat disiplini olan müzik, dans, tiyatro ve görsel 

sanatları en iyi şekilde araç ve yöntemlerine uygulamaktadır. Bir diğer kavram ise dinleyicinin 

algısıdır. Medya metinlerini farklı kişiler aynı mesajı farklı şekilde algılayabilirler. Çünkü her bir 

dinleyici kendi yaşantısına ait deneyimine göre algılama yapmaktadır. İçerik ve güdü de diğer temel 

kavramlardır. Medya metinlerinin kendine ait gizlenmiş değer ve görüşleri vardır. İnsanların 

birbirleriyle girdiği her ortamda olduğu gibi medya araçlarında da iletişimsel bir edim, açık ya da 

örtük yer alır. İnsanlar her ortamda fikirsel ve düşünsel üretim yapmaktadırlar. Buna medya da 

dahildir. Dolayısıyla ideoloji (fikirbilim) sunumu kitle iletişim araçlarının temel özelliklerindendir. 

Medya mesajlarının temel amacı gelir ya da güç elde etmektir. 

 

2.1.Medya Okuryazarlığının Tarihsel Temelleri ve Eleştirel Düşünme 

 

Medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünmeyi bazı yazarlar birleştirerek eleştirel medya 

okuryazarlığı olarak adlandırmaktadırlar. Eleştirel medya okuryazarlığı bireylerin kişisel ve kollektif 

olarak özgürleşmesini sağlayacak bilinç halinin yeniden üretimini amaçlamaktadır. Böylece akıl ve 

maktık çerçevesinde düşünme denilen modern toplumsallaşmayı yeniden tanımlayacak bir 

kamusallığa; eğitim adına bir uzmanlık elde etmek ya da iş bulmak yerine sorumluluğunu arayan 

bireylere ve bilişsel özgürleşmenin önündeki tüm yapıların sorgulanmasına ihtiyaç vardır (Okuroğlu 

& Dağtaş, 2019). 

Eleştirel düşünceye bakıldığında Frankfurt Okulu düşünürlerinin fikirleri ön plana 

çıkmaktadır. Bu düşünürlere göre kitle iletişim araçları genellikle seçkin kimselerin kontrolünde 
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bulunmaktadır. Bu seçkin zümre “kültür endüstrisi” aracılığıyla medyayı kullanarak toplumlar 

üzerinde baskı kurmaktadır ve düşünce özgürlüğü henüz yerleşmemiş toplumlarda onları kültürel 

olarak istila edip kültürlerini yok etmeyi amaçlamaktadır. Frankfur Okulu düşünürleri özellikle 

Amerika gibi ulus devletlerin insanları medya aracılığıyla güdüp yönettiği, kitle iletişim araçlarının 

toplumu tıpkı bir şırıngayla insanlara aşı enjekte ettiğini vurgulamaktadır. Onlar, milyonlarca insan 

kitle iletişim araçları tarafından verilen mesajları her gün defalarca aldığını ve bu mesajların toplumda 

farklı etkilere yol açtığını ifade etmektedirler  (Şeylan, 2008:21). 

Medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünce arasında birçok yönden önemli ilişkiler 

bulunmaktadır. Bu kavram arasındaki temel ilişkiler ve bu ilişkiyi anlamak için aşağıdaki sorular 

üzerinde durulabilir (Kurt & Kürüm, 2010:31); 

Medyanın inanç, davranış ve değerler üzerindeki etkisinin bilincinde olmak. 

Okuduğum/dinlediğim/gördüğüm durumlar benim ve başkalarının üzerinde ne gibi etkiler bırakır? 

Medyanın araçlarını akıllı ve etkili bir biçimde kullanımak. Neden 

izlemeliyim/dinlemeliyim/okumalıyım? 

Medya mesajlarını ekonomik, siyasal, tarih, estetik ve yaratıcı sürecinin üretildiğini fark etmek. 

Bu mesajlar hangi bağlamda oluşturulmuş ve nasıl bir süreçten geçmiştir? 

Medya mesajlarını kendine ait bir dilinin olduğunu bilmek. Buradaki temel fikir nedir? 

Medyanın fikir, bilgi ve haberi üreten kişinin hangi bakış açısıyla yazdığını sorgulamak. 

Okuduğum/dinlediğim/gördüğüm durumlar hangi bakış açılarıyla ele alınmıştır? 

Medya kültürünü anlamada kaynağı tespit ve yorumlamak. Okuduğum/dinlediğim/gördüğüm 

durumlardan bu sonuca nasıl ulaştın? 

Medya karşısında eleştirel olmak. Okuduğum/dinlediğim/gördüğüm durumlarla ilgili hangi 

varsayımlar beni bu sonuca götürdü? Sorularını kişi kendisine yöneltmelidir. 

 

 2.2.Medya Okuryazarlığı Gerektiren Koşullar 

   

Günümüzdeki bilgi/enformasyon seli, bilgiye erişim olanakları, teknolojinin giderek 

ucuzlaması, medyanın insanları etkileme gücü, medyanın insan davranışlarını şekillendirmesi, 

dengesiz medya tüketim alışkanlıkları, görsel iletişimin yaygınlaşması, taraflı veya yanlış içeriklere 

rastlanması, medyanın ticari amacı, çarpık inançlar (abartılan sorunlara yönelik inançlar ve 

kutuplaşan inançlar gibi nedenler medya okuryazarlığının oluşmasını zorunlu kılmıştır (Şahin, 

2014:50-68). 

İnsanların sabah kalktıklarında ilk yaptıkları iş facebook, Twitter, instagram gibi sosyal medya 

ortamlarında meydana gelen gelişmelerden haberdar olmak istemeleridir. Bu “an”lık yaşam ve ileti 

paylaşım şekli bireylerin fazlasıyla hoşuna gittiğinden akıllı telefonların ortaya çıkmasıyla bu sosyal 

ağların hızla artması toplum yaşamının yeni bir boyut ve şekil almasına neden olmuştur. Mobil yaşam 

şekli zaman-mekan bağımlılığını ortadan kaldırarak bireyleri eğlendirme, iş yapmayı kolaşlaştırma, 

zamanı verimli kullanmayı sağlamakla birlikte bazı durumlarda iş ve özel hayatın iç içe geçtiği bir 

ortam hazırlayarak insanları da zor durumda bırakabilmektedir  (Ataman Yengin, 2016:110). 

Medya okuryazarlığı ve özellikle dijital oyun okuryazarlığını gerektiren hususlardan biride 

dijital oyunlarda şiddet unsurunun yaygınlaşmasıdır. İnternet kullanıcıları günlük hayatta 

yapamadığı şiddet davranışlarını dijital ortamlarda rahatlıkla yapabilmektedir. Gerek dijital oyun 

platformalarının verdiği özellikler, gerekse dijital oyunların atmosferi dijital şiddet eylemleri gençler 

üzerinde popüler bir etki bırakmaktadır. 
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Dijital ortamlardaki şiddet “yeni dijital şiddet” olarak tanımlanmaktadır. Bunlar da kendi 

içerisinde kodlu şiddet, araçsal şiddet ve fiziksel şiddet olarak sınıflandırılabilir. Kişilerarası iletişimin 

gerçekleşmesini sağlayan iletinin aktarım türü kodlu olarak ifade edilmektedir. Bu kodlar ise, sözlü, 

sembolik, görsel, pornografik olarak nitelendirilir. Araçsal şiddet balta, bıçak, zincir, mızrak, ok-yay, 

alev gibi araç kulanılarak dijital ortamlarda yapılan şiddet türüdür.  Fiziksel Şiddet ise el, kol, ayak, 

kafa gibi vücudun farklı organlarını kullanarak yapılan şiddet türüdür. Bu şiddet unsurları dijital 

ortamlarda sınırsız ve ceza almadan kullanılmaktadır. Sanallık ve dijital platformlar bu uygulamalara 

fırsat vermektedir  (Yengin, 2012:137-146). 

Medya okuryazarlığını gerektiren bir diğer unsur ise oyun reklamlarıdır. Advergaming olarak 

da adlandırılan bu reklam türünde oyuncular oyun esnasında reklamda gördükleri ürünleri kolaylıkla 

benimseyebilmekte, onlardan etkilenebilmektedir. Hatta oyun reklamlarından kaçış durumunun 

olmadığı oyun platformları da çok sayıda bulunmaktadır. 

Global ve glokal markaların çoğunlukla tercih ettiği reklam alanı dijital oyunlardır. Oyun 

reklamları eğlence odaklı, heyacan verici, etkileşimli bir paylaşım olduğu, tüketicinin daha fazla 

zaman harcamasına müsait, oyun içerisinde marka ile işbirliği fırsatı sunan güçlü reklam  mecrasıdır. 

Markaya ilişkin duygusal iletişimi başlatma, bağlılık yaratma, ürün imajını güçlendirme, marka 

çağrışımı yapma, markanın bir özelliğini anlatma gibi teknikler için kullanılır. Tüketicinin reklama 

karşı kaçma girişimini değiştiren oyun platformunda tüketiciler reklam ürününü oyun bitene kadar 

sürekli görebilmekte veya hissedebilmektedir  (Özkaya, 2010). 

İnternet kafeler de medya okuryazarlığını gerektiren bir başka unsurdur. Gençlerin dijital 

oyunları oynadığı fiziksel mekanlardan biri de internet kafelerdir. İnternet kafeler konusunda Yıldız 

ve Bölükbaş’ ın (2010) yaptığı çalışmada internet kafeler gençlerin teknolojiden yararlanma mekanı 

olmasına rağmen, onların toplumsal sapmalarda bulunduğu mekanlar olduklarını ifade etmişlerdir. 

Gençlerin internette pornoğrafi, müstehcenlik içeren sitelere girmelerine ilavaten yaygın bir etkinlik 

de cinselliğin yoğun olarak konuşulduğu sohbet ortamlarını kullanmaktadırlar. Gençler, görmediği ve 

tanımadığı insanlarla bastırılmış duygularını tatmin etmek suretiyle interneti sıklıkla 

kullanmaktadırlar. 

Yeni medyada reklamlar ile ilgili etik sorunlara bakıldığında, haber ve reklam ayrımının 

kaybolması, reklamların belirsizleştirilmesi ve reklam kirliliği olarak kendini göstermektedir. Bu etik 

sorunlara şu örnekler eklenebilir; dijital ortamdaki verilerin ticaret amaçlı kullanımı, özel yaşamın 

gizliliği ihlali, reklamların haber gibi verilerek yanıltıcı etiketleme veya başlıklandırma yapılması, 

geleneksel medyada yasak olan ve toplumun tepkisini çeken mesajların dijital ortamlarda rahatça 

kullanımı gibi çok sayıda etik sorunlar bulunmaktadır. (Kalan, 2016). 

Dijital oyunlar oyuncuyu şiddete sürüklemenin yanı sıra propaganda amaçlı da 

kullanılmaktadır. Ülkelerdeki gençler oyunlar aracılığı ile yapılan propagandaya da açıktırlar. Hatta 

oyuncuların çoğu oyunun propaganda içerdiğini bilseler dahi oynamaktadırlar. Oyunlarda açık 

propaganda olduğu gibi örtük propaganda da bulunmaktadır. Ayrıca kültürel ve politik propaganda 

teknikleri de yaygın olarak kullanılmaktadır  (Sezen, 2004). 
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3.GELENEKSEL OYUNLAR VE DİJİTAL OYUNLAR 

 

Oyunlar her bireyin hayatında önemli bir yere sahip olmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte 

oyunlarda değişmiş durumdadır. Körebe, saklambaç gibi oyunların yerini sanal olan ateri, konsol 

oyunları, internet ve sosyal medya oyunları almıştır. Geleneksel ortamlarda daha sosyal bir kavram 

olan oyun, yerini dijital ortamlarda hayatı daha fazla kısıtlayan dijital oyunlara bırakmıştır. Bunun en 

önemli sebebi hitap ettiği, hedef kitlesine sunduğu imkanlar ya da bağlayıcı uygulamalardır. Oyuncu 

dijital ortamlarda kendisine ait bir hayat kurmaktadır. Benliğini bu ortamlarda inşaa etmektedir. Ya 

da bu ortamlarda istediği gibi görünmektedir. Çünkü artık dijital alanda oyuncu; olduğu kişi değil 

olmak istediği bir birey haline gelmiştir (Yücel ve Şan, 2018: 88). 

Farklı bilim dalları oyunla ilgili farklı tanım ve teorilerde bulunmuşlardır. Bazıları oyunun 

kökeninin ve temelinin yaşam enerjisinin fazlalığından kurtulmanın bir biçimi olarak 

tanımlamaktadır. Bazı teorilere göre ise, canlı varlık oyun oynarken, doğuştan gelen bir taklit 

eğiliminin hükmü altındadır; veya  bir gevşeme ve rahatlama ihtiyacını tatmin etmektedir; veya 

hayatın ondan isteyeceği ciddi etkinliklere hazırlık provası yapmaktadır; yada oyun insanın nefsine 

hakim olmasını sağlamaktır. Başka varsayımlarda ise oyunun kökeninde çevresine eğemenlik kurma, 

yarışma ihtiyacı içinde olma, bir şey yapabilme veya birşeyi belirleyebilmeye yönelik kendinde 

yatkınlık davranışı bulunmaktadır. Diğer bazı teorilerde ise, oyun zararlı eğilimlerden masum bir 

şekilde kurtulma yolu olarak kabul edilmektedir. Yani oyun gerçek hayatta gerçekleştirilmesi 

olanaksız arzuların bir kurmaca aracılığıyla karşılanması/giderilmesi ve böylece kişisel benlik 

duygusunun korunmasıdır  (Huizinga, 2006:19). Suits’ e göre oyun oynamak, “sonuca götürmede 

daha fazla yeterli olarak yasaklayıp daha az yeterli olanı serbest bırakan ve yalnızca bu tür bir 

etkinliği olanaklı kıldığı için kabul edilen kuralların izin verdiği araç ve yöntemleri kullanarak belli bir 

duruma ulaşmaya yönelik bir etkinliğe girmek” olarak tanımlamaktadır (2000:49). 

Oyun kuralları çerçevesinde kullanıcıya özgürlük sunan bir eylemdir. Bilinçli olarak günlük 

yaşamın dışında kalır. Ciddi bir iş olarak benimsenmemesine rağmen, oyuncu yoğun olarak kendini 

oyuna verir. Duruma göre yoğun çaba sarfeder. Bu eylemde maddi bir kazanç, kar, bir çıkar 

beklenmemektedir. Oluşumu kendi zaman ve yer sınınrlaması ve belirlenen kurallar içindedir  

(Yengin, 2012:90). 

Oyunun genellikle bireylerin çocukluk dönemine has bir etkinlik olmasına rağmen, gerçekte her 

yaştan insanın günlük pratiklerinin bir parçasıdır. Bu günlük pratikler insan hayatını organize eden 

ve onun yaşantısının zorunluluğu haline gelen ve yaşamını tamamlayan bir etkinliktir. Antik çağdan 

günümüze kadar oyun, insanların serbest zamanlarının değerlendirildiği temel göstergesidir  (Çavuş, 

2017:139). 

Tele-varoluş sanal gerçekliğin boyutlarından biridir. Kamera, microfon, ekron gibi araçlarla 

insanlar sanal ortamlarda deneyimlemek istedikleri mekânlara ve iletişime karar vermektedirler. 

Dijital oyunlar sanal gerçeklik araçlarını kullanarak, oyun hareketlerini daha etkin 

gerçekleştirmektedirler. Oyunlarda sanal çevre çağlamında sanal interaktif iletişim kullanılmaktadır. 

Dikat çekici bu durumlarda dijital oyun kullanıcıları yeni becerilere kavuşmaktadırlar. Görsel efektler 

ve oyun modellerinin kullanımı oyun imajını artırmaktadır. 3D sanal çevre tabanlı tasarımlarla oyun 

kalitesi artırılmaktadır. Üç boyutlu sanal gerçeklik platformları farklı objelerle oynamak ve farklı 

deneyimler yaşamak için “role-playing” ile desteklenmektedir. “Role-playing’de oyuncular 

karakterler seçer, yaratıcı ve entelektüel anlamda duygusal, ortaklaşa kurgu ile hikayeyi yaratır ve 
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yönlendirir. Böylece sanal platform bir tiyatro haline gelir. Çok kullanıcılı sanal ortamlar ise, çoklu 

sanal gerçeklik ortamında kullanıcı yaratmadan oyunlar oynanır  (Kılınçarslan, 2013). 

Dijital oyunlar çoğunlukla sosyal medya ağları içerisinde oynanması ve dijital oyun 

birlikteliğinin yarattığı deneyimlerin anlaşılması ve değerlendirilmesi açısından sosyal medya 

oyunları olarak da tanımlanabilir. Bunumla birlikte sosyal medya oyunlarının kendi içerisindeki 

çeşitli yönlerden karşılaştırılması aşağıda tablo olarak verilmiştir (Sezen & Sezen, 2014:) 

 

Tablo 1: MMORPG’ler, Sosyal Ağ Oyunları ve Altenatif Gerçeklik Oyunlarının Etkileşimi ve Karşılaştırılması 

(Sezen & Sezen, 2014:272). 

 

 MMORPG’ler Sosyal Ağ Oyunları Alternatif Gerçeklik 

Oyunları 

Katılım aracı Özel bir yazılım 

kullanarak 

Mevcut sosyal ağ 

üzerinden 

Farklı çevrimiçi içerik 

üzerinden 

Kimlik Oyuna özgü Sosyal ağ kimliği Sosyal ağ kimliği 

Zaman Senkronize Asenkronize Senkronize ve 

asenkronize 

Katılım Serbest, oyun içi deneyim 

bağlayıcı 

Zorlayıcı (kayıp riski var) Zorlayıcı (tekrar yok) 

Oyun mekanikleri Karmaşık, sürece hakim Basit, sürece hakim Esnek, süreç içinde 

şekillenir. 

Oyuncular arası 

iletişim 

Teşvik edilir, ama seçime 

bağlı, sınırlandırılmamış 

Sınırlı bir içerikle devamlı Sınırlandırılmamış 

içeriklerle devamlı ve 

zorunlu 

Sosyal medya 

etkileşimi 

Dışa kapalı sosyal medya 

yapısı 

Sosyal medya üzerinden 

sınırlandırılmış paylaşım 

Sosyal medya üzerinden 

sınırlandırılmamış 

paylaşım 

 

Çok kullanıcılı oyunlarda karakterler, kurallar ve takımlar bellidir. Kullanıcılar karakterleri 

seçer. Sonrasında oyun başlar. Her oyun bir tekrar gibidir. Fakat, Huizinga’ nın dediği gibi aslında her 

oyun yeni bir strateji, yeni bir plan ve oyunun devamına göre farklılı olduğu için her oyun kendine 

özgü yarışmadır, hikayedir.  

  Dijital oyunlar günümüzde çoğunlukla internet ortamında oynanmaktadır. Hem sosyal 

medya araçları üzerinden hem de diğer farklı siteler ve programlar üzerinden oynanmaktadır. 

Oyunların isimlerini ve nasıl oynandığını bilmek dahi belli yetenek ve beceri gerektirmektedir. Bu 

nedenle öncelikle medya okuryazarlığını bilmek ve devamında dijital oyun okuryazarlığını öğrenmek 

oyuncuya yeni bir bakış açısı kazandıracaktır.  

  Günümüzde kültür ve eğlencenin bir mekanda ya da bir araçla birlikte kaynaşması yalnızca 

kültürün alçaltılması değil, eğlencenin zorla entelektüelleştirilmesi gerçekmeşmektedir. Eğlence, özel 

sektör tarafından ödenen reklam sloganlarından da sürekli tekrar yoluyla kitlelerin zihninden sildiği 

yüksek değerlerin yerini alır ve ideallari arasında kendine yer açar. Kişinin hissettiği anlam başka bir 

deyişle sezgilerle biçimlendirilen hakikat, dışarıdaki efendilere her zaman sanıldığnıdan daha fazla 

bağımlı olmaktadır (Adorno, 2013: 77).     

  Dijital oyunlar, çocukların ve gençlerin dijital oyunlardaki uygun olmayan içeriklerden 

korunması maksadıyla içerik yönünden değerlendirilmekte ve yaş gruplarına göre 

sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırma konusu da oyun kullanıcılarının içinde bulunduğu toplumun 
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dini, ahlaki ve kültürel değerleriyle yakından ilgilidir. Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin birçoğunda 

kullanılan Pan Avrupa Oyun Bilgisi Sistemi3 – PEGI (Pan European Game Information) sistemi 

bulunmaktadır. PEGI sistemi, bu sistemi kabul ederek imza atan bütün dijital oyun şirketlerinin 

oyunlarına uygulanmaktadır. Pan Avrupa Yaş Sınıflandırma Modeli şiddet, ayrımcılık, 

cinsellik/çıplaklık, uyuşturucu madde, korku/dehşet, kaba ve cinsel içerikli dil ve kumar ölçütlerinden 

oluşturulmuştur  (Özhan, 2011).  

  İnsan nasıl ki teknoloji ve faaliyetlerini kendisi üretiyorsa oyunu da kendisi üretmektedir. 

Bunu yaparkende materyali kendi yaşadığı çevreden seçmektedir. Dolayısıyla oyuncağı kullanan 

oyunu oynayan kişi bu oyun içerisindeki asil kültürü de benimsemiş durumdadır. Örneğin popüler 

çocuk oyunları üzerinde egemenlik kurmuş endüstrilerin en başında Amerikan firmaları gelmektedir. 

Oyun ve oyuncak pazarı içerisindeki endüstrileşmiş yapı Türk kültürüne çok aykırı durumdadır  

(Erdoğan & Alemdar, 2005: 169).  

Yani yabancı firmaların ürettiği oyun ve oyuncaklar satıldığı ve oynandığı toplumu etkilemekte 

ve onu değiştirmektedir. Süreç dijital oyunlar açısından ele alınırsa, günümüzdeki dijital oyunların 

çoğu diğer ülkeler tarafından özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından üretilmiştir. Dolayısıyla 

Amerika tarafından üretilen oyunun içerisindeki görseller ve karakterler oyuncular tarafından sürekli 

oynanarak benimsenmektedir. Yanı oyunu üreten kurallarını koymakta ve kültürünü de beraberinde 

üretmektedir.  

Kitle iletişim araçları kitle kültürünün yaygınlaşmasında en önemli etkendir. Kitle kültürü 

öncelikle kitle çapında üretilip dağıtılan kültürel ürünler ve mallarla tanınmaktadır. Bunlardan en çok 

bilineni ise radyo ve televizyon programları, dizi filmler, haberler, dergiler, çizgi filmler, sinema ve 

reklamlardır. Kitle kültürünün nedeni kitlelerin gereksinimlerini karşılamak değildir. Kitle kültürü 

kitleler halinde üretim yapan bir endüstrinin hem ürünü hem de tüketici kitlesini biçimlendirmek, 

dolayısıyla herkesi üretim ve tüketime katarak sermaya sahiplerine daha fazla zenginlik aktarmaktır. 

Kitle iletişim araçları kullanılarak kültürüyle dünyayı biçimlendirmektedir. Bu biçimlendirme de 

kapitalist üretim tarzının egemenliğinin bir temsilidir  (Erdoğan & Alemdar, 2005:41). 

Benzer bir biçimde dijital oyunlar kültürel bir üründür. Kitle iletişim araçları vasıtasıyla kitle 

kültürünün yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Dijital oyunların amacı kitle üretimi ve kitle tüketimini 

yaygınlaştırmaktır. Böylece kitle kültürüyle birlikte dünyayı biçimlendirmek ve doğal olarak da 

kapitalist üretim tarzının egemenliğini devam ettirmektir.  

 

4. DİJİTAL OYUN OKURYAZARLIĞI  

 

Yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak dijital oyun okuryazarlığını; kullanıcıların dijital oyunların 

bir kurgu olduğu bilmek, oyundaki rollerin, mekanların, senaryonun şirketler tarafından para 

kazanmak amacıyla yapıldığını çözümlemek ve eleştirel bir bakış açısıyla bu oyunları değerlendirerek 

kendi anlayışı oluşturma becerisi olarak tanımlanır. Diğer medya araçlarında olduğu gibi dijital 

oyunlarda da reklam ve propaganda bulunmaktadır. Oyunun temel amacı kullanıcıları oyunda uzun 

süreli tutmak, oyundaki reklamları benimsetmek, oyun içerisinde gerek karakter satma gerekse yeni 

donanımlar almak için para harcamak için güdülemektir. Bunun yanısıra dijital oyunlarda kültürel ve 

politik propagandalar etkin olarak kullanılmaktadır. Her toplum kendi kültürünü dijital oyunlara 

                                                 
3 Bu içerikler simgeleriyle birlikte ek olarak verilmiştir.  
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aktarmaktadır. Daha önce belirtildiği gibi oyunu üreten kurallarını koyar, kültürünü üretir ve 

benimsetir.  

Dijital oyunların en önemli işlevlerinin kültürel propaganda tekniği olduğu bilinmektedir. 

Sezen’ in (2004) yaptıı araştırmaya göre, “Command and Conquer: Generals” adlı oyunda kullanılan 

propaganda teknikleri çok dikkat çekicidir. Bunlar, (1) oyunda yüceltme ve rakibi düşmanlaştırma, (2) 

fanatikleştirerek görsel ve işitsel tasarım yoluyla tarafları açık ve basit olarak tanımlama, etkileşimlilik 

sayesinde oyuncu seçtiği tarafla özdeşleşme, yardım görevlileri yada savaş suçlarının bir parçası 

olma, tekrara dayalı konuşmalar ve sloganlar kullanmaktadır  (Sezen, 2004). 

Hem sanal hem de gerçek dünyada oynanan oyunlarda oyuncular yaşantılarının bir bölümünü 

oyun oynayarak geçirmektedir. Çevresindeki oyuncular onlar için rol model olmaktadır. Bu açıdan 

bakıldığında, gerçekte komşu, akraba veya mahalledeki bilinen kişilerle oynanan oyunda, sanal 

ortamlarda birbirlerini tanımayan kişilerle yapılan oyunun çok sayıda sakıncaları bulunmaktadır. 

Farklı kültürlerdeki propaganda  

Dijital oyun okuryazarlığı için oyun bağımlılığının bileşenlerinin farkına varılması 

gerekmektedir. Bu bileşenlerden ilki “başarı bileşeni”dir. Başarı bileşeni, oyun içinde güç, hızlı ilerleme, 

ödül, sanal servet yada statü kazanma isteği olan yükselme/ilerleme durumu, oyundaki kullanıcının 

performansı iyileştirmek için oyun kurallarını ve sistemi çözme gerekliliği ve diğer oyuncularla olan 

rekabet halinde olma durumudur. İkincisi ise sosyal bileşen”dir. Diğer oyuncularla sohbet etme ve 

yardımlaşma isteği ile oluşan sosyalleşme, farklı insanlarla tanışarak ilişki kurma ve oyunda rakip 

üyelerinden biri olarak hareket ederek grubun bir çarçası olma isteğidir. Son olarak “oyuna dalma 

bileşeni” bulunmaktadır. Bu bileşende ise oyuncu oyun içerisinde kaşif gibi hareket ederek bir şeyler 

keşfetmeye çalışır, kendi karakterine göre rol yapar, ama kendine özgü özellikleri kullanarak da 

oyunu kontrol etmeye ve yönetmeye çalışır, günlük hayatın stres ve problemlerinden kaçma 

olanağına da ulaşmış olur ( Yee, 2006’den akt.: Yalçın Irmak & Erdoğan, 2016).  

Oyunların çoğunda olduğu gibi dijital oyunlarda da yükselme, hızlı hareket etme, rakibi 

yenme, puan toplama, karaktere göre hareket etme ve sürekli oyunda kalma performansları 

bulunmaktadır. Bu durumda dijital oyun kullanıcılarını oyun bağımlısı olmasına neden olmaktadır. 

Böylece dijital oyun bağımlısı gençler daha fazla oyun oynamak isterken, ailesinden, okulundan ve 

arkadaşlarından uzaklaşmaktadır. Oyuncular aile, eğitim ve diğer kurumlardan alacağı eğitim ile 

yetişmeleri gerekirken, dijital ortamlarda görülen sözlü, yazılı ve görsel mesajlarla yetişmektedir.  

Dijital oyun tasarımıyla yaşamsal deyimleme alanı ortaya çıkmakta böylece gençlere dijital 

ortamlarda bazen kısa bazen uzun hayatlar yaratılmaktadır. Gençler dijital ortamlarda kendi 

hikayelerini oluşturmakta ve duygularını işlemektedir. Çok oyunculu ortamlarda grup aidiyeti ve 

kolletivist eylemler oluşmaktadır. Bunun sonucu olarak burada yeni bir dil oluşmaktadır. Böylece 

çağın yeni deneyim aracı olan dijital oyunlar gerçek yaşam deyimine dönüşmektedir. Dijital çevre 

bilgi işleme ve düşünme sürecini değiştirmiş dijital bir dil oluşturmuştur. Zihnin fiziksel unsurları 

metnin ve oyunun yaratıcı deneyimlenmesiyle ilişkilendirilmektedir. Dolayısıyla sanal benlik 

sunumları gerçekliğin fiziksel yerini almaktadır  (Kılınçarslan, 2013).  

Dijital oyunların özellikle oynandığı fiziksel mekanlardan biri de internet kafelerdir. İnternet 

kafeler argo/cinsellik/küfür ve şiddet eğilimlerinin sıkça görüldüğü alanlardır. İnternet kafeye giden 

gençler hem kendi aralarında hemde dijital ortamlarda bu olumsuz eğilimleri gerçekleştirmektedirler 

(Çakmak & Aktan, 2018).  

Gençler özellikle boş zamanlarını değerlendirdiği internet kafelerde sıklıkla dijital oyun 

oynamaktadırlar. İnternet kafelerde kullanılan argo ifadeler toplumun kültürel değerlerini olumsuz 
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etkilemektedirler. İnternet kafeye giden gençlerinin internet kafe ortamını, mekanda oynanan 

oyunları ve çevresindeki kişileri iyi çözümlemeleri gerekmektedir.  

Evlerdeki televizyon bir araçtır. Bu araç örgütlü teknolojik bir yapıdır. Bu yapı profesyonel bir 

şekilde örgütlenmiş faaliyeler ağıyla çok sayıda ürün üretir. Bu ürünün kendisi püpüler bir araçtır. 

Aynı zamanda televizyon en önemli popülerlik yaratma/oluşturma aracıdır. Bununla birlikte yerel 

anlatım üzerinde egemenlik kuran televizyon “imparatorluğun merkezi öyküleme” sistemidir. Kültür 

çerçevesinde bakıldığında ise günlük yaşamda popüler olanı taşıyan, gösteren, sunan, değerlendiren, 

yücelten, özlüce popülerlik kimliğini veren en popüler etkileşimsel bir iletişimm aracıdır  (Erdoğan & 

Alemdar, 2005: 103).  

“İmparatorluğun merkezi öyküleme” aracı olan televizyonun yerini günümüzde gençler için 

dijital oyunlar almıştır. Dijital oyunlar örgütlenmiş yapılardır, içerisinde çok sayıda ürün üretir. 

Oyuncular sosyal medyanın katılımcı kültür özelliğini de kullanarak dijital ortamlarda kendi 

öykülerini hem sözlü hem de görsel olarak gerçekleştirmektedirler. Bu durum da onların popüler 

kimliğini yüceltmektedir. Yeni medyanın verdiği fırsatlardan biri olan Youtube ‘ da kullanarak dijital 

oyun oynayan gençler kendi oyunlarını bir film gibi yayınlamaktadırlar.   

Dijital oyunlarda en önemli sorununun oynanan sürenin belirsizliğidir. Anneler çocukların 

dijital oyun oynama sürecinde süre kısıtlamalarında başarılı olamamaktadırlar (Toran ve ark., 2016). 

Teknoloji çağında, çocuklar, cep telefonu, tablet, masa üstü bilgisayar ve dizüstü bilgisayar gibi çok 

sayıda iletişim araçları kullanarak dijital oyun oynamaktadırlar. Bu durum da dijital oyun oynama 

davranışının kontrolünü zorlaştırmaktadırlar. Anne ve babalar çocukların dijital oyunlarını ne zaman, 

nerede ve ne kadar süre oynayacaklarına karar vermelidirler. Aksi takdirde yukarıdaki bilgilerde de 

görüleceği üzere teknoloji karşısında özellikle küçük çocuklar çaresiz kalmakta ve sürekli oyun 

oynayarak bağımlı hale gelmektedir.  

Yigit Açıkgöz ve Yalman’ın (2018) GTA 5 adlı dijital oyun kullanıcıları ile görüşme yaparak 

yayınladığı çalışma dijital oyun okuryazarlığı eleştirisinin en önemli öğelerini oluşturmaktadır.  

Yazarlar kadınların dijital oyunlarda cinsel obje gibi gösterildiği, her türlü şiddet eyleminin dijital 

oyunlarda mevcut olduğu ve oyunlardaki şiddetin gerçek hayata yansıdığı, kadınların oyunda güçsüz 

olduğu ve asla kadın karakter olmak istemediklerini ve ırkçılık yapıldığını vurgulanmaktadır.  

 

SONUÇ  

 

Teknolojik araçların kolay kullanımı, bu araçlara ulaşım ve maliyetin de ucuz olması sebebiyle 

dijital oyun kullanımı son yıllarda hızlı bir artış göstermektedir. Bu etkenler toplumun kentleşmesiyle 

birlikte gençleri dijital oyun kullanımına yöneltmektedir. İnternet ortamındaki dijital etkileşim 

araçlarından biri olan dijital oyunlar bağımsız bir internet sitesinden oynanabildiği gibi diğer internet 

sitelerinden de etkileşimli olarak oynanabilmektedir. Gençler bu platformlarda dünyanın herhangi bir 

yerindeki kişi ile oyun oynayabilmekte ve sohbet edebilmektedir. Oyunun kendine ait kuralları ve 

oyuncuların oluşturduğu kültür çerçevesinde gençler sanal bir dünyada yaşamaktadırlar.  

Dijital oyun okuryazarlığının amacı gençlere yaşadığı bu sanal dünyasının insancıl kodlarını 

sunmaktadır. Yani dijital oyunların özelliklerini anlama, onları çözümleme, değerlendirme ve 

yorumlama becerisin ortaya koyarak eleştirel bakış açısı kazandırmaktır.  

Dijital oyun okuryazarlığı kültür endüstrisinin bir ürünüdür. Bu dijital platfomlar dijital oyun 

içerisinde firmaların ürünlerini sattığı ve ülkelerin kendi kültürlerini oluşturduğu mekanlardır. Dijital 

oyun okuryazarlığı için oyuncuların yabancı kişilerle oynaması, oyunu üreten firmanın istediği 
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kültürünü benimsemesi, oyun içerisindeki karakterleri rol model olarak alması, bağımlılık 

oluşturması, oyun süresinin belirsizliği en önemli unsurlardır. Maalesef bu kültürü üretenler para 

kazanmak amacıyla, ırkçılık, argo dil kullanımı, kadını cinsel bir obje olarak kullanma ve toplumsal 

cinsiyet eşitsizliği unsurlarını bilinçsiz bir şekilde uygulamaktadırlar.   

Bir diğer unsur ise dijital şiddettir. Şiddet dijital oynularda biçim değiştirmektedir. Biçim 

değişikliği iletişim ortamlarının gelişimine bağlı olmaktadır. Dijital oyunlar bireylerin özellikle gerçek 

yaşamdan farklı bir gerçeklik (kurgu) sunmaktadır. Şiddet ortamı da dijitallilk, etkileşimlilik, sanallık 

ve değişkenlik gibi yeni iletişim uygulamaları bileşenleriyle birlikte dönüşüm sürecinden geçerek 

dijital temelli ortamlara aktarılmaktadırlar  (Yengin, 2012:193). 

Özetle gençler dijital oyunlar oynarken çok sayıda olumsuz tutum ve değerlerle 

karşılaşmaktadır. İnternetin verdiği karmaşıklık, programların profesyonel bir şekilde hazırlanması 

gençlerin bu oyunları tercih etmelerine neden olmaktadır. Dijital oyun okuryazarlığının dijital 

oyunların oyun kullanımının kontrollü bir şekilde yapılmasına, kullanıcıları, aileleri ve diğer insanları 

dijital oyun konusunda eleştirel bir bakış açısı kazandırmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

 

ÖNERİLER 

 

Çok fazla dijital oyun oynamak çocukların fiziksel, sosyal, psikolojik, bilişsel sağlığını ve 

yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Yetişkinler, çocukların dijital oyun oynamalarını tamamen 

yasaklayamaz, ancak onların daha bilinçli davranmalarını sağlayabilirler ve onları eğitsel dijital 

oyunlara yönlendirebilirler. Bu nedenle yapılabilecek uygulamalar aşağıda sıralanmıştır: 

 

Anne ve Babalara Öneriler 

 

a.Çocuğunuzun hangi dijital oyunu oynadıklarını, oyunun şidet, argo unsurları vb. içerikleri 

olup olmadığını öğrenin. 

b.Çocuğunuzun gittiği internet kafelerden haberdar olun.  

c.Dijital ortam haricinde ailenin tüm üyelerinin katılacağı fiziksel etkinlikler düzenleyin ve 

katılın. 

d.Çocukların dijital oyun bağımlısı olmaması için onlarla özellikle aile içi iletişimi etkin kılın. 

e.Çocuklara zaman ayırın.  

f.Çocukların oyun oynama zamanı, yeri ve süresini aile olarak siz belirleyin. 

g.Griffiths’in (2003) yaptığı araştırmaya göre dijital oyun oynayan çocukların ailelerine ilişkin 

öneriler aşağıdaki gibidir; 

Çocuklar dijital oyunları yatak odası dışında herkesin görebileceği alanda oynamalıdır, 

Oyunların içeriği ile ilgili çocuklarınızla konuşun, 

Oyun içeriği uygun olsa dahi çocuğunuz için bazı kurallar oluşturun ve dijital oyun oynamayı 

sınırlandırın. Bununla birlikte “bu oyunu oynayamazsın” ifadesi yerine çocuğunuzla birlikte uygun 

oyunlar bularak birlikte oynayıp, vakit geçirin, 

Gerçek dünyanın ve sanal dünyanın farklı olduğunu anlamaları için çocuğunuzla konuşun ve 

onların fikirlerini önemseyin, 

Tek başına oynamak yerine grup halinde oynamayı önerin, 

Her şey başarısız olursa çocuğunuzu dijital oyun araçlarından ve mekânlarından uzaklaştırın 

ve uygun olduğunda sadece geçici bir süre oynamasına izin verin. 
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Eğitimcilere Öneriler 

 

a.Dijital oyunları üreten firmalara bakıldığında çoğunlukla yabancı firmalardır. Yabancı 

firmaların ürettiği dijital oyunlarda oynayan kişilerin kültürel ve dini değerlerinin yıprandığı 

görülmektedir. Oyunları oynamanın tamamen kısıtlanamayacağı günümüz ortamında, oynayanlar 

için ülkemizde üretilen dijital oyunların oynanması özendirin. 

b.Ülkemizin kendisine ait eğitsel dijital oyunları üretmesine destek verin. 

c.Sizler ve gençler dijital oyun için günlük ya da haftalık ne kadar zaman ayrılmaları 

gerektiğine ortak karar verin. 

d.Gençler dijital oyunlardaki ürün satış tekniklerini, farklı kültürel ve dini göstergelerin 

farkında olmalıdır. Bu konuda onları bilinçlendirin. 

e.Gençlere dijital oyun içerisinde kullandığı argo kelimelerin günlük hayatı olumsuz 

etkilediğini anlatın. 

e.Gençlere dijital ortamlarda sözlü iletişim, yazılı iletişim ve görsel iletişimde Türkçe’ nin özenli 

kullanılmasını sağlayın. 

f.Gençleri olumlu yönde etkileyen eğitsel dijital oyunlara yönlendirin.  
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Özet: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de ortaöğretim programında sosyal bilimler alanındaki zorunlu derslerin içeriklerine, 

Medya Okuryazarlığı içeriğinin entegre edilmesine yönelik bir model önerisi geliştirebilmektir. Çalışmayla, Millî Eğitim 

Bakanlığı, Öğretim Programlarını İzleme ve Değerlendirme Sistemi tarafından yayınlanan ortaöğretim düzeyi öğretim 

programındaki dersler dikkate alınarak ve incelenerek bir öneri geliştirebilmek planlanmıştır. Bu kapsamda, öncelikle söz 

konusu öğretim programında sosyal bilimler alanında yer alan zorunlu ders içeriklerinden Sosyoloji dersi, nitel veri analizi 

yöntemlerinden doküman analizi yoluyla incelenmiştir. Bu incelemenin yanı sıra, çalışmanın ortaya koyacağı savı 

güçlendirmek ve mevcut durumu belirlemek amacıyla, farklı branşlardaki öğretmenlerle çevrimiçi odak grup görüşmesi 

yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirilmiştir. İnceleme sonucunda, medya okuryazarlığı içeriğinin entegre edileceği örnek ders 

kapsamında, öğretim programına uyarlanabilecek bir öneri sunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Medya Okuryazarlığı, Öğretim Programı, Ortaöğretim, Medya Eğitimi, Entegrasyon, Dijital 

okuryazarlık 

 

Abstract: The aim of this study is to develop a model proposal for integrating the content of Media Literacy into the content 

of compulsory courses in the field of social sciences in the secondary education program in Turkey. In the study, the courses 

in the secondary education curriculum published by the Ministry of National Education, Curriculum Monitoring and 

Evaluation System were taken into account and it was planned to develop a proposal. In this context, first of all, the 

Sociology course, one of the compulsory course contents in the field of social sciences in the curriculum, was examined 

through document analysis, one of the qualitative data analysis methods. In addition to this review, an online focus group 

interview method was conducted with teachers from different branches in order to strengthen the argument of the study and 

to determine the current situation. As a result of the examination, a proposal was presented that can be adapted to the 

curriculum within the scope of the sample course in which the media literacy content will be integrated. 

 

Keywords: Media Literacy, Curriculum, Secondary Education, Media Education, Integration, Digital Literacy 

                                                 
1  Bu çalışma, Ağustos 2020 – Nisan 2021 tarihleri arasında ABD Büyükelçiliği tarafından STU15020IN3038 proje numarası ile 

desteklenen, yürütücülüğünü Doç. Dr. Ayşe Aslı Sezgin’in yaptığı, “Doğu Akdeniz Bölgesi Osmaniye İli Medya Okuryazarlığı 

Farkındalık Projesi” başlıklı proje kapsamındaki araştırmalardan yararlanmıştır. 
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ORTAÖĞRETİM ÖĞRETİM PROGRAMLARINA MEDYA OKURYAZARLIĞI İÇERİĞİNİN 

ENTEGRASYONUNA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ  

 

GİRİŞ 

 

İnternet günümüz gençliği için sadece vakit geçirme, eğlenme ya da sosyalleşme alanı değil 

aynı zamanda bilgiye erişim alanıdır. Bilgi, gündelik hayatla ilgili sıradan bir bilgi olabileceği gibi 

öğrencilerin derslerine yardımcı içerikler olabilmekte, bu bilgi içerikleri öğrencilerin, belli bir olay ya 

da konu hakkında alacakları kararları da etkilemektedir. Öğrencilerin herhangi bir bilgiye nasıl 

erişeceklerini, bu bilgileri nasıl analiz edeceklerini ve nasıl yorumlayacaklarını öğrenmeye yönelik 

yetiler kazanması gerekmektedir.  Medya okuryazarlığı, bireysel kimliğin gelişimi ve şekillenmesi, 

bireylere ve topluma etkisinin ortaya çıkarılması açısından sosyal bilimler için gerekli bir yetidir 

(Considine, 2002). Bu da bizi bütüncül eğitim yaklaşımına götürmektedir. Medya okuryazarlığı 

eğitiminden azami fayda sağlanabilmesi için bu eğitimin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması daha 

etkilidir (Scheibe ve Rogow 2008’den akt. Zhang, Zhang and Wang, 2020). Medya okuryazarlığına 

bütüncül bir yaklaşım savından yola çıkan bu çalışmada, sosyal bilimler alanı müfredatına medya 

okuryazarlığı içerinin nasıl entegre edilebileceği tartışılmıştır. 

Bugün, öğrencilerin kendilerini ifade edebilmeleri ve eğitim sürecinde aktif rol alabilmeleri için 

özellikle dijital medya başta olmak üzere, medya mesajlarını doğru okumaları, analiz etmeleri ve aynı 

zamanda medya mesajlarının aktif yazarları olmaları konusunda bilinçli bir eğitim programına dahil 

olmalarına ihtiyaç vardır. Kitle iletişim araçları, popüler kültür ve dijital medyanın önemli bir etkiye 

sahip olduğu bir ortamda, bu ortamın sorunlarının analiz edilmesi de oldukça önemlidir. Haber ve 

reklam içeriğini analiz etmek, müziğin sosyal işlevlerini incelemek, propaganda, fikir ve bilgi arasında 

ayrım yapmak, medyada cinsiyet, ırk ve sınıf temsilini incelemek, medya ekonomisini ve mülkiyetini 

anlamak şiddetin hangi şekillerde yansıtıldığını bilmek önem taşımaktadır (Hobbs ve Jensen, 2009). 

Bu bakış açısıyla, medya okuryazarlığı eğitiminin özellikle farklı ders içeriklerine entegre edilmesi, 

farklı başlıklar altında medya içeriğinin analiz edilmesi ve üretilmesi sürecine de katkı sağlayacaktır. 

Bu çalışma, Ağustos 2020 – Nisan 2021 tarihleri arasında ABD Büyükelçiliği tarafından 

STU15020IN3038 proje numarası ile desteklenen “Doğu Akdeniz Bölgesi Osmaniye İli Medya 

Okuryazarlığı Farkındalık Projesi” başlıklı proje kapsamındaki araştırmalardan yararlanmış, bu 

araştırma sonuçlarının literatüre kazandırılması amaçlanmıştır. Çalışmada projenin sonuçlarını da 

desteklemek hedefiyle, öncelikle söz konusu öğretim programında sosyal bilimler alanında yer alan 

zorunlu ders içeriklerinden örnek olarak seçilen dersin öğretim programı, nitel veri analizi 

yöntemlerinden doküman analizi yoluyla incelenmiştir. İnceleme sonucunda, medya okuryazarlığı 

içeriğinin entegre edileceği örnek derse ne tür bir içeriğin entegre edileceği belirlenmiştir. Bu 

belirlenirken özellikle günümüzde dijitalleşmeyle birlikte medya içerik tüketiminin ve üretiminin 

çoğunlukla sosyal medya platformları ve çevrimiçi haber siteleri üzerinden gerçekleştiği, içerik 

tüketicisinin aynı zamanda içerik üreticisi haline geldiği gerçekliği dikkate alınmıştır. Yine proje 

kapsamındaki araştırmalar çerçevesinde, çalışmada ayrıca amaçlı örneklem belirleme yöntemiyle 

Osmaniye ilinde belirlenen üç ortaöğretim kurumundaki sosyal bilgiler, yabancı dil, beden eğitimi 

branşlarındaki öğretmenlerle çevrimiçi odak grup görüşmesi yöntemi ile bir görüşme 

gerçekleştirilmiş, bu görüşmede öğretmenlerin medya okuryazarlığı konusundaki farkındalıkları, 

konuya bakış açıları, derslerdeki uygulamaları ve öğrencilerin medya ortamları ve içerikleri 
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konusundaki bilgileriyle ilgili öğretmenlerin değerlendirmeleri öğrenme ve sorgulamaya yönelik yarı 

yapılandırılmış soru formları aracılığı ile tespit edilmiştir. 

Medya okuryazarlığının tek bir ders kapsamında müfredatta yer alması, özellikle 

dijitalleşmeyle birlikte günümüzde medyanın hayatımızın her alanında olduğu gerçeği dikkate 

alındığında, yetersiz bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Çalışmada bu düşünceden hareketle, 

öncelikle mevcut duruma yönelik bir durum tespiti yapılmış, ardından da bir model önerisinde 

bulunulmuştur. Çalışma, bu yönüyle Türkiye’de seçmeli ders olarak müfredatta yer alan Medya 

Okuryazarlığı dersi sınırlarında kalan medya eğitiminin, dijital okuryazarlığın ön plana çıktığı çağın 

koşulları gereği, tüm öğretim programına entegrasyonunu savunan bir yaklaşımı yansıttığı için önem 

taşımaktadır. 

 

TÜRKİYE’DE MEDYA OKURYAZARLIĞI 

 

Türkiye’de medya okuryazarlığına ilişkin alanyazındaki çalışmalar, medya okuryazarlığı 

derslerinin 2007-2008 eğitim-öğretim yılında seçmeli ders olarak ortaöğretim (6, 7 ve 8. sınıflar) 

müfredatına girmesi sonrası artış gösterse de medya okuryazarlığının müfredata giriş sürecine kadar 

konu akademik çevrelerde tartışılmaya başlanmış, konferans, çalıştay ve toplantılar 

gerçekleştirilmiştir.  2003 yılında RTÜK, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ve TRT‘nin 

ortaklaşa düzenlediği İletişim Şurası’nda medya okuryazarlığı konusu gündeme getirilmiş ve Şura 

sonuç raporunda medya okuryazarlığının ders olarak ilk ve orta öğretim müfredatına girmesi önerisi 

yer almıştır (Sarı, 2015, s.45). Medya okuryazarlığının kamunun gündemine getirilerek tartışılmasını 

sağlayan bir diğer kuruluş da 2004 yılında Devlet Bakanlığı çatısı altında kurulan, çeşitli kamu 

kurumlarından, sivil toplum örgütlerinden ve akademisyenlerden temsilcilerin yer aldığı Şiddeti 

Önleme Platformu’dur (Altun, 2009, s.98). Ayrıca 2005 yılında 23-25 Mayıs tarihleri arasında Marmara 

Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde, İletişimciler Haftası kapsamında pek çok akademisyen, basın 

çalışanı, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğrenciler ve yurttaşların katılımıyla I. Uluslararası Medya 

Okuryazarlığı Konferansı düzenlenmiştir. 

2013 yılında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ve MEB uzmanları ile alandan 

akademisyenlerle gerçekleştirilen çalışma sonucunda medya okuryazarlığı içeriği güncellenmiştir. 

“Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı” adıyla Talim ve 

Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilmiştir. 2014-2015 eğitim ve öğretim yılından itibaren 

uygulamaya konulan öğretim programı için ders kitabı kullanılmaması, bunu yerine öğretim 

materyali kullanılması kararı alınmıştır (Sarı, 2015, s.51). 

RTÜK ve MEB iş birliğinde hazırlanan ve çocukları medya içeriklerinin zararlarından koruma 

amacı taşıyan metinler medya okuryazarlığında, RTÜK’le birlikte başlayan ve akıllı işaretlerle vücut 

bulan çocukları zararlı içeriklerden korumacı anlayışı sürdürmüştür. Çocukların savunmasız ve 

korunması gereken bireyler olduğu anlayışı üzerine temellenen, “korumacı bir liberal ana akımın” 

(Asrak Hasdemir ve Demirel, 2012, s.10) hakimiyetindeki ders kitapları eleştirel ve çoğulcu bir 

anlayışın yeşermesini engellemiştir. Bu nedenle Türkiye’deki medya okuryazarlığı eğitimi eleştirel 

olmaktan uzak hatta muhafazakâr bir yapıya sahip olup, egemen ideoloji ve temsil pratiklerinin 

sorgulanmasına imkân tanımamaktadır (Binark ve Bek, 2007, s.94). Bununla birlikte, yayıncılığın 

dijital platformlara kaymasıyla birlikte maruz kalınan içeriğin hacminin artması, alanyazında medya 

okuryazarlığına ilişkin eleştirel bir yaklaşım üzerine temellenen çalışmaların artmasına olanak 

sağlamıştır. 
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ORTAÖĞRETİM ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE İÇERİKLER 

 

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları, Özel Eğitim ve Rehberlik, 

İlköğretim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim kademelerindeki dersleri ifade etmektedir. 

Öğretim programları her derste öğrencilerin, o derste ulaşması beklenen genel amaçları içermektedir. 

Programlar, bu amaçlar doğrultusunda öğrencilerin bir takım bilgi, beceri ve tutumlar konusunda 

kazanımlar elde etmesini hedefler. Öğretim programları ayrıca bu kazanımların öğrencilere 

aktarılması sürecinde kullanılacak, öğretme ve değerlendirme yöntemlerini kapsamaktadır (http 1). 

Burada, konuyla ilgili literatürde sıklıkla karşılaşılan kavramsal bir farkın altını çizmek, çalışmanın 

kapsam ve sınırlılıklarını belirlemek adına önem taşımaktadır. Öğretim programı ve eğitim programı, 

eğitim sürecinde hedefe ulaşmadaki iki önemli süreci belirtmektedir. Öğretim programı, eğitim 

programı kapsamındaki ders kümelerinin planlamasını ifade etmektedir. Eğitim programı ise öğretim 

programını da kapsayan tüm öğrenme süreçlerini açıklamaktadır (http 2). 

Eğitimdeki gelişmelerin evrenselliği, değişen teknolojilerin de yakından takip edilmesini gerekli 

kılmaktadır. Eğitim sisteminin öğretmen ve öğrenciden sonraki önemli yapı taşlarından biri olan 

eğitim programı, belirlenen hedeflere ulaşmada yol gösterici konumdadır. Gelişen ve değişen 

süreçlere bağlı olarak belirlenen yeni hedeflere ulaşmak için eğitim programlarının ve bu programlar 

içerisinde yer alan öğretim programlarının da güncellenmesi gerekmektedir (Sert, Gündoğdu ve Kar, 

2018). Yeni eğitim programları, yaşanılan çağın gereklilikleri doğrultusunda planlamalıdır 

(Hjalmarson, 2008, s.592). Ancak Türkiye’de eğitim programlarının ve buna bağlı olarak öğretim 

programlarının mevcut durumunun tespitine yönelik olarak yapılan çalışmalarda2 da belirtildiği gibi 

bu programlara yönelik birtakım sorunlara dikkat çekilmektedir. Bu sorunların belirli bir açıdan 

çözümü noktasında, medya okuryazarlığının eğitim programı içerisindeki ders kümelerinde sahip 

olması gereken önemli konuma kavuşturulması ve bu programa entegre edilmesi, çağın 

gerekliliklerine uyum konusunda önemli bir adım olarak değerlendirilmelidir. 

Eğitim programlarındaki güncellemeler genel olarak, çağın gerekliliklerine uygun olarak 

yapılırken, diğer taraftan ulusal değerlerin gerçekleştirilmesi için de bu çalışmalara ihtiyacın olduğu 

belirtilmelidir. Ulusal çapta bir dönüşümün gerçekleşmesi için bu değişimlerin takip edilmesi 

gerekmektedir. Gelişen teknoloji, eğitim programlarında da yenilikler yapılmasını gerekli hale 

getirmektedir. Türkiye’de 1924 yılında (Tevhid-i Tedrisat Kanunu) başlayan çalışmalar, 1926 yılında 

Toplu Öğretim3 uygulaması ile devam etmiştir.  1950’lere kadar uzanan süreçte dersler ve konulara 

odaklanan çalışmalar dikkat çekmektedir. 1980’lere gelindiğinde program geliştirme konusunda 

akademik çalışmalar yapan uzmanlardan destek alınmaya başlanmıştır. 1990’lardan itibaren, 2000’lere 

uzanan süreçte ise eğitimde program geliştirme çalışmaları sürdürülmüştür. Bu geliştirme 

çalışmalarında öncelikle ilköğretim programları incelenmiş daha sonra ortaöğretim programlarındaki 

değişime yönelik çalışmalar yapılmıştır (Akınoğlu, 2005). 

Son olarak Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2023 Eğitim Vizyonu başlıklı çalışmada, 

farklı eğitim seviyelerine yönelik düzenlemelerden, eğitim felsefesinden ve vizyonundan 

bahsedilmiştir. Buna göre, odağına insanı alan bir yaklaşımla, evrensel süreçlere katkı sunacak, 

                                                 
2 Sert ve arkadaşlarının (2018) Türkiye’de Eğitim Programları ve Öğretim alanının mevcut durumu ve geleceğine yönelik 

yaptığı araştırmada, ilgili alanda çalışmalarını sürdüren 11 akademisyen ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Bu araştırma 

sonucunda Türkiye’de eğitim programının geliştirilmesi sürecinde alt yapıya bağlı eksiklikler, uzman görüşünün alınmaması, 

mevcut programların çağın gereksinimlerini karşılayamaması gibi sorunlar tespit edilmiştir.  
3 İlk üç sınıfta derslerin, Hayat Bilgisi dersindeki üniteler etrafında toplanarak, Türkçe, Tarih, Coğrafya, Hayat Bilgisi 

derslerinin saatlerinin artırılması şeklindeki uygulama (Akınoğlu, 2005, s.33). 
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kültürel değerleri yansıtacak bir eğitim anlayışının benimsenerek sürdürülmesi planlanmaktadır. 

Öğrencilerin ilgi, yetenek ve mizaçlarına yönelik gelişimleri vurgulanmaktadır. Esnek ve modüler 

müfredatlar, zorunlu ders saatlerinin ve çeşitlerinin azaltılması gibi çalışmalara yer verilmektedir 

(http 3). Bu çalışmanın kapsamı sınırlarında yer alan ortaöğretim eğitim programları için 4 farklı hedef 

tespit edilmiştir. Öğrencilerin ilgi, yetenek ve karakter yapılarına uygun esneklikte bir programın 

hazırlanması, akademik bilginin beceriye dönüşmesinin sağlanması, okullar arası başarı farkının 

azaltılması ve okul pansiyonlarındaki hizmet kalitesinin artırılması yönündeki çalışmalar bu hedefleri 

özetlemektedir (http 3). Geçtiğimiz yıllar içerisinde de öğretim programlarının güncellendiği 

gözlenmektedir. Bu değişimin kaynağının tespiti için Aksoy ve Taşkın (2019, s.78) tarafından yapılan 

araştırmada, öğretim programlarının değişimini etkileyen faktörler arasında Kalkınma Planları, MEB 

Stratejik Planı, 21. Yüzyıl Becerileri, Milli Eğitim Kalite Çerçevesi, Şura Kararları, Türkiye Yeterlilikler 

Çerçevesi, Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi, PISA (Programme for International Student 

Assessment) ve TIMMS (Trends in International Mathematics and Science Study) belirtilmiştir. Bu 

faktörlerin özellikle 21. yüzyılda öngörülen değişimlerle paralellik gösterdiği dikkat çekmektedir. 

Bu çalışma kapsamında, örnek bir dersin seçileceği ve doküman analizi yöntemiyle incelenecek 

olan, ortaöğretim öğretim programında yer alan derslerin tamamı Tablo 1’de aktarılmıştır. 

 

Tablo 1. MEB Ortaöğretim Öğretim Programları (http 1).  

  

Almanca Fen Lisesi Biyoloji Mantık 

Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek 

Dersleri 
Fen Lisesi Fizik Matematik 

Astronomi ve Uzay Bilimleri Fen Lisesi Kimya Müzik 

Beden Eğitimi ve Spor Fen Lisesi Matematik Osmanlı Türkçesi 

Bilgi Kuramı Fizik Peygamberimizin Hayatı 

Bilgisayar Bilimi Fransızca Proje Hazırlama 

Biyoloji Girişimcilik Psikoloji 

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Görsel Sanatlar Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 

Coğrafya Hazırlık Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Etkinlik 

Diksiyon ve Hitabet İngilizce Sosyoloji 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi İslam Bilimi Tarihi Tarih 

Ekonomi İşletme T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 

Felsefe Kimya Temel Dini Bilgiler 

Türk Dili ve Edebiyatı 
Türk Kültür ve Medeniyet 

Tarihi 
 

Yönetimi Bilimi Uluslararası İlişkiler  

  

MEDYA OKURYAZARLIĞININ MÜFREDATA ENTEGRASYONU  

 

Bu çalışma, medya okuryazarlığının farklı bir ders içeriği olmasının ötesinde, öğretim 

programında yer alan farklı alanlardaki derslerin içeriklerine entegre edilmesi üzerine bir model 

önerisi sunmayı amaçlamaktadır. Buna göre, medya okuryazarlığına yönelik temel yaklaşımların, 

farklı derslere entegre edilerek, medyanın ve özellikle de yeni medyanın gündelik yaşamımızdaki 

önemli konumu karşısında, farkındalık oluşturulması da amaçlanmıştır. 



19 

 

Özellikle günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin ve güvenli bir şekilde kullanımı için 

nüfusun genelinin ihtiyaç duyacağı bazı bilgilerin ve becerilerin tanımlanmaktan öte nasıl 

kazanılacağına yönelik olarak yapılacak çalışmalar önemlidir. Tüm bu bilgi ve beceriler, eleştirel 

değerlendirme, kültürel birikim, anlamlandırma ve buna katkıda bulunmak için de gereklidir. Çeşitli 

formlardaki medya içeriğine erişme, bunları analiz etme, değerlendirme ve üretme yeteneği olarak tanımlanan 

medya okuryazarlığının (Livingstone, 2004), tüm bu yeteneklerin bir arada kullanıldığı ders 

içeriklerinde öğretim programının sürdürülmesi aşamasında önemli bir role sahip olacağını söylemek 

doğru olacaktır. 

Medya okuryazarlığına demokratik ve eleştirel bir yaklaşımın geliştirilmesi önemlidir. Aksi 

halde bilgi ve iletişimin seçici alıcıları ve tüketicileri olarak konumlanmak kaçınılmazdır. Medya 

okuryazarlığı, medya kullanıcısını pasiften aktife, alıcıdan katılımcıya, tüketiciden üreticiye doğru 

konumlandırmada önemli bir role sahiptir (Livingstone, 2004). Medya okuryazarlığının bu etkisi, 

öğretim programları içerisindeki dersler kapsamında da değerlendirildiğinde, günümüzün bilgi ve 

iletişim teknolojilerinin de yardımıyla, içeriklerin çok yönlü bir şekilde öğrenilmesini sağlayacaktır. 

Eleştirel medya okuryazarlığının sorgulamayı teşvik eden yönü, öğrencilerin öğretmenlerle ve 

medya içeriğinde temsil edilen birçok fikir ve olayla diyaloğa girmesini sağlar. Öğrencilerin 

çevrelerindeki sorunları ve güncel olayları anlamalarına yardımcı olmak için medya okuryazarlığı 

konusunda belirtilen yeteneklerinin geliştirilmesi etkili olacaktır. Özellikle çocukların medya 

içeriğinde yer alan güncel olaylara yönelik yorumları, kimlik, dünyaya dair bilgi, okuma, yazma ve 

iletişim becerileri geliştirmelerinde önemli role sahiptir (Moore, 2013). 

Öğrencilerin medyayı yalnızca eğlence amacıyla değil, aynı zamanda akıl yürütme, analiz etme, 

ifade ve iletişim aracı olarak kullanma becerilerinde ve bilgisinde ustalaşması gerekmektedir. 

Derslerde medya içeriğinin kullanılması için birçok neden sıralanabilir. Medyanın kullanımı, 

öğrencilerin erişilebilir görsel ve duygusal deneyimler kazanmasını sağlayabilir. Örneğin sosyal 

medya söylemleri arasında bağlantılar kurarak, dünya ile iletişim kurulmasında, medya aracılığı ile 

bir yol takip edilebilir (Hobbs, 1998, s. 262). 

Medyanın görsel içerik bakımından zengin yapısı, mevcut algısal becerilerin geliştirilmesinde, 

işlenmesinde önemli bir avantaja sahiptir. Ayrıca medya içeriği daha geniş bir alana erişimi de 

sağlamaktadır. Sınıfta medya okuryazarlığının temel prensipleri çerçevesinde öğretim programını 

yönetmek, öğrencilerin dikkatini çekmenin, onların duygularına ilham vermenin ve onları motive 

etmenin etkin bir yolu olacaktır. Medyanın eğitim içeriğine entegrasyonu, farklı geçmişlere sahip 

öğrencilere ulaşmak için de oldukça etkilidir. Bu entegrasyon sonrasında öğrenciler pasif birer alıcı 

konumundan analiz eden, yorumlayan ve üretebilen bireyler konumuna da ulaşabilirler. Farklı bilgi 

türleri hakkında sorular sorabilen, bilginin içerebileceği önyargıları, bakış açılarını analiz edebilen 

öğrenciler, bilginin üretilmesi sürecinde de başkaları ile iş birliği yaparak, yaratıcı sonuçlar ortaya 

çıkartabilecektir (Hobbs, 1998, s.270). 

Manfra ve Homes (2020), Medya Okuryazarlığının Sosyal Bilgiler Öğretmen Eğitimine Entegre 

Edilmesi (Integrating Media Literacy in Social Studies Teacher Education) başlığını taşıyan çalışmalarında, 

böyle bir ilişkilendirmenin, örneğin tarihe yönelik kapsamlı bir analiz gerçekleştirmede etkili olacağını 

belirtmişlerdir. Sahte haberlerin tarihsel seyrini keşfetmek, çağdaş örnekleri analiz etmek için 

kullanılacak yöntemlerle yanlış bilgi tespit edilecek ve çalışma etkinliği geliştirilebilecektir. Bu 

yaklaşım öğretim programı içerisinde yer alan diğer derslerin içerikleri çerçevesinde de 

benimsenebilir. 
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Bilgiye erişmek, onu analiz etmek ve oluşturmak, değerlendirmek için teknolojinin kullanılması 

gereklidir. Aynı şekilde öğretme ve öğrenme için de teknolojinin yasal, etik ve sosyal açıdan sorumlu 

kullanımı önem taşımaktadır. Sahte haberlerin ve yanlış bilginin artmasıyla ilgili endişelerin yanı sıra 

yetişkinler ve gençler düzeyinde medya okuryazarlığı konusunda artan farkındalık nedeniyle, medya 

okuryazarlığı kapsamında haber okuryazarlığı, eleştirel medya okuryazarlığı başlıklarının eğitim 

sürecine entegre edilmesi önerilmektedir. Sivil katılım konusunda da özellikle çevrimiçi ortamda 

medya okuryazarlığının eğitim sürecine entegre edilmesi etkili olacaktır (Manfra ve Holmes, 2020, s. 

122-123). 

Medya okuryazarlığının öğretim programı içerisindeki derslere entegrasyonu konusunda, 

eğitim bilimleri perspektifinden bir değerlendirme yapan Scheibe ve Rogow (2008), yaptıkları 

çalışmada, medya okuryazarlığının izole bir konu olarak ele alınması yerine, öğretim programının 

talepleri doğrultusunda programa entegre edilmesinin öğretmenlerin ihtiyaçlarını da daha iyi 

karşılayabileceğini vurgulamışlardır. Bu çalışmada da Scheibe ve Rogow tarafından geliştirilen ve 12 

madde altında değerlendirilen entegrasyon adımları, yöntem başlığı altındaki doküman analizi 

bulguları ile odak grup görüşmelerinden elde edilen analizler çerçevesinde örnek ders kapsamında 

değerlendirilmiş ve bir model önerisi geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu 12 madde şu şekildedir (Scheibe 

ve Rogow, 2008): 

1. “Genel gözlem, eleştirel düşünme, analiz edebilme, bakış açısını aktarabilme ve iletişim 

becerilerini geliştirme, 

2. Yeni bir konuya ilgi uyandırma, 

3. Öğrencilerin bir konu hakkındaki daha önce sahip oldukları fikirlerin medya 

mesajlarından nasıl etkilendiğini belirleme, 

4. Medyayı standart bir pedagojik araç olarak kullanabilme (birden fazla medya kaynağı 

kullanarak ödevler tasarlamalarını sağlamak gibi), 

5. Bir konu hakkındaki yanlış bilgiler için sunulan KAYNAKLARı ayırt edebilme, 

6. Güvenilirlik ve bakış açısı sorunları hakkında bir farkındalık geliştirme, 

7. Farklı medya KAYNAKLARının bir konu hakkındaki bilgiyi sunma yollarını karşılaştırma, 

8. Belirli bir medya kaynağının farklı kültürlerde ve/veya tarihsel olarak belirli bir konu 

üzerindeki etkisini analiz edebilme, 

9. Öğretim programı için belirli beceriler oluşturma ve uygulama, 

10. Bazı medya formatlarının kullanımını kolaylaştırarak, öğrencilerin fikirlerini ifade 

etmelerini ve dünyayı algılama yollarını görebilme, 

11. Medyayı bir değerlendirme aracı olarak kullanma, 

12. Öğrencilerin medya mesajlarını üretebilmeleri için iş birlikleri kurma.” 

 

YÖNTEM VE BULGULAR 

 

Önemli birer araştırma kaynağı olarak belirlenen ve içinde üretildikleri sosyal ortamları 

anlamlandırma sürecinde oldukça önemli bir konuma sahip olan metinlerin analizi, nitel araştırma 

sürecindeki bir yöntem olarak bilimsel araştırmalarda kullanılmaktadır. Metinlerin (dokümanların) 

toplumsal yapıdaki önemini, bu yapıyı anlamlandırmadaki etkisini tespit etmek amacıyla yapılan 

doküman analizi çalışmalarında, farklı kurumsal metinler analiz edilmektedir (Hammersley ve 

Atkinson, 2019, s. 128). Bir konu hakkında bilgi veren dokümanlar, nitel araştırmada araştırma 

konusuna yönelik bilgileri aktarmaktadır. Nitel araştırma sürecinde dokümanların analizi tek başına 
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kullanılarak verilerin toplanması sağlanabileceği gibi bu yöntem diğer yöntemleri destekleyici bir 

yöntem olarak da kullanılabilir (Kıral, 2022). Bu çalışmada, MEB Ortaöğretim Öğretim Programları 

içerisinde yer alan ve medya okuryazarlığı çalışmalarına entegre etmek için örnek olarak seçilen 

Sosyoloji dersinin içeriği Hammersley ve Atkinson’un (2019) metinleri anlamlandırmak için 

tasarlanan aşağıdaki soruları çerçevesinde analiz edilmiştir: 

• “Bu metin neden ve nasıl yazıldı? 

• Bu metin nasıl okunmalıdır? 

• Metin kim tarafından yazıldı? 

• Bu metni kim, hangi amaçla okur? 

• Metinde eksik kalan yönler nelerdir?” 

Bu çalışmada incelenen doküman, çalışma kapsamında farklı temel alanlar içerisinden seçilen 

Sosyoloji (http 4) dersine yönelik, MEB tarafından hazırlanan öğretim programlarındaki genel 

açıklama dokümanıdır. Bu belgede dersin amacı, derste kullanılacak yöntemler, öğretmenlerden 

beklenen dersin işlenişine yönelik yaklaşımlar yer almaktadır. 

 

Sosyoloji Dersi Öğretim Programı  

 

Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları başlığı ile başlayan Sosyoloji Dersi öğretim programı 

dokümanında, programın uygulanması ile ilgili açıklamalar, programın yaklaşımı ve vizyonu, dersin 

genel amaçları, ölçme ve değerlendirme yöntemleri, öğretim programı üniteleri ve süreleri, 

programda kullanılan semboller ile etkinlik önerileri hakkında bilgiler başlıklar altında paylaşılmıştır. 

Dokümanda yer alan bilgiler 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Milli Eğitiminin 

Genel Amaçları şeklinde açıklanmıştır. Doküman (http 4), ortaöğretim sürecinde öğretim 

programında yer alan Sosyoloji dersinin işleniş sürecinde bir rehber niteliği taşımaktadır. Altı 

üniteden oluşan Sosyoloji Dersinin üniteleri hakkında bilgiler ayrı ayrı aktarılmıştır. Öğrencilerine 

sosyolojik bilgi ile günlük hayat arasında bağ kurabilmelerinin amaçlandığı belirtilen programda, 

Sosyolojinin çağımızda, birey-toplum etkileşimine odaklandığı vurgulanmıştır. Ancak burada öğretim 

programı içeriğinde yer verilmeyen medya etkisi dikkat çekmektedir. Çağımızın değişen toplumsal 

yapısı bağlamında medyanın etkisine öğretim programında yer verilmemiştir.  

Dersin yöntemleri olarak gözlem, sunum, tartışma, belirtme, sözel katkıda bulunma, kendini ifade 

etme, örnek verme, okuma, anlatma, yorum yapma gibi yöntemler belirtilmiştir. Ders konularını 

öğrencilerin ilgiyle takip edebilmesini sağlamak için roman, hikâye, makale, deneme, şiir ve fıkra gibi 

içeriklerin okunmasının teşvik edilmesi önerilmiştir. Programın yaklaşımı şu ifadelerle aktarılmıştır 

(http 4): 

 

Sosyoloji Öğretim Programında, kazanım ve etkinlik örnekleri oluşturulurken, öğrencilerin ilgi, 

yetenek ve becerilerini, yaşadığı toplumu anlayabilen, toplumları bilimsel olarak değerlendirebilen, 

sosyolojik bakış açısını geliştirebilen bir program hedeflenmiştir. Ayrıca aktif öğrenme ilke ve 

yöntemlerine dayalı, öğrenciyi merkeze alan, öğretmeni, öğrencilerin bilgiyi araştırmasında, 

keşfetmesinde, yapılandırmasında öğrenmede aktif hale getirmesinde sorumlu ve görevli gören bir 

anlayışa göre hazırlanmıştır. 

 

Öğrencilerin yaşadıkları toplumu anlayabilmelerini sağlayan, ilgi ve yeteneklerini geliştirmeyi 

hedefleyen bir program önerisi sunulmaktadır. Bu öneri kapsamında özellikle medya 
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okuryazarlığının Sosyoloji dersine entegrasyonunun sağlanması önemlidir. Özellikle günümüz 

toplumunu anlamada ve öğrencilerin bilgiyi keşfetmesinde, araştırmasında medyanın etkisinin 

dikkate alınması gerekmektedir. Sosyoloji dersi, Scheibe ve Rogow (2008) tarafından belirtilen 

entegrasyon adımlarına uyum konusunda önemli bir ders olarak değerlendirilebilir. Özellikle bu 

dersin kazanımları arasında medya okuryazarlığının eleştirel düşünme, analiz edebilme konusundaki 

yaklaşımı mutlaka yer almalıdır. 

Yine ölçme ve değerlendirme başlığında yer alan öğrencilerin küreselleşme ve sosyalleşme 

sürecini yorumlayabilmeleri konusundaki gelişimlerinde, medya okuryazarlığının entegrasyon 

adımlarında, öğrencilerin medya mesajlarından ne düzeyde etkilendikleri önemli bir role sahip 

olacaktır. Öğretim programında yer verilen, ölçme ve değerlendirme teknikleri arasında yer alan 

alternatif odaklı teknikler başlığı altındaki proje, drama, görüşme, poster, gösteri gibi teknikler, 

öğrencilerin medya içeriği üretmeleri konusunda önemli birer teknik olacaktır. Ancak, öğretim 

programında bu üretimlerin nasıl ve hangi amaçla yapılacağı, kullanılacak KAYNAKLAR hakkında 

bilgi verilmemiştir. Medyanın bir değerlendirme aracı olarak kullanılması, birden fazla medya 

kaynağı kullanılarak ödevler tasarlanması yine medya okuryazarlığının entegrasyonu konusundaki 

adımlar içerisinde yer almaktadır. 

Sosyoloji Dersi Öğretim Programı dokümanında, programda kullanılan semboller ve 

açıklamalarına da yer verilmiştir. Sınıf-Okul İçi Etkinlik, Okul Dışı Etkinlik, Ders İçi İlişkilendirme, 

Ölçme ve Değerlendirme başlıkları altında aktarılan semboller bir tablo içerisinde açıklanmıştır. Sınıf-

Okul İçi Etkinlik sembolü ile görsel materyal okuma, sanal alan gezisi, slayt/film izleme gibi 

etkinlikler belirtilmiştir. Medya okuryazarlığının entegrasyonu için yeni bir konuya ilgi uyandırma 

adımıyla amaçlananın bu etkinlikler kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Programda bir tablo içerisinde açıklanan Sosyoloji dersi üniteleri, kazanımları, etkinlik önerileri 

ve dersin işlenişi için izlenmesi gereken adımlar özetlenmektedir.  Öğretim programının sonunda 

dersin ölçme ve değerlendirme formlarına yer verilmiştir. Sosyoloji Dersi Öğretim Programının 

doküman incelemesi sonucunda, Hammersley ve Atkinson’un (2019) metinleri anlamlandırmak için 

tasarladığı sorular dikkate alınarak genel bir değerlendirme yapılmak istenirse: 

• Bu öğretim programı ortaöğretim Sosyoloji dersinin işlenişi için izlenmesi gereken adımları 

açıklamak amacıyla, Millî Eğitim Bakanlığı’nın, Öğretim Programlarını İzleme ve 

Değerlendirme Sistemi kapsamında hazırlanmıştır. 

• Bu dokümanın okunmasında Türkiye’deki eğitim sisteminin gereklilikleri dikkate 

alınmalıdır. Ders içerikleri toplumsal bağlamda değerlendirilmeli, öğrencilerin temsil 

ettikleri neslin özellikleri doğrultusunda, hazırlanan içeriğin uyumu değerlendirilmelidir. 

Bu bağlamda, ders içeriği ile öğrencilerin ilgi ve beklentilerinin karşılanması konusunda bir 

düzenleme yapılması gerektiği belirtilmelidir. Özellikle içerik üretimi konusunda 

öğrencilerden beklenen görevlerin, medya okuryazarlığı prensipleri çerçevesinde bilinçli bir 

şekilde planlanması sağlanabilir. 

• Sosyoloji Dersi Öğretim Programı, dersin yürütücüsü öğretmenler tarafından okunarak, 

derse yönelik hazırlık sürecinde kullanılmaktadır.  

• Metinde eksik kalan yönler dikkat çekici boyutta, çağın gerekliliklerinin vurgulanmış 

olmasına rağmen, medyanın toplumsal süreçteki etkisine yeterli düzeyde yer verilmemiş 
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olması şeklinde belirtilebilir. Dersin değerlendirilmesinde örnek bir konu4 üzerinden 

medyanın kullanılma düzeyine göre değerlendirmeler yapılmıştır. Ancak öğretim 

programında bu kullanımın nasıl olması gerektiği, hangi araçlara erişim sağlanması, hangi 

içeriklerin nasıl değerlendirileceği konusunda bir açıklama bulunmamaktadır. Burada 

özellikle, öğretim programına medya okuryazarlığının entegrasyonu için çalışmanın 

ilerleyen bölümünde önerilen model, aynı örnek konu kapsamında değerlendirilebilir. 

 

Medya Okuryazarlığı Eğitimi Konusunda Odak Grup Görüşmesi 

 

Çalışmada kullanılan diğer bir yöntem de doküman analizi ile elde edilen verilerle birlikte, 

çalışmanın araştırma sorusuna yönelik farklı veriler elde etmek amacıyla kullanılan çevrimiçi odak 

grup görüşmesi yöntemidir. İletişim akademisyenleri uygulamaya dayalı çalışmalarında nitel 

araştırma araçları olarak gözlem, bireysel görüşmeler ve odak grup yöntemini kullanmaktadır (Allen, 

2017, s.42). Odak grup görüşmesi belirli konuda, yarı yapılandırılmış sorulara dayalı ve kişilerle 

yapılan görüşmeye dayalı bir nitel araştırma yöntemidir (Croucher ve Cronn-Mills, 2015, s.174). 

Geleneksel odak grup görüşmelerinde olduğu gibi bu çalışmada da bir moderatör ve raportör aracılığı 

ile ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik yapan 5 öğretmen ile yarı yapılandırılmış soru formu (Ek-

1) kullanılarak görüşülmüştür.  

Genellikle 6-12 kişiden oluşan ve serbest biçimli tartışmaların gerçekleştiği (Berger, 2016, s.281) 

odak grup görüşmeleri, davranışların kaynağını tespit etmede, bu davranışların belirleyici nedenleri 

hakkında fikir sahibi olmada kullanılmaktadır. Odak grup görüşmeleri resmi nitelikteki ya da resmi 

olmayan grup görüşmeleri, beyin fırtınasına dayalı oturumlar ya da sahada gerçekleştirilen grup 

görüşmeleri şeklinde de olabilmektedir (Lindlof & Taylor’den akt. Croucher ve Cronn-Mills, 2015, 

s.174). Odak grup görüşmelerinde grup içindeki etkileşimli ortam, verilerin toplanması sürecine katkı 

sunmaktadır. Görüşmeye katılan katılımcılardan sorulan sorular neticesinde alınan bilgiler, yarı 

yapılandırılmış soru formu aracılığı ile alınan cevaplar, not alınan ayrıntılar temel verileri 

oluşturmaktadır (Freitas vd., 1998). Odak grup görüşmeleri, araştırma konusuna ilişkin arka plan 

bilgisi sağlamakta (Stewart, Shamdasani ve Rook, 2006, s. 15), görüşmelerden ayrıca, anlaşılması 

sıkıntılı konularda da “içgörü oluşturma”da destek alınmaktadır (Berg, 2009, s. 165). 

Odak grup görüşmesi kapsamında eğiticilerin medya okuryazarlığı konusundaki 

farkındalıklarının tartışılması, medya okuryazarlığı müfredatı ile ilgili görüş, öneri ve eleştirilerinin 

öğrenilmesi amaçlanmıştır. Odak grup görüşmesi verileri çalışmanın temel savı olan medya 

okuryazarlığına bütüncül bir yaklaşımın neden gerekli olduğunun vurgulanması açısından önemli 

içgörüler sunmaktadır. 

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen odak grup görüşmesinde çıkan sonuçlar şöyle 

özetlenebilir: 

Medya okuryazarlığı dersinin ortaöğretim müfredatında seçmeli ders olarak yer alması 

zamanlarının büyük bir kısmını çevrimiçi platformda geçiren öğrenciler açasından 

yetersizdir. 

Medya okuryazarlığı ders içerikleri daha anlaşılır, hitap edilen yaş grubuna uygun bir dille 

yazılmalıdır. 

                                                 
4 Ölçme ve Değerlendirme Formları- Sözlü Sunum, “Türk sosyolojisine katkıda bulunan önemli Türk sosyologlarını, bu 

sosyologların fikirlerini ve bu fikirlerin toplumumuza katkıları” başlıklı sözlü sunum değerlendirme formu (http 4) 
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Medya okuryazarlığı derslerini verecek eğiticilerin eğitimi yetersizdir. Eğiticiler kendi bilgi 

birikimine dayalı olarak dersleri işlemektedir bu da öğretilen içerikte farklılıklara neden 

olmaktadır. 

Öğrenciler Youtube, TikTok gibi sosyal medya araçlarını yoğun bir şekilde kullanmakta, 

yaratıcı içerik oluşturabilmektedirler.  Ancak teknolojinin doğru kullanımı konusunda 

sıkıntılar mevcuttur. Bu nedenle eğiticinin, öğrenciyi teknolojiyi yanlış şekilde kullanmanın 

doğurabileceği sonuçlar konusunda bilgilendirmesi gerekmektedir. Bu da eleştirel medya 

okuryazarlığının temel prensipleri çerçevesinde mümkün olacaktır. 

Eğiticiler sadece medya okuryazarlığı derslerinde değil diğer derslerin ödevlerinde de 

öğrencilerden medya araçlarını kullanmalarını istemektedirler.   

Medya içeriğini eleştirel olarak sorgulayan öğrenciler yer almakla birlikte bunlar bir sınıfta az 

bir orana sahiptir. Özellikle görsellikle desteklenen haberler öğrenciler açısından daha 

inandırıcı görülmektedir. Öğrencilerde genelde sorgulamadan bilginin doğrulunu kabul 

etme eğilimi hakimdir. Bu durumda medya okuryazarlığının medya içeriklerinin analizi 

konusundaki yol göstericiliğine ihtiyaç vardır. 

Odak grup görüşme verileri bize medya okuryazarlığı eğitiminin seçmeli olarak verilmesinin 

yetersizliğini göstermektedir. Eğitici eğitimi yetersizliği ve derslere entegre bir medya okuryazarlığı 

içeriğinin olmaması, medya okuryazarlığı eğitimini öğretmenlerin kendi bilgi birikimine ve 

yaratıcılıklarına bırakmaktadır. 

 

Sosyoloji Dersi Sözlü Sunum Ödevi Hazırlığına Medya Okuryazarlığının Entegrasyonu 

 

Konu: Türk sosyolojisine katkıda bulunan önemli Türk sosyologları 

 

Genel gözlem, eleştirel düşünme, analiz edebilme, bakış açısını aktarabilme ve iletişim 

becerilerini geliştirme: Konuyla ilgili öğrencilerin genel olarak değerlendirme yapmalarına 

imkân sunma ve iletişim becerilerini aktarabilecekleri bir ortam hazırlama. Araştırma için 

doğru medyayı kullanma konusunda öğrencilere bilgi verme. Bu kaynağın neden seçildiğini 

açıklamak (örneğin akademik KAYNAKLAR üzerinden bilgi taraması yapmaları konusunda 

takip edecekleri adımları anlatma ve bu KAYNAKLARı diğerlerinden nasıl ayırt 

edebileceklerini açıklamak)  

Yeni bir konuya ilgi uyandırma: Konuyla ilgili bir medya içeriğinin öğrenciler tarafından analiz 

edilmesini sağlama, sınıfta konuya ilgi duyacakları bir video içeriğini izletme, blog 

sayfalarını okuma ve konuyla ilgili yorum yapmalarını sağlamak 

Öğrencilerin bir konu hakkındaki daha önce sahip oldukları fikirlerin medya mesajlarından 

nasıl etkilendiğini belirleme- Bir konu hakkındaki yanlış bilgiler için sunulan 

KAYNAKLARı ayırt edebilme: Öğrencilerin konu hakkında daha önce sahip oldukları 

bilgiyi yine medya aracılığı ile analiz etme, örneğin akademik bir kaynakta yer alan bilgi ile 

popüler medya içeriğini karşılaştırmalarını istemek 

Medyayı standart bir pedagojik araç olarak kullanmak (birden fazla medya kaynağı kullanarak 

ödevler tasarlamalarını sağlamak gibi): Öğrencilerden topladıkları bilgileri bir ders kitabı 

sayfası gibi tasarlamalarını isteme, başlıklar, alt başlıklar, çizimler, grafikler, fotoğraflar 

kullanarak bu içeriği zenginleştirmeleri için onları teşvik etmek 
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Güvenilirlik ve bakış açısı sorunları hakkında bir farkındalık geliştirme: Öğrencilerin bu konu 

kapsamında araştırmaları neticesinde buldukları medya içeriklerinde kaynağın ne olduğu, 

amacın ne olduğu, mesajın üretim süreci, bu üretim sürecinde hangi dikkat çekici unsurların 

kullanıldığı konusunda farkındalık geliştirmelerini sağlamak 

Farklı medya KAYNAKLARının bir konu hakkındaki bilgiyi sunma yollarını karşılaştırma: 

Farklı formlardaki medya içeriklerinde konuyla ilgili içeriğin sunumlarını değerlendirmek 

(örneğin bir Türk sosyoloğun biyografisini konu alan belgesel ile aynı sosyolog için yazılan 

bir köşe yazısını karşılaştırmak) 

Belirli bir medya kaynağının farklı kültürlerde ve/veya tarihsel olarak belirli bir konu 

üzerindeki etkisini analiz edebilme: Bu konunun daha önceki nesiller tarafından hangi 

KAYNAKLAR aracılığı ile araştırılabilmiş olduğunu öğrenmek, bu KAYNAKLARın 

günümüzdeki KAYNAKLARla karşılaştırılmasını yapabilmek 

Öğretim programı için belirli beceriler oluşturma ve uygulama: Okuma ve anlama becerileri 

için yazılı medya içeriğini kullanma, mevcut medya içeriğinde yer alan bilgileri düzenlemek 

(örneğin Türk sosyoloğun hayatına yönelik aktarılan bilgileri kategorilendirebilmek) 

Bazı medya formatlarının kullanımını kolaylaştırarak, öğrencilerin fikirlerini ifade etmelerini ve 

dünyayı algılama yollarını görebilme: Öğrencilerin medya içeriğini analiz etmelerini 

sağlayarak bu analizleri vasıtasıyla yorum yapmalarını sağlamak (örneğin Türk 

sosyolojisinin gelişiminde araştırılan Türk sosyologları hakkında elde edilen bilgilerin 

yorumlanması ve katkılarının belirlenmesini ifade etmelerini sağlamak) 

Medyayı bir değerlendirme aracı olarak kullanma: Medya içeriğinde araştırma konusuyla ilgili 

buldukları bilgileri nasıl taradıklarını, hangi bilgileri neden değerlendirdiklerini, gözlem ve 

hafızaya dönük yaklaşımlarını sorgulayarak öğrenmek 

Öğrencilerin medya mesajlarını üretebilmeleri için iş birlikleri kurma: Yaratıcı iş birliğine dayalı 

bir medya içeriği üretme konusunda öğrencileri teşvik etmek (örneğin bir sosyoloğun 

hayatına, önemli eserlerine, literatüre katkılarına yönelik bir zihin haritası ya da wiki içeriği 

üretmelerini sağlamak) 

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Gündelik hayatın önemli, hatta ayrılmaz bir parçası haline gelen internet özellikle bu 

teknolojinin içine doğanlar açısından sıradan bir araç olarak yaşamlarında yerini almıştır. İnternet 

sosyalleşmeden alışverişe, iş aramadan bilgi edinmeye kadar pek çok amaç için kullanılan bir ortam 

olmuş, gündelik pratiklerimizin gerçekleştirme aracı haline gelmiştir. Örneğin artık ülkemiz ve dünya 

ile ilgili haberlere erişimde basılı gazete, radyo, TV gibi geleneksel yayın araçlarını değil iletişim 

araçlarının yakınsamasıyla tek bir araçta tüm özelliklerin yer aldığı akıllı telefonları kullanıyoruz.  

Bilgiye erişim bir yandan çok kolaylaşırken diğer yandan da doğru bilgiye erişim 

zorlaşmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençler açısından çevrimiçi platformlarda gezintiler tehlikeli 

sokaklarda gezintiye dönüşmektedir. Teknolojinin içine doğan çocuklarının aksine dijital göçmen 

olarak sınıflandırılan ebeveynlerinin yeni teknolojinin kullanımı ve dolayısıyla internet kaynaklı 

tehlikelerden habersiz olmaları, çocukları ve gençleri savunmasız bırakmaktadır.  

Yaşamlarının önemli bir kısmını geçirdikleri eğitim kurumları yeni medyanın doğru kullanımı, 

içeriğe eleştirel yaklaşma ve böylece içeriği sorgulamayı öğrenme konusunda çocukların ve gençlerin 

eğitilebilecekleri ve farkındalık kazanabilecekleri en önemli yer olarak belirmektedir. Başka bir 
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ifadeyle, eğitim kurumlarına, çocuklara ve gençlere medya okuryazarlığı yetisi kazandırma 

konusunda büyük sorumluluk düşmektedir. Bunun da medya okuryazarlığı eğitiminin sadece 

seçmeli bir ders içeriğine sığdırılarak verilmesiyle gerçekleşmesi mümkün görünmemektedir. Odak 

grup görüşmesinde eğiticilerden alınan geri bildirimlerin de gösterdiği gibi medya okuryazarlığı 

eğitimi seçmeli dersle sınırlandırılmamalı müfredatta yer alan ders içeriklerine entegre edilmelidir. 

Böylece öğrenciler gündelik yaşamlarında yoğun bir şekilde kullandıkları yeni iletişim araçları ve 

internet konusunda bilinçlendirilecek, farkındalık kazanacaktır.  

Aynı şekilde çalışmada örnek olarak incelenen, ortaöğretim öğretim programı içerisinde yer 

alan Sosyoloji dersi öğretim programı dokümanında da toplumsal yaşamı anlamlandırma sürecindeki 

temel bilgilerin aktarılmasında, medyanın etkisi mutlaka dikkate alınmalıdır. Gündelik yaşamlarını 

teknoloji ve bu teknolojinin sunduğu iletişim ortamları içerisinde sürdürmeye alışkın olan yeni nesil 

için bu konuda farkındalık oluşturmak son derece önemlidir. Bu noktada, medya okuryazarlığının 

erişim, analiz, yorum, değerlendirme ve içerik üretme süreçlerine katkısı göz ardı edilmeden, eğitim 

süreci kapsamında değerlendirilmelidir. 

Medya okuryazarlığı konusunda dikkat çekilmesi gereken diğer bir konu da eğitimin 

Türkiye’de izlenen liberal anlayışla şekillenen koruyucu ve muhafazakâr yaklaşımından kurtarılması 

gerektiğidir. Demokratik bir toplumun gereği olarak özgür düşünmeyi, eleştirel bakışı ve sorgulama 

yetisini öğrencilerimize kazandırmamız gerekmektedir. Bu da ancak medya okuryazarlığı dersinin 

müfredattaki diğer derslere entegrasyonu ve eğitimin de eleştirel, sorgulayıcı bir yaklaşımı 

izlemesiyle gerçekleşebilir. 

 

ARAŞTIRMAYA İLİŞKİN ETİK BİLGİLER  

 

Bu çalışmada, medya okuryazarlığının öğretim programlarına entegrasyonuna yönelik bir 

model önerisi geliştirmek istenmiştir. Bu kapsamda ortaöğretimde kurumlarında görev yapmakta 

olan öğretmenlerle bir odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Çalışma için Çukurova Üniversitesi 

Sosyal ve Beşerî Bilimler Alanında Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu’ndan 17.02.2021 tarih ve 

2021/11 Karar Sayısı ile etik onay alınmıştır. Odak grup görüşmesine katılanlardan bilgilendirilmiş 

onay alınmıştır. 
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EKLER 

 

Ek-1 
 

Odak Grup Görüşmesi  

Tarih-Saat: 11.01.2021 – 18.00 

Platform: Google Meet- https://meet.google.com/apq-ekgb-qoo 

Soru 1: Kendinizi biraz tanıtır mısınız?  

Notlar: 

Ortak yanıtlar: 

Kayda değer bireysel yanıtlar & fikirler: 

Soru 2: Okulunuzla ilgili bilgi verebilir misiniz? (Kaç öğrenciniz var, eğitim kadronuz hakkında 

bilgi ve fiziksel imkanlar neler?) 

Notlar: 

Ortak yanıtlar: 

Kayda değer bireysel yanıtlar & fikirler: 

Soru 3: Verdiğiniz eğitimle ve öğrenci profilinizle ilgili bilgi verebilir misiniz? 

Notlar: 

Ortak yanıtlar: 

Kayda değer bireysel yanıtlar & fikirler: 

Soru 4: Medya okuryazarlığı hakkında neler söyleyebilirsiniz? Ders müfredatınızda medya 

eğitimine yönelik bir içerik var mı? 

Notlar: 

Ortak yanıtlar: 

Kayda değer bireysel yanıtlar & fikirler: 

Soru 5: Öğrencilerinize diğer derslerinizde verdiğiniz eğitimde media içeriğinden yararlanıyor 

ve onların da bu içerikten yararlanması için ödev, proje, araştırma görevleri veriyor musunuz? 

Notlar: 

Ortak yanıtlar: 

Kayda değer bireysel yanıtlar & fikirler: 

Soru 6: Haber okuryazarlığına ilişkin bir tanım yapsanız hangi kavramları kullanırsınız? Medya 

okuryazarlığı ile ilişkisini hangi kavramlarla kurarsınız? 

Notlar: 

Ortak yanıtlar: 

Kayda değer bireysel yanıtlar & fikirler: 

Soru 7: Haber okuryazarlığının tek başına bir ders olarak okutulması konusunda 

düşüncelerinizi kısaca açıklar mısınız? Faydalarını hangi kavram ya da kavramlar seti üzerinden 

tanımlarsınız?  

Soru yapılandırıldı: 

Haber okuryazarlığı aslında enformasyon okuryazarlığı ile ilgili bir okuryazarlık. Özellikle 

yalan haberlerin yaygınlaşması haber okuryazarlığını da öne çıkarmıştır. Yalan haber okuryazarlığı ve 

eleştirel düşünce bağlantısını nasıl kurarsınız? Pandemi dönemini de dikkate alırsak çocuklar bu 

konuda ne tür risklerle karşı karşıya? Kendileri mi erişiyor habere yoksa duyduklarını mı dile 

getiriyor? 



29 

 

Notlar: 

Ortak yanıtlar: 

Kayda değer bireysel yanıtlar & fikirler: 

Soru 8: Sizce hikâye anlatımı (sözel, görsel, yazılı, dijital) uygulamalarının öğrencilere katkıları 

nelerdir? 

Notlar: 

Ortak yanıtlar: 

Kayda değer bireysel yanıtlar & fikirler: 

Soru 9: Hikâye yazımı sürecinde öğrencilerin yaratıcılıklarını harekete geçirebilmek için hangi 

yöntemler kullanılabilir? 

Notlar: 

Ortak yanıtlar: 

Kayda değer bireysel yanıtlar & fikirler: 

Soru 10: Öğrencilerinize derslerinizde yaratıcı uygulamalar yapmaları için ödevler veriyor 

musunuz? (Örneğin yeni teknolojileri kullanıyorlar mı? Cep telefonları ile kayıtlar yapıp bunu sınıfta 

paylaşmak gibi) 

Notlar: 

Ortak yanıtlar: 

Kayda değer bireysel yanıtlar & fikirler: 

Soru 11: Fotoğrafları kullanarak bir ders anlatmak isteseydiniz bunu nasıl yapardınız? 

Notlar: 

Ortak yanıtlar: 

Kayda değer bireysel yanıtlar & fikirler: 
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DİJİTAL OKURYAZARLIK VE SİNEMA İLİŞKİSİ 

 

Gökhan AŞÇI 

İstanbul Üniversitesi, Türkiye 

gokhanascii@outlook.com 

 
Gökhan Aşçı, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını aynı üniversitede; doktorasını İstanbul 

Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Yazarın film müzikleri, popüler kültür, auteur sinema, milliyetçilik alanlarında çalışmaları 

bulunmaktadır.  

 
Özet: Dünyanın hızlı bir biçimde dijital hale gelmesi, hayatın neredeyse her alanının dijital şekle dönüşmesine karşılık 

gelmektedir. Toplumsal yaşam açısından oldukça önemli bir noktada bulunan sinema da bu dönüşüme uğramaya başlamıştır. 

21. Yüzyıl teknolojisi, internet, bilgisayar ve telekomünikasyonda yaşanan gelişmelerin sinemanın yapım, gösterim, dağıtım 

alanlarında büyük değişimlerine zemin hazırladığı bir dönem olmuştur. Dijitalleşme, film gösterimlerinin artık online 

ortamlarda da gerçekleşmesine vesile olmuştur. Netflix, Exxen, Amazon Prime gibi online platformlar, izleyiciyi sinema 

salonlarından bilgisayar, televizyon ekranlarına yöneltmiştir. Sinemanın dezavantajları, televizyonun icadından günümüze 

tekrardan gündeme gelmiş; izleyici, vizyondaki birçok çalışmayı Netflix, Exxen, Amazon Prime gibi ortamlardan izleme 

fırsatını bulmuştur. Bu durum, dijitalleşmenin teknik olarak gelişmesi ve bu gelişimi; dijital ortamların telif hakları satın 

alması, kendi prodüksiyonunu oluşturup yeni filmler üretmesi, ekonomik anlamda daha çok cazip olması, geleneksel 

sinemanın zaman ve mekan kısıtlamasının burada söz konusu olmaması, yine filmlerin geleneksel sinemayla içerik ve teknik 

anlamda kaliteli anlamında rekabete girmesi, filmlerin tekrar tekrar izleme imkanının geleneksel sinemaya kıyasla daha çok 

imkanlı olması gibi içeriksel gelişimlerin de takip etmesiyle izleyicinin dijital okuryazar kimliği üstünde daha farklı bir boyut 

meydana getirmiştir. Aynı şekilde sinemaya ulaşabilme adına biletlerin biletix gibi sanal ortamda satışa sunulması, Youtube 

gibi internet ortamında filmlerin sinema dışında da fragman olarak gösterilmesi, Apple ve Google Play gibi sanal ortamlarda 

sinemalarının çeşitli uygulamaları, izleyiciyi dijital okuryazar kılmış ve bu kimliği her fırsatta daha çok pekiştirmiştir. Bu 

araştırmanın amacı sinema ve dijital okuryazarlık ilişkisini ortaya koymaktır. Çalışmanın birinci bölümünde dijital 

okuryazarlık ve dijitalleşen sinema kavramı, ikinci bölümünde ise sinema ve dijital okuryazarlık ilişkisi açıklanmaya 

çalışılmıştır.  

 
Anahtar Kelimeler: Dijital Okuryazarlık, Sinema, Televizyon 
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DİJİTAL AYAK İZİ FARKINDALIĞI BAĞLAMINDA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM 

FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

 
Zeynep ATILGAN 

Atatürk Üniversitesi, Türkiye 
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Atatürk Üniversitesi, Türkiye 
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Zeynep ATILGAN, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü lisans mezunudur. 

Yüksek lisansını Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalında tamamlamıştır. 

Doktorasını Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalında 100/2000 doktora bursiyeri 

olarak yapmaktadır. 

 

Tuba ARSLAN, Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon bölümü lisans mezunudur. Yüksek 

lisansını Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon anabilim dalında tamamlamıştır. Doktorasını 

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Temel İletişim Bilimleri Anabilim Dalında YÖK 100/2000 doktora bursiyeri olarak 

yapmaktadır. 

 

Özet: Yirminci yüzyılda yaşanan teknolojik gelişmeler ile iletişim araçlarının uğradığı değişimle birlikte yüzyılın sonuna 

doğru internet teknolojisi ortaya çıkmış ve günümüzde internetin kullanım alanı giderek genişlemiştir. Zaman ve mekân 

kavramının buharlaştığı bu süreçte yine iletişim teknolojilerinin özellikle de internetin sayısal tabanlı olarak gelişmesi 

dijitalleşmeyi beraberinde getirmiştir. Dijitalleşme ile insanlar yaygınlaşan ve çeşitlenen çevrim içi ortamlarda harcadıkları 

zamanı artırmaya ve kişisel bilgilerini bu ortamlarda paylaşmaya başlamışlardır. Bu ortamlardaki paylaşımlar ile kişiler 

arkalarında iz bırakır hale gelmişler ve daha kolaylıkla gözetlenebilir olmuşlardır. Kişilerin çevrimiçi ortamlarda bıraktıkları 

bu iz, literatürde dijital ayak izi olarak kavramsallaştırılmıştır.  

 

Dijital ayak izinin konu edinildiği bu çalışmada, iletişim ve ilgili teknolojilerin eğitim konusu haline getirildiği iletişim 

fakültesindeki öğrencilerin dijital ayak izi farkındalığını belirlemek amaçlanmaktadır. Çevrimiçi içi ortamlarda bırakılan 

dijital izlerinin kişinin bugünkü ve gelecekte ki yaşamanı etkileyebilme ihtimali düşünüldüğünde, bu çalışmanın eğitim 

hayatının en üst kısmında yer alan ve toplumun yarınları olarak görülen öğrencilerin farkındalıklarının ne düzeyde olup 

olmadığını ortaya koyacak olması açısından önemlidir. Nicel yöntemin benimsendiği bu çalışma kapsamında, Atatürk 

Üniversitesi İletişim Fakültesi genel evreni içerisinde 1. ve 4. sınıf öğrencilerin oluşturduğu çalışma evreninden olasılıksız 

örneklem yöntemlerinden kolayda örnekleme ile belirlenen 289 (%95 güven aralığı ile) kişiden anket tekniği ile veriler 

toplanmaktadır. Sürmelioğlu ve Seferoğlu (2019) tarafından yapılan benzer bir çalışmada kullanılan ölçek, yazarların izni 

alınarak bu çalışmada uygulanmaktadır. Söz konusu ölçekte demografik özellikler ve dijital ayak izi farkındalığıyla ilgili 5’li 

Likert yapısında sorular yer almaktadır. Toplanan verilerin analizi için parametrik testlerden faydalanılmaktadır. 

Demografik özellikler, bölüm ve yaşanılan yer bağlamında karşılaştırmalı analiz yapılmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Gözetim, İnternet, Dijital Ayak İzi, Farkındalık, İletişim Fakültesi Öğrencileri 

 

Abstract: With the technological developments in the twentieth century and the change in communication tools, internet 

technology emerged towards the end of the century and the usage area of the internet has gradually expanded. In this process 

where the concept of time and space evaporated, the digital-based development of communication technologies, especially the 

internet, brought digitalization. With digitalization, people have begun to increase the time they spend in widespread and 

diversified online environments and to share their personal information in these environments. With the sharing in these 

environments, people have left traces behind them and they can be observed more easily. This trace that people leave online is 

conceptualized as a digital footprint in the literature. 

 

In this study, which focuses on the digital footprint, it is aimed to determine the digital footprint awareness of the students in 

the communication faculty, where communication and related technologies have been made the subject of education. 

Considering the possibility that the digital traces left in online environments may affect one's present and future life, it is 

important that this study will reveal the level of awareness of the students, who are at the top of their education life and are 
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seen as the future of society. Within the scope of this study, in which the quantitative method is adopted, data are collected 

from 289 (with 95% confidence intervals) people, who will be determined by easy sampling, one of the improbable sampling 

methods, from the study population formed by 1st and 4th grade students in the general universe of Atatürk University 

Faculty of Communication. The scale used in a similar study by Sürmelioğlu and Seferoğlu (2019) is applied in this study 

with the permission of the authors. In this scale, there are questions in a 5-point Likert structure about demographic 

characteristics and digital footprint awareness. Parametric tests are used to analyze the data to be collected. Comparative 

analysis is made in the context of demographic characteristics, department and place of residence. 

 

Keywords: Surveillance, Internet, Digital Footprint, Awareness, Communication Faculty Students 
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SANAL GERÇEKLİK PLATFORMLARINDA DİJİTAL ÖYKÜ ANLATIMI VE 360 VİDEO 

TEKNOLOJİSİ 
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Ergin Şafak DİKMEN, Doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Anabilim 

Dalında “Türkiye’de Televizyon Yayıncılığının Yeni Medya Yapılanması” başlıklı teziyle aldı. Tasarım çalışmaları süresince 

farklı reklam ajanslarında ve üniversitelere bağlı araştırma merkezlerinde Grafik Animasyon (CGI) ve bilim iletişimi 

alanlarında çalıştı. 2011 yılından itibaren Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Anabilim dalında 

çalışmaya başladı. Aynı yıl Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Film Atölyesi’nin (İLEF FA) kuruluşunda yer aldı ve 

atölye çatısı altında birçok proje yürüttü. 2017 yılında NETlab Yeni Medya Araştırmaları Laboratuvarını kurdu ve 

koordinatörlüğünü üstlendi. Çalışmalarını televizyon 2.0, yeni iletişim teknolojileri, medya arkeolojisi, sanal gerçeklik ve 

dijital oyun alanlarında sürdürmektedir. 

 

Özet: Sanal gerçeklik platformları için üretilen içerikler, farklı teknolojiler kullanılarak kurgusal ortamlar yaratmaktadır. Bu 

teknolojinin ilk örneklerine 1960’ı yıllardan itibaren rastlansa da 1980’li yıllardan itibaren sistematik olarak farklı alanlarda 

kullanıldığı görülmektedir. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotların eğitiminde bu teknolojiyi kullanmaya 

başlamış, 1990’lı yıllardan itibaren dijital oyun endüstrisi bu teknolojiyi oyun konsollarıyla bütünleştirerek oyuncular için 

yeni sanal gerçeklik deneyimleri tasarlamaya başlamıştır. Özellikle 2010 yılından itibaren bu teknoloji daha da yaygınlaşmış, 

pek çok farklı marka sanal gerçeklik gözlüğü geliştirmiştir. Bununla birlikte bu platformlar için geliştirilen içeriklerin 

sayısının da giderek arttığı gözlemlenmektedir. Bu “yeni” teknolojinin ve gösterim platformlarının sayıca artması aynı 

zamanda yeni bir dijital öykü anlatım arayışını da beraberinde getirmiştir. Bu gelişmeler ekseninde çalışma “kamera açısının 

kaybolduğu ve izleyicinin 360 derece görebilme imkanı elde ettiği sanal bir ortamda ne tür bir dijital öykü anlatımı 

oluşturulabilir?” sorusuna yanıt aramaktadır. Araştırma kapsamında BBC’nin yapımcılığını üstendiği, 2018 yılında 

yayımlanan Damming the Nile VR belgeseli içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma sonucunda 360 video ve sanal 

gerçeklik görüntü teknolojisinde geleneksel çekim tekniklerine kıyasla farklı yöntemlerin kullanılması gerektiği, kamera 

açısının olmayışının ve izleyicin 360 derece görebiliyor olmasının yeni bir dijital öykü anlatımını zorunlu kıldığı, gerek 

yapım gerekse yapım sonrası aşamalarında yeni ve farklı yöntemler kullanılarak izleyicinin yönlendirilebileceği 

belirlenmiştir. Bu çerçevede 360 video teknolojisi kullanılarak üretilen içeriklerin, özellikle platform tabanlı yeni yayıncılık 

modelleri için önemli bir zemin oluşturduğu ortaya konmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Sanal Gerçeklik, Dijital Öykü Anlatımı, 360 Video, Yeni Görüntü Teknolojileri, Yeni Medya 

 

Abstract: Content produced for virtual reality platforms creates fictional environments using different technologies. 

Although the first examples of this technology have been found since the 1960s, it has been systematically used in different 

fields since the 1980s. The National Aeronautics and Space Administration (NASA) has used this technology for training 

astronauts. Since the 1990s, the digital game industry has started to design new virtual reality experiences for gamers by 

integrating this technology with game consoles. Especially since 2010, this technology has become more widespread and 

many different brands have developed virtual reality glasses. On the other hand, it is observed that the number of content 

developed for these platforms is gradually increasing. The increase in the number of this “new” technology and display 

platforms has also brought with it the search for a new digital storytelling. The question that this study focuses on is: “What 

kind of digital storytelling can be created in a virtual environment where the camera angle is lost and the viewer has the 

opportunity to see 360 degrees?”. Within the scope of the research, the documentary Damming the Nile VR, which was 

produced by the BBC and published in 2018, was analyzed by content analysis method. As a result of the research, it has been 

determined that different methods should be used in 360 video and virtual reality display technology compared to traditional 

shooting techniques, the lack of camera angle and the 360-degree view of the audience necessitate a new digital storytelling, 

and the audience can be guided by using new and different methods in both production and post-production stages. In this 

framework, it has been revealed that the content produced using 360 video technology constitutes an important basis for new 

platform-based publishing models.  

 

Keywords: Virtual Reality, Digital Storytelling, 360 Video, New Image Technologies, New Media  
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Mimarlık Fakültesi’nde görev yapmaktadır.   

 

Özet: Bilişsel yük oluşturmayan, prosedürel bellekte var olan eylemlerle gerçekleştirilen uygulamalar, kullanıcıya her 

durumda kolaylık sunmakta ve kullanıcıyı yeni bir öğrenme çabasına girmekten kurtarmaktadır. Dijital çağın yaşandığı 

günümüzde gündelik hayat pratikleri içinde kullanılan her teknolojik aygıtın arayüzü, dokunmatik ekran teknolojisiyle 

oluşturulmakta ve böylece dijital arayüz tasarımına, sürekli bir biçimde yeni tasarım yaklaşımları ve tasarım çözümleri 

kazandırılmaktadır. Kullanıcıyla pozitif ve ilerlenebilir bir etkileşim ve iletişim kurmak üzere tasarlanmış olan arayüz için 

hareket önemli bir unsur olarak karşımızda durmaktadır. Herhangi bir arayüzde hareketi tasarlamaya temel oluşturan en 

önemli unsur ise kullanıcı deneyimlerinden oluşan hareketlerdir. Dolayısıyla kullanıcıya kolay ve akıcı bir etkileşim deneyimi 

sunmak için, kullanıcının varlığı itibariyle edinmiş olduğu bilgi ve becerilerinden ya da başka bir deyişle kullanıcının 

prosedürel bellekte depolamış olduğu hareket becerileri ya da doğada görmeye alışkın olduğu hareket prensiplerinden 

faydalanmak tasarlanan arayüzün kullanılabilirliği yönünde sürdürülebilir olmasını sağlar. Kullanıcının prosedürel 

belleğinden faydalanılıp tasarlanan arayüzler genellikle, kullanıcının ilgili dijital platform ile bağ oluşturmasına, 

özdeşleşmesine, ait hissetmesine olanak hazırlar. Özellikle gündelik hayat pratikleri içinde geniş yer edinen sosyal medya 

platformları için, kullanıcılarının bağ kurması, özdeşleşmesi ve ait hissetmesi son derece önemlidir. Buraya kadar olan 

bağlamdan hareketle çalışmanın örneklemi olarak, geniş evren içinden kullanıcı sayısı en yüksek olan Instagram, Facebook ve 

Twitter sosyal medya platformları seçilmiştir. Çalışmada, Instagram, Facebook ve Twitter sosyal medya platformlarının 

arayüz tasarımlarının nasıl tasarlanıp kullanıcı ile ne şekilde etkileşim ve iletişim kurulduğu, etkileşim tasarımlarının nasıl 

ve ne şekilde oluşturulduğu, kullanıcı deneyimi açısından arayüz tasarımlarının güçlü ve zayıf yönlerinin ne/ler olduğunu 

ortaya koymak amaçlanmıştır.  Amaca giden yolu aydınlatabilmek amacıyla içerik analizi yönteminden faydalanılmış ve 

bulgular elde edilmiştir. 
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Abstract: Applications that do not create a cognitive load and are performed with actions that exist in procedural memory 

provide convenience to the user in any situation and save the user from engaging in a new learning effort. In today's digital 

age, the interface of every technological device used in daily life practices is created with touch screen technology, and thus, 

new design approaches and design solutions are constantly brought to digital interface design. Movement stands before us as 

an important element for the interface, which is designed to establish a positive and progressive interaction and 

communication with the user. The most important element that forms the basis for designing the movement in any interface 

is the movements consisting of user experiences. Therefore, in order to provide the user with an easy and fluent interaction 

experience, the user's knowledge and skills acquired by their existence, or in other words, the movement skills stored in the 

user's procedural memory or the movement principles that they are accustomed to seeing in nature, ensures that the designed 

interface is sustainable in terms of usability. Interfaces designed by utilizing the user's procedural memory generally allow 

the user to bond, identify and feel belonging with the relevant digital platform. Especially for social media platforms, which 

have a wide place in daily life practices, it is extremely important for users to connect, identify and feel belonging. Based on 

the context so far, the social media platforms Instagram, Facebook and Twitter, which have the highest number of users, were 

chosen as the sample of the study. In the study, it is aimed to reveal how the interface designs of Instagram, Facebook and 
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Twitter social media platforms are designed and how they interact and communicate with the user, how and how interaction 

designs are created, and what are the strengths and weaknesses of interface designs in terms of user experience. In order to 

illuminate the way to the goal, the content analysis method was used and the findings were obtained. 

 

Keywords: Digital Communication, Digital İnterface, User Experience, Motion Design, Procedural Memory 
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Özet: Küresel çapta yaşanan COVİD-19 salgınıyla beraber ülkeler eğitim ve öğretim politikalarını değiştirmiş bu değişimle 

yüzleşmek için çeşitli öğrenme çözümlerini uygulamaya koymuşlardır. Bu süreçte mesafe, mekân ve zaman sınırlaması 

olmaksızın eğitim esnekliği yaratarak geleneksel eğitim anlayışının yerini alan çevrimiçi uzaktan eğitim modeli hemen her 

ülkenin yeni eğitim modeli haline gelmiştir. Çevrimiçi dersler, kurslar, videolar, webinarlar, çevrimiçi kütüphane, derslerin 

televizyon kanalları üzerinden yayınlanması ve çeşitli elektronik KAYNAKLARın açık erişime sunulması gibi içerik ve 

yöntemlerin yer aldığı bu yeni deneyim birtakım sorunları da beraberinde getirmiştir. 

 

Uygulandıkça avantajları keşfedilen elektronik öğrenme yöntemleri pandemi sonrasında da sürdürülebilirlik noktasında 

birçok ülke tarafından eğitim politikası içerisinde değerlendirilmektedir. Ancak uyum, motivasyon, eğitim kalitesi, teknolojiye 

erişim, güvenlik ve maliyetlerden kaynaklanan birtakım sorunlar hala çözüm beklemektedir. 

 

Geleneksel sınıf ve yüz yüze eğitmen eğitiminden sanal bir sınıfta bilgisayar tabanlı eğitime geçiş öğrenciler için öğrenme 

deneyimini tamamen farklı kılmıştır. Değişime karşı dirençleri çevrimiçi öğrenme ortamına uyum sağlamalarını engellerken 

ders yönetim sistemlerine ve bilgisayar tabanlı eğitime alışmaları da zaman almıştır/almaktadır. Çevrimiçi derslerde 

kullanılan yazılımlar, ara yüzler, uygulamalar ve donanımlar çeşitlendikçe bu uyum süreci daha da zorlaşmaktadır. 

 

Bu çalışmada çevrimiçi sesli ve görüntülü ders platformlarının kullanımı esnasında yaşanan teknik/teknolojik sorunlarla 

başa çıkma noktasında donanım, yazılım, uygulama ve içeriklerin tek sistemde toplandığı, canlı yayınlandığı, gerçek zamanlı 

paylaşıldığı ve depolandığı “Yololiv Pro-Yeni Nesil Akıllı Çevrimiçi Sınıf Sistemi” incelenmiştir. Mobil telefon ebatlarında 

(7 inch dokunmatik), aynı anda 6 farklı kaynaktan gelen sinyali (kamera görüntüsü, ses, dijital tahta, bilgisayar) 5 farklı 

platformda (Zoom, Youtube, Facebook, Skype, Microsoft Teams) yayınlayabilen bu sisteme dijital ders materyalleri 

yüklenebilmekte, sesli ve görüntülü sohbet odaları açılabilmekte, özelleştirilebilir skor tahtaları oluşturulabilmekte ve 

eklentileriyle beraber ders 4G veya yerleşik İnternet ağı üzerinden yayınlanabilmektedir. Kısacası birçok yazılım ve 

donanımın entegrasyonuyla sağlanabilecek bu durum karmaşık işlemler gerektirmeyen kullanımı kolay tek bir sistemde 

birleştirilmektedir. Çalışma öğrencilerin çevrimiçi eğitim sürecinde karşılaştıkları temel teknik sorunların giderilmesi 

noktasında eğitim kurumlarında “Yololiv Akıllı Sınıflar” oluşturulmasını önermektedir.   
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ötekileştirme alanlarında çalışmaktadır.  

  

Özet: Toplum 5.0 düzenine yön veren teknolojik gelişmelerin itici güçlerinden olan algoritmalar ve algoritmaların 

oluşturduğu yapay zekâ uygulamaları, sosyal etkileri ile eleştirel perspektifte öne çıkan tartışmaların konusu olmaya devam 

etmektedir. Bu çalışma, söz konusu tartışmalara, dijital beden ve cinsiyet yanlılığı konusu ile dâhil olmayı hedeflemektedir. 

Zira, teknolojik gelişmeler, tüm kavram ve anlayışların değişimine ve dönüşümüne yön verdiği gibi, toplumdaki yerleşik 

algıların ve anlayışların sürdürülmesine ve yeniden üretilmesine de neden olabilmektedir. Bu noktada çalışmanın temel 

sorunsalı, yapay zekâ uygulamalarını oluşturan algoritmaların, toplumdaki cinsiyetçi stereotipleri sürdürücü biçimde işliyor 

olmasından kaynaklanmaktadır. Kadın varlığı, söz konusu algı ve anlayışların içerisinde yer alan ve tüketim formuna uygun 

hale getirilen teknolojik uygulama ve kullanımların, temel araçlarından biri haline gelmiştir. Bu durum, kadın varlığının 

dijital endüstride, tercih edilebilirliğin ve tüketim oranını artırmanın önceleyeni biçiminde bir araç olarak kullanılması ile 

doğrudan ilişkilidir. Dünyadaki örnekleriyle benzer olarak, Türkiye’de dijital insan ve sanal influencer kimlikleriyle sunulan 

“Aypera”, sosyal medyaya aktif olarak katılmakla birlikte, oyunculuk ve şarkıcılık gibi alanlarda da faaliyet göstermeye 

çalışmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’nin ilk dijital insanı olarak deklare edilen “Aypera”nın yaratıcıları tarafından sunuluş 

biçimi incelenmiş ve sosyal medya paylaşımları – en fazla takipçiye sahip olması sebebiyle Instagram paylaşımları- içerik 

analizine tabi tutularak yapay zekâ ve kadın varlığı periferisindeki dijital beden ve pürüzsüz iletişim kavramları bağlamında 

yorumlanmıştır. Aypera’nın, yaratımı, görüntüsü ve Instagram hesabı incelendiğinde, Byung Chul Han’ın işaret ettiği 

dijital tüketim kültürene içkin pürüzsüz iletişim modeline uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Şarkısı, oyunculuğu, 

Instagram paylaşımları, yaşı ve görüntüsü itibariyle sosyal medya destekli popüler kültürün yarattığı özellikleri benimseyen 

Aypera, aynı zamanda bu kültürün de idealize ettiği biçimde var olmaktadır. Ezcümle, Aypera, tüketim formuna uygun hale 

gelebilmesi için idealize bir dijital bedende var edilmiş ve pürüzsüzleştirilmeye çabalanmış dijital bir varlıktır. Byung Chul 

Han’ın dijital beden teorizasyonunda vurguladığı üzere, bedenin cinselleşmesi, bedenin ticarileşmesi ile birlikte gelmekte ve 

böylece dijital beden, mutlak bir olumluluk, pürüzsüz bir uyarıcılık ve eğlence içeriği ile sunulmaktadır. Dijital bedenler 

aracılığıyla kurgulanan kadın varlığı, yapay zekâ teknolojilerindeki kadın stereotipini ve cinsiyetçi kodları problematize 

etmemize ve gelecekte ilgili alanlarda yaşanacak sorunları öngörebilmemize olanak tanımaktadır. 
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Abstract: Algorithms, which are the driving forces of technological developments that shape the society 5.0 order, and 

artificial intelligence applications created by algorithms continue to be the subject of discussions that stand out in a critical 

perspective with their social effects. This study aims to be involved in these discussions with the subject of digital body and 

gender bias. Because, technological developments can lead to the change and transformation of all concepts and 

understandings, as well as the maintenance and reproduction of established perceptions and understandings in society. At 

this point, the main problem of the study stems from the fact that the algorithms that make up the artificial intelligence 

applications work in a way that sustains the sexist stereotypes in the society. The existence of women has become one of the 

basic tools of technological applications and uses, which are included in the aforementioned perceptions and understandings 

and adapted to the consumption form. This situation is directly related to the use of women's presence in the digital industry 

as a precursor to increasing the preferability and consumption rate. Similar to its examples in the world, "Aypera", presented 

with digital human and virtual influencer identities in Turkey, actively participates in social media, as well as trying to 

operate in fields such as acting and singing.  

 

In this context, the presentation style of “Aypera”, declared as Turkey's first digital person, was examined and social media 

shares – Instagram posts due to having the highest number of followers – were subjected to content analysis, and the digital 

body and smooth communication in the periphery of artificial intelligence and women's existence interpreted in the context of 

concepts. When Aypera's creation, image and Instagram account are examined, it has been concluded that it is suitable for 

the smooth communication model inherent in the digital consumption culture pointed out by Byung Chul Han. Adopting the 
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features created by the popular culture supported by social media in terms of her song, acting, Instagram shares, age and 

appearance, Aypera also exists in the idealized form of this culture. Finally, Aypera is a digital entity that was created in an 

idealized digital body and tried to be smoothed so that it could fit into the consumption form. As Byung Chul Han 

emphasized in his theorizing of the digital body, the sexualization of the body comes with the commercialization of the body so 

that the digital body is presented with absolute positivity, smooth arousal and entertainment content. The existence of 

women, constructed through digital bodies, allows us to problematize the stereotype of women and sexist codes in artificial 

intelligence technologies and to predict future problems in related fields. 
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Özet: Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kentleşme oranlarının yükselmesi bu bölgelerde trafik sorunsalının önemli bir 

uygulama ve düzenleme alanı olarak belirginleşmesine sebep olmaktadır. Karayollarındaki hareketlilik, verimlilik ve güvenlik 

açısından yönetim ve denetim sağlanmasına yönelik destekleyici sistemler için ulaşım ve iletişim kavramlarının birlikte ele 

alınmasını gerektirmektedir. Bu bütünleşik yaklaşımla dijitalleşen tüm bilgi-haberleşme sistemleri trafik düzenlemeleri ile 

entegre edilmeye çalışılmaktadır. İnsanların seyahat konforunu sağlamak, ticaretin hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi, 

mesafe ve zaman ikileminin en verimli şekilde düzenlenerek trafikteki zaman kaybını minimize edebilmek, ölümlü ya da 

yaralanmalı kaza sayısını azaltmak, kaza sonucu oluşan maddi kayıpları azaltmak, yoğun trafiğin sebep olduğu çevre kirliliği 

vb. tüm olumsuzlukları gidererek verimlilik ve etkinliği artırmaya yönelik düzenleme ve denetim mekanizmaları; günün 

teknolojik gelişmeleri eşliğinde akıllı ulaşım sistemlerinin(AUS) kullanımı ile oluşturulmaktadır.Bu doğrultuda küresel 

navigasyon uydu sistemi, hücresel haberleşme ağları, nesnelerin interneti(IoT), LoRa ve Sigfox gibi düşük güç geniş alan ağı 

teknolojileri, büyük veri teknolojisi, yapay zeka(AI) vb. tüm teknolojik gelişmeler AUS uygulamalarına yön verebilmektedir. 

Bu teknolojilerin kullanımı ile geliştirilen çok sayıda akıllı ulaşım sistemi uygulamaları söz konusudur. Finlandiya 

düzenlemelerinde etkili olan Bir Servis Olarak Hareketlilik, Hong Kong, Finlandiya ve İngiltere’nin bazı bölgelerinde 

yararlanılan Alan Trafik Kontrolü, Londra ve Amsterdam’da uygulanan Sıkışıklık Ücretlendirme, ABD’de uygulanan 

Ayarlanabilir Trafik Işıkları, Akıllı Yaya Güvenliği ve K-AUS teknolojilerinin kullanımıyla oluşturulan Akıllı Koridorlar vb. 

birçok önemli gelişmiş uygulama alanda karşımıza çıkmaktadır. Şehirleşme, nüfus artış oranı, özel otomobil satış oranı, 

sürücü sayısındaki artışlar vb. sayısal veriler değerlendirildiğinde trafik güvenliğini sağlamaya yönelik, yönetim ve denetim 

çerçevesinde, teknolojik ilerlemelerle geliştirilen bu uygulamaların takip edilmesi ülkemiz için de bir gereklilik olmuştur. Bu 

bildiride dünyadan örneklerle açıklanmakta olan bu uygulamaların yanı sıra ülkemizde 2014 yılında yürürlüğe giren AUS’a 

ilişkin ilk strateji belgesi ve eylem planı ile birlikte özellikle Gaziantep ve Kocaeli illeri uygulamalarından örneklerle 

ülkemizdeki gelişmelere de yer verilmektedir. 
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Abstract: The increase in the urbanization rates of developed and developing countries causes the traffic problem to become 

evident as an important application and regulation area in these regions. Mobility on highways requires the concepts of 

transportation and communication to be considered together for supporting systems for management and control in terms of 

efficiency and safety. With this integrated approach, all information-communication systems digitalized are tried to be 

integrated with traffic regulations.To ensure the comfort of people's travel, regulation and control mechanisms aimed at 

increasing efficiency and effectiveness by eliminating all negativities; It is created with the use of smart transportation 

systems  in company with the technological developments of the day.In this direction, global navigation satellite system, 

cellular communication networks, internet of things, low power wide area network technologies such as LoRa and Sigfox, big 

data technology, artificial intelligence etc. all technological developments can guide ITS applications.There are many smart 

transportation system applications developed with the use of these technologies. Mobility as a Service effective in Finnish 

regulations, Area Traffic Control utilized in Hong Kong, Finland and parts of the UK, Congestion Charging implemented in 

London and Amsterdam, Adjustable Traffic Lights implemented in the USA, Intelligent Pedestrian Safety and the use of K-

AUS technologies created Smart Corridors etc. appear in many important advanced application areas.Urbanization, 

population growth rate, private automobile sales rate, increases in the number of drivers, etc. When numerical data are 

evaluated, it has become a necessity for our country to follow these applications developed with technological advances within 

the framework of management and supervision to ensure traffic safety. In this paper, in addition to these practices the 

developments in our country from Gaziantep and Kocaeli provinces. 

 
Keywords: Transport, Communication, Smart Transportation Systems, Smart City 
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Esra ŞİMŞEK PARALI, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi 

mezunudur. Yüksek lisansını İstanbul Aydın Üniversitesi’nde tamamlamıştır, doktorasına Atatürk Üniversitesi’nde devam 

etmektedir. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde ve Ardahan Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 

  

Özet: Günümüzde dijitalleşme hayatın her alanında olduğu gibi sağlık alanında da etkin bir şekilde varlık göstermektedir. 

Dijitalleşmeyle birlikte bireylerin ve toplumların yaşam şekillerinde değişikliklerin meydana gelmesi kaçınılmaz olmuştur. 

Bu değişiklikleri ele alan ‘süper akıllı toplum’ olarak da ifade edilen ‘Toplum 5.0’ kavramı teknoloji ve dijitalleşmeyle iç içe 

yaşamanın, insanlara daha iyi standartlarda bir hayat sunacağı hususuna değinmektedir. Bahsi geçen yüksek standartlı, 

kaliteli ve konforlu hayatın sağlanabilmesinde herkes için ön koşul sağlıklı birey olabilmektir. Bütün dünyayı etkisi altına 

alan Covid-19 sağlığın önemini bir kez daha hatırlatmıştır. Sağlık alanındaki yenilikler ve gelişmelerle ortaya çıkan dijital 

sağlık kavramının daha iyi anlaşılması, geliştirilmesi ve hayata adapte edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada Toplum 5.0 

bağlamında dijital sağlık alanındaki yenilikler ve bu yeniliklerin insanlığa yararları ele alınacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Toplum 5.0, Dijitalleşme, Dijital Sağlık, Dijital Sağlık Uygulamaları 

 

Abstract: Today, digitalization is an important issue in every aspect of life as well as health area. Digitalization caused 

changes in the lives of humans ans societies. These changes are defined by Society 5.0, which is also named as süper smart 

society. Society 5.0 proposes coupling with technology and digitalization will improve the living standards of people. The 

prerequisite for maintaing a high living standard is to be a healthy person. Covid-19 affecting the whole world reminded the 

importance of health to all of us. Thus, the digital health concept improved with the innovations and developments in the 

health industry must be understood better and adapted more in to the daily life. This study discusses the innovations in the 

area of digital health and the benefits of these innovations to the humanity in the context of Society 5.0. 

 

Keywords: Society 5.0, Digitalization, Digital Health, Digital Health Applications 

 

TOPLUM 5.0 BAĞLAMINDA DİJİTAL SAĞLIK ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

 

1.GİRİŞ 

 

Dijitalleşme her geçen gün bireylerin ve toplumların hayatında yerini daha da 

derinleştirmektedir. Bu bağlamda insanlığın karşı konulması güç olan dijitalleşme sürecine adapte 

olmaya çalıştığını söylemek mümkündür. Toplumlar dijitalleşmeyle iç içe yaşamaya kimi zaman 

istekli kimi zaman zorunlu bir şekilde ayak uydurmak durumunda kalmaktadır. Toplum 5.0 olarak 

nitelenen süper akıllı toplum ile insanların daha iyi yaşam şartlarına sahip olmaları hedeflenmektedir. 

Bu noktada kuşkusuz her birey için önemli olan sağlık kavramının bu durumdan nasıl etkileneceği 

bizler için oldukça önemlidir. Dijitalleşmeyle ortaya çıkan yenilikler sağlık alanında dijital sağlık 

kavramını ortaya çıkarmıştır. Sağlığın birçok alanında kullanılan dijitalleşmenin ve teknolojik 

yeniliklerin yapılan çalışmalarla birbirlerini desteklemesi, ihtiyaçlara yönelik daha verimli 

kullanılması hedeflenmektedir.  

 

2.TOPLUM 5.0 KAVRAMI 

 

Toplumlar tarihin başlangıcından günümüze gelene kadar çeşitli değişimler yaşamışlardır. Bu 

değişimler sosyal, fiziksel, teknolojik, bilimsel, kültürel kısaca hayatın her alanında kendini 
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göstermiştir. Toplumları tarih içinde yaşanan gelişmeler, yaşam biçimleri ve özellikleri ele alınarak; 

Toplum 1.0-Avcı/Toplayıcı Toplum, Toplum 2.0-Tarım Toplumu, Toplum 3.0-Sanayi Toplumu, 

Toplum 4.0-Bilgi Toplumu olarak kategorize etmek mümkündür. Toplum 5.0 aynı zamanda ‘Süper 

Akıllı Toplum’ olarak da nitelendirilmektedir. Toplum 5.0, Toplum 4.0’ın üstüne inşa edildiği ya da 

bir uzantısı olduğu şeklinde değerlendirilmektedir (Arı, 2021). Toplum 5.0’ın bu noktada odak 

noktasının insanların yaşam kalitelerini iyileştirmeyi, sosyal sorumluluğu ve sürdürülebilirliği 

yaygınlaştırmayı amaçladığını söyleyebiliriz (Saracel ve Aksoy, 2020). Toplum 5.0 kavramına ilişkin 

27 akademik yayının incelenmesiyle yapılan bir çalışmada araştırmacıların vardığı sonuçlardan 

bazıları şöyledir; çalışmaların sayıca en çok 2019 yılında yapıldığı, genelinin literatür incelemesi 

şeklinde tasarlandığı, ele alınan konuların ‘toplum, çalışma hayatı ve teknoloji’ başlıkları altında 

sınıflandırılabileceği şeklindedir. Çalışmada belirtildiği üzere Toplum 5.0’ın temel amaçları arasında 

insanların daha konforlu yaşaması, kişisel farklılıkların gözetilmemesi, kişilerin ihtiyaçlarının uygun 

ürün ya da hizmetle karşılanması, herkes için eşitliğin olması gibi nitelikler sıralanabilir. Ayrıca 

konuyla ilgili daha çok çalışma, tartışma yapılması gerekliliğine vurgu yapılmıştır (Akın, Mayatürk 

Akyol ve Sürgevil Dalkılıç, 2021). Bu bağlamda Toplum 5.0’ın insanları hayatın her alanında derinden 

etkileyeceği açıktır. Önemli olan husus tüm bu gelişmelerin insanların yaşam alanlarına etkisinin 

memnuniyet verici nitelikte olabilmesidir. 

 

3.DİJİTAL SAĞLIK ALANINDAKİ GELİŞMELER 

 

Dijital sağlık kavramı mobil sağlık, sağlık bilgi teknolojisi, giyilebilir teknolojiler, telesağlık, 

teletıp, kişiselleştirilmiş tıp gibi kategorileri içerir (http1). Bunlara ek olarak e-sağlık, 3 boyutlu 

yazıcılar, yapay zeka, dijital hastane gibi kavramlar da dijital sağlık alanına dahildir (Uysal ve 

Ulusinan, 2020). Bu bağlamda dijitalleşme, internet gibi bütün teknolojik unsurların sağlık alanında 

kullanılması dijital sağlık olarak ifade edilebilir. Toplum 5.0 felsefesiyle insanların daha kaliteli 

yaşamasının hedeflendiği belirtilmişti. Bu hedefe yönelik yapılan çalışmalar haliyle yeni kavramlar 

ortaya çıkarmaktadır. Bunlardan biri bahsedildiği gibi dijital sağlık kavramı, bir başka örnek dijital 

sağlık kavramı içinde yer alan ‘akıllı sağlık’ kavramıdır. Doktor, hasta, makinelerden oluşan yeni 

sağlık takımı olarak da geçen, aynı zamanda kişilerin kendi sağlıklarını da yönetebilmelerini 

hedefleyen durumu ifade etmektedir. Akıllı sağlık uygulamalarını giyilebilir sağlık uygulamaları, 

mobil sağlık uygulamaları, yapay zeka uygulamaları olarak sınıflandırabiliriz. Giyilebilir sağlık 

uygulamalarından giyilebilir sensör yamalarına örnek vermek gerekirse uyku apnesini teşhis eden 

SomnaPatch, sindirilemeyen sensörlerden olan ve kalp hızı, solunum hızı ve EKG yi takip eden 

kapsül, kalp ritmi, nabız değişikliği, solunum sıklığı, deri sıcaklığı gibi parametreleri takip edebilen 

AliveCor adlı cihaz-sensör yamasından bahsedilebilir. Örnekleri çoğaltmak mümkün olmakla beraber 

bu uygulamalar uzun süreli veri depolayabilmekte ve akıllı telefon, bilgisayar gibi başka teknoloji 

ürünleriyle senkronize olacak şekilde kullanılmaktadırlar. Mobil sağlık uygulamalarının kullanıcı 

sayıları gün geçtikçe yükselmektedir. Yapay zeka uygulamalarına örnekler verecek olursak ilaç üretim 

süre ve maliyetini düşürebilmek için GlaxoSmithKline şirketi yapay zeka şirketi olan Exscientia için 

yüksek miktarlı bütçe ayırdığı bilinmektedir. MIT’de Prof. Barzilay ve grubu hastane iş birlikleriyle 

kanser teşhis ve tedavi sürecinde kullanılmak üzere yapay zeka uygulamaları geliştirmektedir. Çeşitli 

amaçlarla kullanılan ilaçların insanların vücutlarında sebep oldukları yan etkilerin daha az olup 

olamayacağı yönündeki çalışmalarda yapay zekadan yararlanılmaktadır (Büyükgöze ve Dereli, 2020). 

Bahsedildiği gibi yapay zekanın görüntüleme yeteneği kanser tanımlanması ve taramasında doğru 



42 

 

sonuçların olacağı yönünde inancı pekiştirmiştir. New York’taki Mounth Sina, Üniversitesi’nde 

çalışmalar yürüten bilim insanları yapay zeka algoritmalarıyla bağırsak kanseri, karaciğer kanseri ve 

prostat kanseri hastalıklarını %95’e yakın doğruluk oranıyla önceden tespitini yapabilmişlerdir. 

Ayrıca hızlı mikrobiyolojik tanı, salgın hastalıkların analiz ve takibinde yapay zeka, klinik 

mikrobiyolojide yapay zekanın kullanımı genişleyecek ve insanlığa katkılar sunacaktır (http2). 

Toplum 5.0 ile sağlık alanındaki gelişmeler ve yeni yaklaşımlarla geleneksel tıp tedavilerinden farklı 

olarak kişiye özel teşhis ve tedavi süreçleri önleyici aşamada hastalığın ilerlemesini 

engelleyebilecektir. Ayrıca bahsedildiği gibi giyilebilir teknolojiler kişilerin sağlık verilerini bilerek 

kontrol altında tutabilmelerine yardımcı olmaktadır (Arı, 2021). İngiltere, Almaya, Avustralya gibi 

ülkelerde yapılan çalışmalar neticesinde dijital sağlık uygulamalarının kullanımının birtakım olumlu 

sonuçları olmuştur. Örneğin, tedavi sonrası hastaneye yatırılarak bakılan hasta sayısı ve mobil sağlık 

uygulamalarını kullanan hastaların hastaneye yatış sıklığı azalmıştır. Kamuda çalışıp tele-tıp hizmeti 

alanların aile hekimlerinden memnuniyetlerinin ve yaşam kalitelerinin arttığı belirlenmiştir. 

Hekimlerin tele-konferans yöntemiyle hastaları bilgilendirmesinin zaman tasarrufu sağladığı 

görülmüştür. Yapay zeka ve büyük veri kullanımları sayesinde hizmet kalitesi iyileşerek, ilaçların 

zamanında kullanımı ve etkinliğinin artışı sağlanmıştır (Şimşir ve Mete, 2021). Bahsedildiği gibi çeşitli 

mobil uygulamalarla kişilerin sağlık verilerini anlık olarak öğrenebilmesi, kendi sağlık yönetimlerini 

gerçekleştirebilmelerine olanak sağlar. Bu bağlamda kişilerin hastaneye gitme, yatma ihtiyaçlarının 

azalması ya da hastalıkların ilerlemeden önlenebilmesi gibi durumlar devletlerin sağlık giderlerinin 

azalmasını sağlamaktadır. 

    

4. SONUÇ 

 

Dünya hızlı bir değişim ve dönüşüm içindedir. Teknolojiyle birlikte gelen bu değişimlere ayak 

uydurmak çoğu zaman daha rahat bir yaşam ortamı sunmaktadır. İnsanlar için teknolojiye, 

dijitalleşmeye yabancı kalmak demek, birçok ihtiyaçlarının giderilmesinden de mahrum kalmak 

anlamına gelmektedir. Ancak dijitalleşmenin hayatın her alanına bu kadar yoğun bir şekilde dahil 

olması bazen kaygı verici olarak yorumlanmaktadır. Bunun sebebi dijitalleşmenin zamanla insanlığa 

zarar verebilecek şekillerde kullanılabilme olasılığıdır. Bahsi geçen Toplum 5.0 kavramıyla 

dijitalleşmenin hayata adapte edilerek, yaşam standartlarının yükseltilmesinin amaçlandığına vurgu 

yapılmaktadır. Yaşam konforunu yükseltecek bütün bu gelişmeler bireylerin sağlıklı olabildikleri, 

sağlıklı bir dünyada yaşayabildikleri durumda anlam kazanacaktır. Yakın tarihte dünyanın 

deneyimlediği ve etkileri hala süren Covid-19 insanların günlük rutinlerinde ister istemez 

değişikliklere sebep olmuştur. Örneğin dünyanın birçok yerinde eğitim, okul yerine online ortamlarda 

gerçekleştirilmiştir. İş insanları toplantılarını çevrimiçi yapmış, sağlık alanında tele-tıp daha sıklıkla 

kullanılmıştır. Alışveriş için kullanılan sanal ortamların bugün eskiye oranla daha çok tercih edildiği 

de söylenebilir. İnsanların birbirleriyle iletişim kurma yöntemleri değişmiştir. Kısaca dijitalleşme 

hayatın her alanında yerini almıştır. Elbette her toplumun bu değişimlere uyum süreci farklı olabilir. 

Ancak sağlık konusunun insanların daha kaliteli, konforlu yaşamlarında en büyük paya sahip olduğu 

bir gerçektir. Bu bağlamda Toplum 5.0 ile dijitalleşmenin toplumlar yararına kullanılması ve 

toplumların dijitalleşmeye uyumu sürecinde ortaya çıkan ‘dijital sağlık’ kavramı, getirdiği yenilikler 

önemle irdelenmesi gereken bir konudur. Dijital sağlık alanındaki yenilikler sadece insanların değil 

devletlerin de yararına olabilecek hizmetler sunmaktadır. Örneğin bireyler kendi sağlık yönetimlerini 

yapabildiklerinde yaşam kalitelerini düşürmeden çalışma hayatlarına, sosyal ve kültürel hayatlarına 
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devamlılığı sağlayabileceklerdir. Böylece sağlıklı birey olmanın gereklerinden biri olan psikolojik 

yönden iyi olma halini sağlamış olacaklardır. Devletler ise yatan hasta oranlarının azalması, hastaneye 

yatış ve başvuru oranlarının düşmesiyle beraber sağlık harcamalarında ciddi miktarlarda tasarruf 

edebileceklerdir. Ayrıca yapay zeka gibi uygulamalar sayesinde yeni salgın hastalıkların önlenmesi ya 

da erken tespitinin sağlanması söz konusu olabilir. Bu bağlamda sağlık alanında yapılacak 

çalışmalarla insanların ihtiyaçları tespit edilip bunlara yönelik uygulama, ürün, hizmet geliştirmek 

hem bilimsel açıdan hem de Toplum 5.0 ile amaçlandığı gibi insanların uzun süre kaliteli ve konforlu 

yaşamlarına katkı sunmak açısından faydalı olacaktır.  

 

KAYNAKLAR / REFERENCES 
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Özet: Dijital dönem ile birlikte insanların duygu ve davranışlarında önemli bir dönüşüm yaşanmıştır. Sayısal teknolojilerin 

insan yaşamını kolaylaştırdığı tezi, akademik çalışmalarda çoğunlukla ortaya konulmasına rağmen bu teknolojilerin 

bireylerin hayatında yol açtığı psikotik durumlar ilk dönem çalışmalarda genelde göz ardı edilmiştir. Dijital teknolojilerin 

etkilerine dair farklı bilimsel disiplinlerin bu konudaki güncel yaklaşımları dijitalleşmenin olumsuz etkilerini de açığa 

çıkarmaya başlamıştır. Tıp, psikoloji, sosyoloji, iletişim bilimleri gibi farklı bilimsel alanların dijitalleşme nosyonunu odağa 

alan çalışmalar yapmaya başlamasıyla birlikte daha somut ve zengin çıkarımlar görünür hale gelmiştir. Sayısal ortamın 

bireye aşıladığı korkular, endişeler ve diğer psikopatolojik duygular da bu durumdan etkilenmiştir. İnternet kullanımı 

insanlarda yeni korku kalıplarını beraberinde getirmiştir. Bireylerde internet kullanımına bağlı olarak gelişen duygu, 

düşünce ve davranış bozuklukları, ruhsal bunalım, anormal ya da uyumsuz hareketler sanal âlemdeki psikopatolojik 

sorunları açığa vurmuştur. Dijital dünyada her geçen gün artan enformasyon akışı insanların gündemi takip etmelerini daha 

zor bir hale getirmiştir. Bilgi otobanlarında verilerin insan algısını zorlayan bir hızla hareket etmesi neticesinde bireylerin bu 

hıza yetişme kaygısı psikopatolojik bozukların gelişmesine zemin hazırlamıştır. Gündemden uzak kalma, sanal paylaşımlara 

yetişememe ve paylaşım yapamama gibi korkular; fomo, nomofobi, selfie hastalığı, check-in hastalığı, bip bip düşkünlüğü, ego 

sörfü, enfornografi, Youtube narsizmi, Myspace taklitçiliği gibi yeni tanımlanan psikotik rahatsızlıkların oluşmasına ve 

yaygınlaşmasına yol açmaktadır. Bu çalışmada ayrıntılı bir literatür taraması yapılarak güncel örnekler üzerinden dijital 

dünyadaki psikopatolojik sorunlar irdelenecektir.  
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Özet: Modern hukuk bireyler arasındaki zararların tazminine dayanır. Taraflar arasındaki ihtilaflar rasyonel yasalarca 

karara bağlanırken anonim topluluğun duygusal tepkileri hukuki bürokrasinin vekaletine bırakılır. Öte yandan bu vekalet, 

suçun fail ve kurban dışındakiler üzerinde uyandırdığı komünal reaksiyonu paranteze alır. Günümüzde modernliğin ağır 

yapılarının çözülmesi, bu yapıların baskıladığı kolektif bilinç dışının da özellikle dijital ağlar üzerinden kendini daha şiddetli 

bir şekilde göstermesine neden olmaktadır. Geleneksel ve modern hukukların temel suçlarından olan cinayetlere kamuoyunun 

verdiği tepki hukuki otoritenin kararları ile toplumsal etiketleme sürecinin birbiri ile oldukça çeliştiğini göstermektedir. 

Özellikle gündüz kuşağı programlarında ciddi bir yer kaplayan cinayet dosyaları yalnızca katili bulmaya çalışmamakta aynı 

zamanda sessiz kalan topluluğu temsil etmektedir. İzleyicileri göstergesel bir soruşturma, yargılama ve infaza dahil eden bu 

programlar ciddi reytingler almanın yanında sosyal medyada hararetli bir kamuoyu yaratmaktadır. Bu çalışmada, ilk olarak,  

kamuoyunun yargılama sürecinin temsili bağlamında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen iki dosyanın, Muharrem 

Elbay Cinayeti ve Aleyna Çakır cinayeti, göstergebilim analizi yapılacaktır. Programın biçimsel ve içeriksel özelliklerinin 

kanaat oluşturmadaki etkileri incelenecektir. Erbay Cinayetinde suçun iştirakçilerinden Zeynep Ergül söylem ve tutumları 

sosyal medyada cinayet-dışı bağlamalara uyarlanan bir tepki uyandırmış; Aleyna Çakır cinayeti ise politik tartışmalara 

neden olmuştur. Daha sonra kamuoyunda iki cinayetin uyandırdığı tepkileri daha yakından takip etmek adında twitter 

mecrasındaki bildirimler analiz edilecektir. Program tarihinden bugüne cinayet ile ilgili bildirimler taranacak ve bildirimleri 

yönlendiren söylemsel stratejiler incelenecektir. Bu çalışma evrensel bir suç olarak cinayetin dijital kamuoyundaki algılanma 

biçimlerinin söylemsel farklarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bürokratik hukuki söylemin işlettiği yasaların dinamik 

toplumsal ilişkilerle ne ölçüde örtüştüğü gösterilmeye çalışılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Rasyonel Hukuk, Reality Show, Anonim Cinayet, Sanal Cemaat 

 

Abstract: Modern law is based on compensation for damages between individuals. While conflicts between individuals are 

settled by rational laws, the emotional reactions of the anonymous community are left to the mandate of the legal 

bureaucracy. On the other hand, this mandate brackets the communal reaction that the crime evokes on those other than the 

perpetrator and the victim. Today, the dissolution of the heavy structures causes the collective unconscious suppressed by 

these structures to manifest itself more violently, especially through digital networks. Public reactions to murders, one of the 

main crimes of traditional and modern law, prove that the decisions of the legal authority and the process of social labeling 

are quite contradictory. The murder files, which occupy a serious place especially in daytime programs, not only try to find 

the murderer, but also represent the silent community. These programs, which involve the audience in an indicative 

investigation, trial and execution, not only get serious ratings, but also create a heated public opinion on digital platforms. In 

this study, firstly, the semiotic analysis of the two files, Muharrem Elbay Murder (2019) and Aleyna Çakır (2020) murder, 

which were processed in the program of Müge Anlı and Tatlı Sert in the context of the representation of the public's trial 

process, will be made. The effects of the formal and content features of the program on forming opinions will be examined. 

Zeynep Ergül, one of the accomplices of the crime in the Erbay Murder, aroused a reaction on social media that was adapted 

to non-murder contexts; The murder of Aleyna Çakır, on the other hand, caused socio-political debates that went beyond the 

law. Then, the notifications on Twitter will be analyzed in order to more closely follow the public reaction to the two 

murders. From the date of the program to the present, notifications about murder will be scanned and the discursive 

strategies that guide the notifications will be examined. This study aims to reveal the discursive differences of the perceptions 

of murder as a universal crime in the digital public. It will be revealed to what extent the bureaucratic-legal will overlaps 

with dynamic social relations. 
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DİJİTAL İNFAZ: AĞ TOPLUMUNDA CİNAYETİN ANATOMİSİ 
 

1.GİRİŞ 

 

Modern öncesi cezalandırma pratiklerinden biri suçluların topluluk önünde, asılmak ya da 

yakılmak suretiyle, cezalandırılmasıdır. Bir tür şölen olarak kutlanan infaz uygulamalarının topluluk 

için özel bir anlamı vardır.  Katilin itiraf veya hakaretlerini dinlemek toplumsal düzenin sınırlarını 

hatırlatırken sarsılan kolektif vicdanın tamir edilmesine de hizmet eder. Bu bağlamda suç yol açtığı 

zararın miktarı ne olursa olsun topluluğun ahlaki örgütlenmesi ile ilgilidir. Sosyolojinin 

kurucularından Emil Durkheim’a göre suç toplumsal düzenin kısıtlama biçimlerini, olağan 

örgütlenmesini ve içselleştirilen etik kodlarını gösteren normal bir olgudur: “Nasıl acı, o kadar nefret 

edildiği halde normal bir olguysa, suç da ne kadar nefret edilirse edilsin, normal bir toplumsal olgudur.” 

(Durkheim, 2004: 15 ). Yine Durkheim’a göre toplumların evrimi suçun cezalandırılma seviyesine göre 

takip edilebilir. Modern öncesi topluluklarda kısas fikrinin eşlik ettiği cezai uygulamalar; modern 

toplumda gayri şahsi ilişkilerin yaygınlaşmasıyla anlaşmazlıklar çoğunlukla medeni hukuk kapsamını 

alınmıştır. Başka bir deyişle suçun toplulukta yarattığı bütüncül tehlike yerini modern toplumda 

zararın hesap ve tazmin edilebilirliğine bırakmıştır. Nüfusun artıp, toplumsal bağların katmanlaştığı 

çoklu bir uzay-zaman ilişkisine dayanan modern hayatta cemaatsel yakınlıkların giderek azalması 

kabilevi bir intikam duygusu ile evrensel adalet talebinin iç içe geçtiği suçluluk sorununu kendine 

özgü bir hukuki bağlama taşımıştır. Modern toplumda Max Weber’in deyişi ile “şiddet tekelini” 

elinde tutan devlet aynı zamanda infaz tekelini de elinde tutar. Modern hukuki prosedürler kurban ve 

suçlu arasındaki ilişkiyi rasyonel bürokratik düzenlemelerce tanımlarken taraflar arasındaki doğal ya 

da kazanılmış hakları askıya alır, kısıtlar ya da iade eder. İki taraf arasındaki rasyonel amaç ve çıkar 

ihlallerini düzenleyen modern hukukun üçüncü kişilerin korku ve adalet talebine karşı profesyonel 

bir kayıtsızlıkla yaklaştığı söylenebilir. Öte yandan suçun yol açtığı acı ve tahribatın birey ötesi bir 

etkiye sahip olduğu ortadadır. Modern bürokratik aygıtlar toplumsal adalet talebine (maşeri vicdan) 

vekalet etmesine rağmen rasyonel yasama ve yargılama usullerinin kolektif bilinç dışı ile bütünüyle 

örtüşmesi mümkün değildir. Toplumsal “sağ-duyu” ve bürokratik rasyonelleştirmenin farklı işleyiş 

biçimlerine sahip olması (birisi somutlayıp benzerlik yüklerken, diğer soyutlayıp farklılaştırır)  iki 

taraf arasında varoluşsal bir mesafe meydana getirir. Söz konusu mesafe, toplumsal yapıdaki 

dönüşüm ve siyasal konjonktürdeki hareketliliğe bağlı olarak devlet ve topluluğun işaret ettiği adalet 

temsillerini birbiri ile çelişir ya da birini diğer üzerinde tahakküm edici hale getirebilir.  İşlenen suça 

verilen ağır cezadan duyulan kolektif huzursuzluk nedeniyle infaz sürecini kesintiye uğratan ya da 

hafif cezalar karşısında kendi cezalandırma pratiklerini devreye sokan birçok tarihsel örnek modern 

öncesi ve erken modern dönemde kayıt altına alınmıştır (Foucault, 1992). Öte yandan bürokratik 

örgütlenmenin toplumsal irade ve vicdanla özdeşlendiği Nazizm örneği modern zamanların en 

büyük siyasal travmalarına neden olmuştur.  Bireysel farklılıkların totaliter bir rejimde yerini 

tektipleşmeye bıraktığı, toplumsal sınıf ve grupların homojen bir söylemde görünmez kılındığı Nazi 

iktidarı suç hakkındaki egemen açıklamaların askıya alındığı bir istisna hali üretmiştir. Böyle bir 

istisna hali kurban ve katil arasındaki ilişkilerin tek yönlü hukuki formalizmden çok sosyolojik bir 

etiketlenme sürecine dayandığını modern hukuki bilince hatırlatmıştır. 
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2. DÖRT SUÇ TİPİ 

 

Karl Jaspers Faşizm’in yerinden çıkardığı kurban-suçlu ayrımını yeniden sorguladığı suçluluğu 

dört kategoride ele alır: cezai suç, siyasi suç, ahlaki suç ve metafizik suç.  Cezai suç “Nesnel bir şekilde 

kanıtlanabilir ve şüpheye yer bırakmayacak denli açık yasaları ihlal eden eylemler”e yöneliktir. 

Modern cezalandırma sisteminin temelini oluşturan bu suç türü suç ve cezanın şahsiliğini esas alır. 

Siyasi suç “ait olunan devlet ve devlet yöneticilerinin kararlarının neden olduğu ihlal edici eylemler”e 

yöneliktir. Yöneten ve yönetilen ayrımının bir tür suiistimalinden kaynaklanan siyasal suçlar 

kitlelerin, bilinçli ya da istemsizce, suça iştirak ettiği bir durum meydana getirir. Başka bir deyişle 

şahsilik ilkesinin müphemleştiği bir karar alanı yaratır. Ahlaki suç modern hukuki bir yaptırımı 

olmayan ancak topluluk vicdanını temsil eden değerlerin ihlalinde ortaya çıkar. Belirli bir kusur ya da 

kabahate gösterilen kolektif reaksiyon (kınama, dışlama, vb.) ahlaki suçlunun infaz biçimidir. 

Metafizik suçlar ise belirgin bir topluluk ya da somut bir kişinin eylemlerinden kaynaklanmaz. 

Jaspers’e göre insani varoluşa kast eden metafizik suçlar tüm insanlığa karşı işlenmiştir. Bu noktada 

Kurban ile katil arasındaki kanıtlanmış bağlantı anonimleşirken cinayet de anonim bir acıya neden 

olur. Jaspers’e göre herkesin hem katil hem de suçlu olduğu bu tür durumlar bilindik yargılama ve 

infaz biçimleri ile tanımlanamaz ancak entelektüel duyarlılığın kaynaklık ettiği edebi ve felsefi 

mecralarda anlaşılır hale gelir.  Yalnızca sanat ve bilimin özerk evreninde metafizik suçun neden 

olduğu kolektif kırılganlığa işaret edilebilir ve mağdurun/kurbanın kayıpları tazmin edilebilir: 

“Metafizik suç, bir zamanlar zaruretle karşılaşmış ne var ki karşı karşıya kaldıkları zarureti herkese 

açamadıklarını görerek bu vasıtayla acizliği tecrübe etmiş insanların en derin şekilde idrak ettikleri bir 

şeydir. Her zaman mevcut olan, lüzum halinde yalnızca genel ifadelerle tartışılan bir şeyden duyulan 

utanç baki kalır; ne var ki somut bir şekilde açığa çıkmaz” (Jaspers, 2015:58). Öte yandan günümüzde 

yeni medyaların sağladığı alternatif platformlar kitlenin kanaat ve duygularını disipliner 

belirlenimlere gerek duymaksızın ifade etmesine olanak tanımaktadır. Bürokratik mekanizmalarca 

bastırılan kolektif korku ve öfke göstergesel olarak dışa vurulmakta; dijital bir yargılama ve infaz 

süreci her haneye ve hatta her odaya girmektedir. Yeni iletişim platformları eskiden kamusal bir 

mesele kabul edilen kolektif vicdanı mahremiyetin sakladığı ya da büyüttüğü duygularla yeniden 

biçimlendirirken kurban ve katil rollerini de farklı bir evreye taşımaktadır. 

 

3.SHOW’UN REALITY HALİ 

 

II. Dünya Savaşı sonrasında modern toplumda pek çok şeyin değişmeye başlaması gibi suç ve 

suçlu algısı da değişmeye başlamıştır. 19. Yüzyılın keskin sınıf çatışmaları sefaleti her sokaktan çıkan 

bir çehre kılarken suç genellikle alt-sınıflara özgü bir eylem olarak düşünülmüştür. Uygar yaşamın 

tehdit edenlerin kentlerin kenar mahallelerine sürülen kitleler olduğu yaygın bir kabuldü. Klasik 

kriminoloji kuramlarının dış görünüm ve ahlaki sapma arasında öngördüğü nedensellik suçu 

öngörülebilir kılmaya hizmet ediyordu. Korkunç görünümleri, ilkel cinayet aletleri ve vahşi dürtüleri 

ile suçlular insanlığın gelişimine kast eden toplum-dışı varlıklar olarak yaftalanacaktı.  Öte yandan 

1945 sonrasında sınıflar arasındaki keskin ayrımların azalmaya başlaması suçun da orta sınıfsal bir hal 

almasına neden oldu. Refah artışı daha fazla konfor ve estetize bir gündelik hayata imkân tanıyor; suç 

sınıf-altının (underclass) göstergesi olmaktan ev kadınlarından üniversite öğrencilerine, 

teknisyenlerden iş adamlarına pekçok mazbut vatandaş şuçlu saflarına katılıyordu (Spierenburg, 

2010: 325). Gerekçeleri ve işleyiş biçimleri daha komplike hale gelirken cinayet haber ve öyküleri 
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kamuoyunu daha fazla meşgul etmeye başlayacaktı. 50’li yılların kara filmlerinin oldukça 

popülerleşmesi yanında gerçek cinayet vakaları ile de daha sık karşılaşılacaktı. 1970’lerde kriminolojik 

kayıtlarda büyük bir yekûn tutmamasına rağmen seri cinayetler kamuoyunu oldukça meşgul etmiştir. 

Kitle iletişimi ve özellikle TV yayıncılığı için bir dönüm noktası olan bu dönemde siyasi ve ekonomik 

çalkantılara seri cinayetlerin katkıları ile ahlaki bir paniğe dönüşmüştür. Charles Manson ve 

(müritlerinden oluşan) ailesi, Ted Bundy gibi iyi görünümlü katiller veya eski bir sporcu olan O. J. 

Simpson’un medyanın takip ettiği ünlü katillerinden sadece birkaçıdır. Bu bağlamda kitlelerin korku 

ve merakı suçun show haline geldiği bir türünün doğmasına neden olmuştur. Rasyonel hukukun 

dışarda bıraktığı üçüncü kişilerin/izleyici duygularına tercüman olan bu programlar aynı zamanda 

göstergesel düzeyde bir “ahlak cemaatinin” oluşturulmasını sağlamıştır. 

1990’lı yıllarda çok kanallı yaşama geçen Türkiye’de Amerikan televizyonculuğunu örnek alan 

özel kanalların artışı reality showların da yayın hayatına başlamasını sağlamıştır (Elitaş ve Keskin, 

2019:416-417). 1993’de yayınlanan ve oldukça yüksek reytingler alan Sıcağı Sıcağına Türk 

Televizyonlarında gerçek, kriminal olayları konu alan ilk reality showdur. Günümüzde gerek gerçek 

gerekse kurmaca suç öykülerine dayanan birçok yapım TV kuşaklarında yer bulurken bu yapımlar 

arasında Müge Anlı ile Tatlı Sert (2008) programı türün en etkili örneği olarak ülkenin gündemini 

belirlemektedir. 

Sabah kuşağında yer almasına rağmen total reyting listesinde ilk sıralarda yer alan program, 

olay tanık ve mağdurlarının yanı sıra zanlılar hatta suçu henüz ispatlanmayan katillerin konuk 

edildiği bir stüdyoda yürütülür. Ayrıca olay mahallinden canlı yayın yapan bir muhabir ekibi 

sahadaki gelişmeleri an be an seyirciye aktarır. Avukat, adli tıp uzmanı ve yakın zamana kadar bir 

psikiyatristin görüşleri dosyanın işleyişine kurumsal bir açılım kazandırırken asıl mesaj programın 

starı Anlı’nın yorum ve tepkileri ile belirlenir. 90’lı yıllarda ünlü bir magazin muhabiri olarak Anlı’nın 

kriminal bir programla değişen kariyeri ilk etapta sıradışı görülebilir. Öte yandan özel yaşamı 

kamusal bir meraka servis etmekle kamusal bir sorunu her hanenin meraklı bakışlarına taşımanın 

benzer bir habercilik mantığına dayandığı söylenebilir. Uzun sarı saçları, makyajlı yüzü ve diz üstü 

kalem etekleri ile feminen, konuşma stili ve kimi zamanda “öfkeli halleri” ile maskülen bir portre 

çizen Anlı program içinde kendine özgü bir karizmaya sahiptir. Resmi kayıt ve kararlardan yola çıkan 

program dosyaları bir seyir nesnesi kılan olayın bu karizma ile yeniden üretilmesidir. Bununla birlikte 

cinayet öncesi, cinayet anı ve sonrasındaki süreçlerin tanık beyanları ve yorumlarıyla yeniden 

canlandırılması izleyicilerin yaşamlarındaki belirsiz suç çemberini nesneleştirmelerini sağlar. Beyaz 

tahtası önünde, tecrübeli bir cinayet komiserini andıran Anlı, olayın bileşenleri maddeler halinde 

yazarken izleyiciyi de bir tele-soruşturmaya dahil eder. Kanıtlar ve ifadelerdeki tutarsızlıklar yakın 

plan gösterilen katılımcıların jest ve mimikleri ile birleştiğinde katilin kim olduğu sorusu cevaplanmış,  

en azından çember daraltılmış olur. Programda genel toplumsal kabul ve değerler doğrultusunda 

kurbanların geçmiş yaşamı gözden geçirilir. Her dosya ortalama değer yargısı doğrultusunda bir ön-

hükme bağlanır.  Merhametli anne, fedakâr baba ve saygılı çocuklardan oluşan ideal bir çekirdek aile 

resmine kıyasla dosyanın sapma derecesine karar verilir. Toplumsal rollerde yerine getirilmeyen 

sorumluluklar veya ihmaller suça götüren tali sebepler olarak sunulur. Geçici işler, yarım bırakılan 

tahsil hayatı veya birtakım sınıfsal örüntüler cinayet göstergeleri olarak ileri sürülmese de programda 

üretilen ahlaki söylemde sık sık yer bulur. Programda kurumların verdiği destek ve işbirliğinden sık 

sık takdirle bahsedilir ancak suçun oluşmasındaki ihmaller kurum içi soruşturmalara havale edilir. Bu 

bilinçli tercihle programın bürokratik sistem ile toplumsal yaşam dünyaları arasında muhafazakâr bir 

arabulucu işlevi gördüğü söylenebilir. 
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İzleyicinin kaygı ve merakını haberci pratiği ile buluşturan program her geçen gün artan 

güvenlik ihtiyacı ve adalet talebinin, katillerin yakalanması ile, bir anlığına karşılanmasına hizmet 

eder.  Programda üretilen söylemin ve izleyicilerin bir tele-cemaatin mensupları haline gelmesinin 

karşılığında ise kurban ve katil anonimleşir. Çalışmanın bu noktasında programda işlenen iki 

dosyanın twiter mecrasında yarattığı tepkiler ve bu tepkileri biçimlendiren söylemler ele alınacaktır. 

 

3.1.Aleyna Çakır Davası 

 

Programın ülke gündemini en çok meşgul eden dosyalarının başında Aleyna Çakır (Sema Esen) 

Davası gelmektedir. Halen devam eden dava, Çakır’ı kadın cinayetlerinin yüzlerinden biri haline 

getirmiştir. 3 Haziran 2019’da cesedi evinde bulunan Çakır’ın ölüm sebebi ilk adli kayıtlara intihar 

olarak geçmiştir. Öte yandan bedenindeki darp izleri, tırnak arasındaki et parçaları ve üzerindeki 

sperm kalıntıları kurbanın ölümüne cinayet şüphesi katmaktadır. Yapılan soruşturmalarda erkek 

arkadaşı Ümitcan Uygun’un şüpheli olarak ifadesi alınmıştır. Uygun bu davada halen tutuksuz 

yargılanmaktadır. 

Jaspers’in tasnifinde cezai suç kapsamına giren bu cinayetin kurbanın ailesinin programa 

başvurması ile seyri değişecek; metafizik, siyasal ve ahlaki bir suç haline gelecektir. Programda 

Çakır’ın geçmişinden üstü kapalı bir şekilde bahsedilmiştir. 16 yaşından itibaren sık sık evden kaçtığı, 

devlet yurtlarında ve arkadaşlarının evlerinde kaldığı belirtilen Çakır’ın yaşamını Ankara 

pavyonlarında dans ederek kazandığı anlaşılmaktadır. Sosyal medyada dans ederken çekilen görüntü 

kayıtları bu durumu doğrular niteliktedir. Öte yandan evden kaçan kızların cahilce hatalarını (erken 

evlilik, boşanma, genç annelik vb.) sık sık dile getiren ve ailelerini eleştiren Anlı’nın program boyunca 

aileye fazla yüklenmediği gözlemlenmektedir. Bu tutum yaralı aileyi zorlamamak kadar ölünün 

ardından kötü konuşmanın olumsuz bir tutum olduğu kanaati ile ters düşmek istememekten 

kaynaklanmış olabilir. Programda kurbanın geçmişinden çok zanlı Ümitcan Uygun’a ve kurbanla 

ilişkisine odaklanılmıştır. 

Programda uyuşturucu kullanması ve şiddete meyyal tavırlarından, eski suçlarından ve 

ailesinin suçla ilişkisinden bahsedilmesi Uygun’u bir organize suç çetesinin üyesi olduğu izlenimi 

uyandırmaktadır. Dosyanın ilginç boyutlarından biri kurban ve zanlının sosyal medya 

platformlarındaki video ve yazışmalarının birer kanıt olarak sunulmasıdır. Uygun’un aşırı agresif ve 

maskülen tutumları yanında özellikle Çakır’la Tik Tok canlı yayınında yaptığı atışma üzerindeki 

şüphelerin izleyenler nezdinde doğrulanmasına hizmet etmektedir. Programa katılan tanıklar ikilinin 

sanal dünyadaki ilişkisinin gerçek dünyada da geçerli olduğunu beyan eder. Bu göstergeler 

doğrultusunda, dava sürmesine rağmen, Uygun cezai olmasa da ahlaki bir suçlu haline gelmektedir. 

Hakkındaki iddiaları yanıtlamak adına kendine uzatılan programlara açıklamalar yapan Uygun kimi 

zaman sosyal medyada kendini savunduğu canlı yayınlara da katılmıştır. Düşük katımlı bu 

yayınlarının Youtube’da ciddi izlenme sayılarına erişmesi ilginçtir. 

Konvansiyonel ve yeni medyanın etkisi ile Çakır cinayeti geniş kesimlerin görüş bildirdiği bir 

konu haline gelmiştir. 25 Ekim 2021’de, Esra Hankulu cinayetin failinin Ümitcan Çakır olduğunun 

kanıtlanması Aleyna Çakır cinayetini de tekrar twitter gündemine taşımıştır. Twitter’ın popüler 

sekmesinde #aleynaçakır ifadesiyle taranan bildirimlerin 3 söylemde toplandığı görülmektedir: adalet 

talebi (metafizik suç), kadın cinayetleri (ahlaki suç), siyasal muhalefet (siyasi suç). Cinayet gibi bir suç 

söz konusu dört suç türü ile yakından ilişkilidir. Ancak kamuoyunun dikkatini toplayan bir davada 

cezai suç algısı diğer türlerin yönlendirmesine çok daha açık hale gelmektedir. Çakır’ın cinayetinin 
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ülkedeki adalet sorunu için bir örnek teşkil ettiğini belirten bildirimlerde dikkatler hukuki yargılama 

sürecindeki aksaklıklara çevrilmiştir.  Ayrıca öngörülen cezanın işlenen suç için yeterli olmadığı 

belirtilmiştir. Maşeri vicdanın duygusal patlamalarını gösteren bu twitlerde rutin hukuki 

prosedürlerin adaleti yavaşlatan bir engel olarak kabul edilmesi oldukça ilginçtir. 

Son yıllarda artan kadın cinayetleri Çakır cinayetinin de ahlaki bir suç kategorisinde 

değerlendirilmesine neden olmaktadır. Maktüllerin homojen bir ahlaki söyleme dâhil edildiği bu 

bildirimlerde evrensel adalet talebini sivil bir kadın dayanışmasına dönüştüren bir gösterge düzeni 

dikkat çekmektedir. Bu bağlamda Çakır cinayeti bir cinayet silsilesinin halkası olarak görülüp kolektif 

bir acı ve direniş sembolü olarak yeniden işlevlendirilmektedir. Maktülün görünmezleştiği bir ahlak 

söyleminde yaşanan somut kayıp ve mağduriyet söylemin  meşrulaştırma stratejisine dönüşmektedir. 

Çakır cinayeti siyasal bir söylemde de konumlandırılmaktadır. Ümitcan Uygun’un ideolojik 

kimliği ve paylaştığı fotoğraflar siyasal tercihlerini cinayet sebebi olarak gösteren bir söylemde 

kullanılmaktadır. Ayrıca Uygun’un babasının bazı kabine üyeleri ve iktidardaki liderlerle yan yana 

çekilmiş fotoğraflarının bulunması cinayetin dolaylı olarak siyasal bir cinayet olduğu yargısını 

güçlendirmiştir. Henüz tutuklanmamış olması yanında yasama ve yargılama sürecindeki standart 

işleyiş kimi twitlerde Uygun’un iktidarca korunduğu iddiasını kanıtlamakta kullanılmaktadır. Söz 

konusu söylemdeki bir diğer kullanım da bu durumun bireysel bir suiistimalden öte iktidarın 

ihmalleri kaynaklı yapısal bir sorun olduğu yönündedir. Bu söylemde kurbanın bütünüyle 

anonimleşen varlığı yanında zanlının biyografisindeki birtakım unsurlar öne çıkarılıp, politize 

edilmektedir. Böylelikle toplumsal bir sorunun çok nedenli varlığı diğer etkenlerin devreden 

çıkarıldığı pragmatik bir nedenselliğe indirgenmektedir. 

 

3.2. Zeynep Ergül’ün İkonik Kişiliği 

 

Programın ekrana taşıdıkları arasında Zeynep Ergül hadisesinin çarpıcı bir yeri vardır. Kendine 

özgü deyişleri ve acıma hisleri uyandıran görünümüyle Ergül günümüzün popüler ikonlarından 

biridir. Programın bağlamından farklı durum ve bildirimlere uyarlanan Ergül capsleri seyirci 

kitlesinin gündelik anlam haritalarında kayda değer bir referans haline gelmiştir. 

Aralık 2019’da kızını aramak adına programa katılan Ergül’ün başlangıçtaki imajı ile program 

sırasında şekillenen imajı taban tabana zıttır.  İmkânsızlıklar içinde yetiştirdiği evladını arayan 

fedakar anne görüntüsü başta Müge Anlı olmak üzere stüdyodaki ve ekranları başındaki izleyicilerde 

merhamet hisleri uyandırmıştır. Aracılık ettiği yardım kampanyaları ile bir sosyal hareket liderini 

andıran Anlı’dan yardım sözü alan Ergül’ün yaşamına daha yakından bakıldığında değme 

polisiyelere taş çıkartan bir olaylar dizisi seyirciyi ekranları başına kilitlemiştir. Oturduğu yoksul evin 

şantiye halinde bir villa olduğu,  çevreden dindar ve yoksul kisvesi altında yardım topladığı ve sahte 

raporla sosyal yardım aldığı canlı yayın bağlantıları ile ortaya çıkar. Ergül’ün karıştığı suçlar 

dolandırıcılıkla da sınırlı değildir.  Diyanetten emekli eski eşinin yetiştirdiği esrarın marul olduğunu 

zanneden, kaçakçılık ve adam yaralamadan sabıkası bulunan Ergül’ün sicili bir hayli kabarıktır. 

Evlatlarını yer aldığı suç imparatorluğunu daha iyi yönetmek için yetiştirme yurduna bırakmakla 

suçlanan Ergül’ün programdaki konumu Mehmet Muharrem Erbay cinayeti ile ilişkisinin ortaya 

çıkmasıyla tamamen değişir. Programda Ergül’ün başvurusundan yaklaşık altı ay önce işlenen 

Muharrem Elbay’ın esrarengiz kayboluş hikayesi aslında üç yıl öncesine dayanmaktadır. Kurbanın 

Ergül’ün eski eşi ile arazi anlaşmazlığı yaşadığının, üstelik Erbay ile Ergül’ün birbirine komşu 

olduğunun açığa çıkması üzerindeki şüpheleri arttırır. Yavaş yavaş ortaya dökülen kriminal geçmişi 
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Erbay cinayeti ile ilişkisini hem programcılar hem de izleyiciler nezdinde kanıtlar. Tüm ailenin 

katıldığı Erbay cinayetine yardım ve yataklık ettiği yapılan soruşturma ve tutuklu eşinden gelen 

itirafla gün yüzüne çıkar. 

Bi suç makinesinin programdan iki yıl sonra suç dışı bir bağlamda temsiliyet kazanması 

programdaki performansı ile yakından ilişkilidir. Ergül’ün İlk bakışta uyandırdığı acınası izlenimle 

özgüvenli ifadeleri arasındaki tezat cazip bir seyir nesnesi meydana getirir.  Hakkındaki iddiaları her 

seferinde kendini mağdur ve haklı göstererek savuşturmaya çalışan Ergül kimi sorulara verdiği 

gereksiz detaylarla (Şeker Kız Candy izlerken dayak yediği çocukluk anısı)  konuşmayı bağlamından 

saptırır. Ergül’ün retoriği bilinçli bir tercih değildir; spontan gelişen bir rota takip eder. Verdiği 

cevaplar her sorunun kendi içinde düğümlenmesini sağlar. Beceriksizce kandırmacalar ve yersiz 

ifadelerden oluşan söylemin saçmalığı kimi zaman başta Müge Anlı olmak üzere programdakileri ve 

izleyicileri gülümsetir. Ergül’ü zihinlere kazıyan özelliklerinden biri de yerli yersiz kullandığı 

atasözleridir. Haklılığını ispatlamak veya hasımlarına göz dağı vermek için başvurduğu atasözleri ve 

yerleşik söz kalıplarının yolu sağ-duyuya değil; her durumda kendi mağdur ve haklı diğerlerini ise 

zalim ve haksız gören bir benliğe çıkar. 

Çalışmada 1 Ocak 2021- 23 Ekim 2021 tarihleri arasında Zeynep Ergül ifadesinin geçtiği twitler 

taranmış ve toplam 838 bildirime ulaşılmıştır. Tutuklanmasının ardından geçen zamana rağmen 

nerdeyse her gün Zeynep Ergül hakkında bir twitin paylaşılması popüler değerini göstermektedir. 

Kullanıldığı capslerin  Instagram gibi resim ve video ağırlıklı platformlarda çok daha yaygın 

olduğunu belirtelim. Söz konusu bildirimlerin üç temada toplandığı söylenebilir: bir muhalefet biçimi, 

mukayese değeri, öznel deneyim ifadesi. 

Cezai bir suçun toplumsal düzendeki aksaklıkları gösteren bir temsile bürünmesi, pek alışıldık 

olmasa da, Ergül’ün kimi zaman bir muhalefet biçimi olarak kullanılmasına neden olmaktadır. 

Çalışmamızda bu tür bir amaç güden 50 twit tespit edilmiştir. Söz konusu muhalefet biçiminin hem 

siyasal hem de popüler kullanımları olduğu söylenebilir. İç işleri bakanı ile ilgili haberlerde Ergül 

politik mizah malzemesi olarak kullanılmıştır. Öte yandan çeşitli şirketlerin uygulamaları (Trendyol, 

Pamukkale Turizm) Ergül’e yönelik göndermelerle eleştirilirken popüler TV programları (Survivor) 

ve uzmanlara (Mehmet Ceyhan) yönelik olumsuz tepkiler de Ergül göndermeleri ile ifade edilmiştir. 

Ergül fenomeni program izleyicileri içinse özel bir değere sahiptir. Hafta içi beş gün yayınlanan ve 

değişik dosyaların birbirini izlediği programda Ergül izleyici beklentilerini ifade ettiği kadar yeni 

olayların değerlendirilmesinde bir örnek teşkil eder. Katıldığı programların tekrar bölümleri halen 

izlenmektedir. Ergül’ün deyişleri, parodileri ve programın kısa özetlerini içiren videolar Youtube’da 

milyonu bulan izlenme sayılarına ulaşmaktadır. 

Taramada en çok öne çıkan tema ise Ergül’ün öznel deneyimlerin tercümanı olarak 

kullanılmasıdır (667 twit). Modernliğin ağır yapıları çözülüp, kolektif kimlikler eski nüfuzlarını 

yitirirken  bireysel kimliklerin  sistemsel sorunları  yüklenmeye başladığı birçok düşünürce dile 

getirilmiştir (Bauman, 2016; Lasch, 1985). Bu noktada topluluk bağları bireyleri kuşatan realiteler 

yerine narsistik bir kültür tarafından şekillendirilmektedir. Öznel anlamlandırma pratikleri nesnel 

gerçekliği yeniden üretirken medyatik figürler yeni rol modelleri olarak izler kitleye yeni bir 

repertuvar sunmaktadır. Ergül imgesinin kriminal bağlamından kopup bireysel duygu ve 

düşüncelere tercüman işlevi kazanması ağ topluluklarının süreksiz ve ben-merkezli iletişim yapısı ile 

yakından ilişkilidir. Katıldığı programların Covid 19 salgının başlangıcına denk gelmesi Ergül’ü 

virüsle anılan bir hale sokarken ekran başında geçen sürenin artması popülaritesinin de artmasına 

neden olmuştur. Birçok anonim atasözünün kaynağı haline gelen Ergül’ün “zengine…. fakire… 
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derler” deyişi bu kritik dönemde hissedilen sınıfsal ayrımları formüle etmekte kullanılmıştır: 

“Zengine Covid 19, fakire korona derler. Zengine kaç yatırdın fakire kaç batırdın derler. Zengine 

hayırlı olsun, fakire nerden buldun derler.” Kimi bildirimlerde Ergül’ün programda sergilediği 

özgüven mizahi bir şekilde benimsenir. Ayrıca rahatsız edici bulunan birçok durum Ergül’ün 

deyişleri ile ifade edilir. Gündelik yaşamdaki absürtlükleri Ergül’le eşleştirmek sık karşılaşılan bir 

stratejidir.  Toplumsal eşitsizlik ve iktidar ilişkileri karşısında Ergül’ün söylemindeki absürt 

unsurların terapisttik bir işlev görmesi çoğu bildirimin ortak noktasıdır. 

 

SONUÇ 

 

Son günlerde gündüz kuşağındaki reality showların aile yapısına zarar verdiği gerekçesi ile 

kapatılması tartışılıyor. Şiddet ve aldatmaca dolu özel yaşamların normal insanların hayatını 

etkileyebileceği gibi muhafazakâr kaygılar bu programların gördüğü sosyolojik işlevi göz ardı ediyor. 

Bürokratik yapıların meşruiyet sorunları yaşadığı ve hukuki rasyonalizasyonun adaleti sağlamakta 

geciktiği günümüz toplumunda bu programlar seyirci kitlesi için taşeron bir çözüm üretiyor. 

Güvensizlik ve şiddet normal yaşamları daha fazla kuşatırken, kendini bir ahlak cemaatinin içinde 

hissetme ihtiyacı bu yapımları yalnızca bir show olmanın ötesine taşıyor. İzleyici ve program 

arasındaki özel bağın bilindik bir cemaat özelliği gösterdiğini söylemek güç. Bireyler arasındaki olası 

dayanışma ve ihtilaflara aynı anda ev sahipliği yapan klasik cemaat formları aksine bu programlar 

çevrim içi ilişkilerin şekillendirdiği bir topluluğa çıkıyor. Ortak kaygı ve nefretin bir araya getirdiği 

kitleler korku nesnesine karşı homojen bir söylem oluştururken kriminal olaylar bağlamından 

koparılıyor ve biricikliğini kaybediyor. Narsistik güdülerin bir araya getirdiği dijital topluluklar için 

maktülün ve katilin bireysel hikayesi pek bir anlam ifade etmiyor. Anonimleştirme prosedürleri 

kurbanın varlığını unutturabildiği gibi masumiyet karinesini kolaylıkla göz ardı edebiliyor ya da 

suçluları ironi figürleri haline getirebiliyor. Maşeri vicdanın mesnetsizce uyguladığı infazlar veya 

verdiği beraatlar suçun toplumsal patolojisinde yeni bir sayfa açıyor. Herkesin kurban, katil ve hakim 

rolünü üstlendiği çevrim-içi ilişkiler toplumsalın bilindik ayrımlarını belirsizleştiriyor. Her normun 

yerinden çıkıp karşıtına benzediği günümüz dünyasında adalet fikrinin ya katil ya kurban 

ikileminden arınması birlikte yaşamak için acil bir ihtiyaç haline gelmektedir. 
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Özet: Antik Yunan döneminden itibaren tartışılan ve geliştirilen demokrasi nosyonu 18. yüzyıldan itibaren Batı 

toplumlarından başlamak üzere tüm dünyaya yayılan geniş bir uygulama alanı ve politik ideal olmuştur. Yurttaşların 

siyasal karar alma ve politik yaşamda etkin rol almaları ilkesine dayanan demokrasi, çeşitli dönemlerde ve toplumlarda farklı 

uygulama biçimleri kazanmıştır. Batı toplumlarında 18. yüzyılda geliştirilen liberal demokrasi kuramı temsil mekanizmasına 

dayanan ve yurttaşların politik süreçlere kısıtlı düzeyde katılımını öngören bir yapıda biçimlenmiştir. Ancak demokrasi 

idealine içkin olan politik karar alma ve toplumsal yaşamın bütününde halkın etkin ve belirleyici olabilme durumu temsili 

demokrasi uygulamalarında yeterince hayata geçirilememiştir. Bu sorun 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren politika 

biliminin ve demokrasi teorisinin ana sorunsalı haline gelmiştir. Söz konusu dönemden itibaren liberal demokrasilerin içinde 

bulunduğu bu krizi aşmaya yönelik çeşitli yeni yaklaşımlar ortaya konulmuştur. Yurttaşların politik yaşama en yoğun 

düzeyde katılabilmesini sağlayabilmek için sivil toplumun geliştirilmesi, kamusal alanın güçlendirilmesi ve yeni toplumsal 

hareketlerin yaygınlaştırılması gibi farklı öneriler ortaya konulmuş ve demokrasinin katılımcı bir boyutta güçlendirilmesi 

hedeflenmiştir. Katılımcı demokrasinin geliştirilmesinde en önemli etmenlerden birisi olarak kamusal alanların 

etkinleştirilmesi düşüncesi Habermas’ın 1962 yılında kaleme aldığı Kamusallığın Yapısal Dönüşümü adlı eseriyle teorik bir 

çerçeveye oturtulmuştur. Bu yöndeki tartışmaların en güncel tarafını ise yeni medyanın kamusal alan oluşturma potansiyeli 

üzerine geliştirilen yaklaşımlar oluşturmaktadır. Bu çalışmada yeni medyanın demokrasi idealini geliştirme bağlamında etkin 

bir kamusal alan olabilme potansiyeli Habermas’ın kamusal alan tezi bağlamında yeni toplumsal hareketler örneğinde 

tartışılacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Katılımcı Demokrasi, Kamusal Alan, Yeni Medya, Jurgen Habermas, Yeni Toplumsal Hareketler 
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Özet: Günümüzde kültürel akışın ana mecrası haline gelen sermaye sahipliğindeki sosyal medyanın ikili bir yapıya sahip 

olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu ikili yapının bir ucunda iletişime geçme işlevi bulunurken, diğer ucunda ise bu 

iletişimin bir sonucu olarak küresel değer zinciri yaratma işlevi yer almaktadır. Sosyal medya platformlarının ilk işlevi 

geleneksel medya araç-ortamlarından farklılaşan özelliklerinde somutlaşmaktadır. Bu platformlar, kullanıcılarına sosyal akış 

kanalları üzerinden etkileşim kurma, bağlantıya geçme ve kendini ifade etme olanağı sunmaktadır. Yerelden küresele doğru 

kültürel bir akış içerisinde iletişimin farklı biçimlerine dahil olan bu kullanıcılar, birbirleriyle olan etkileşimlerini geleneksel 

medyanın sınırlılıklarına bağlı kalmadan gerçekleştirirken bunu bir bedel ödeyerek yapmaktadırlar ki bu da sosyal medya 

platformlarının ikinci işlevi olan küresel değer zinciri yaratma özelliğiyle yakından ilişkilidir. Smythe’yi (1977) takip eden 

Jhally ve Livant (2006) geleneksel medyayı özellikle de televizyonu dikkate alarak bu durumu bedava “izleme eylemi” olarak 

kavramsallaştırmışlardı, günümüz tartışmalarında ise Fuchs (2012) ve çağdaşları (örneğin Prodnik, 2012 vb.) sosyal medya 

platformlarına atıfla bu durum bedava “kullanıcı emeği” olarak isimlendirmektedir. Çalışmada Fuchs ve çağdaşları 

tarafından “bedava kullanıcı emeği” olarak isimlendirilen bu durum kültürel akışın ana mecrası haline gelen sosyal 

medyanın sözü edilen bu ikili yapısının bir sonucu olarak ele alınmaktadır. Buna göre, iletişim etkinliğinin bir değer 

yaratabilmesi öncelikle karşılıklı bir ilişkinin kurulabilmesine yani ilişkinin tarafları açısından bu etkinliğin bir kullanım 

değerinin olmasına bağlıdır. Bu anlamda sosyal medya platformları, küresel çapta yani en geniş ölçekte bu gerekliliğin altını 

dolduruyor görünmektedir. İkinci gereklilik, karşılıklı etkileşimin ölçeğini genişleterek kullanım değerini değere ya da daha 

somut ifadeyle değişim değerine dönüştürmektir. Kullanıcı emeği tartışmalarında kullanıcının kayda geçirdiği verinin 

reklam verenlere satılması üzerinden somutlaştırılmaya çalışan bu durum, kültürel değer zinciri boyutundan bakıldığında 

yetersiz kalmaktadır. Kullanıcılar küresel kültürel değer zincirine salt kendine ilişkin kayda geçirdiği verinin ötesinde hem 

ürettiği hem de tükettiği içeriklerle halka halka eklenmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Kültürel Akış, Sosyal Medya, Twitter, Kullanıcı Emeği 

 

Abstract: It would not be wrong to argue that social media, which has become the main medium of cultural flow today, has a 

dual structure. While at one end of this dual structure is the function of communication, at the other end is the function of 

creating a global value chain that emerges as a result of this communication. Social media platforms differ from traditional 

media tools-environments with their primary functions. These platforms offer their users the opportunity to interact, connect 

and express themselves through social flow channels. These platforms allow their users to interact, connect and express 

themselves through social flow channels. These users, who are involved in different forms of communication in a cultural 

flow from local to global, interact with each other without being bound by the limitations of traditional media. They do this by 

paying a price, and this is closely related to the second function of social media platforms: to create a global value chain. 

Following Smythe (1977), Jhally and Livant (2006) conceptualized this as 'watching as working', taking into account 

traditional media, especially television. In today's discussions, Fuchs (2012) and his contemporaries (eg Prodnik, 2012, etc.) 

define this situation as free ‘labor of users,' referring to social media platforms. The study discusses this situation, which is 

defined as 'free labor of users' by Fuchs and his contemporaries, as a result of this dual structure of social media, which has 

become the main medium of cultural flow today. Accordingly, first of all, a mutual relationship must be established and thus 

this activity must have a use-value for the parties of the relationship for the communication activity to create a value. In this 

sense, social media platforms seem to meet this requirement on a global scale, which is the largest scale. The second 

requirement is to transform the use-value into a value, or more precisely, into an exchange value, by further expanding the 
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scale of interaction. This situation, which is tried to be revealed through the sale of the data provided by the user to the 

advertisers within the scope of the labor of the user, is insufficient in terms of the cultural value chain. Users are added to the 

global cultural value chain with the content they produce and consume, beyond the data they provide only regarding 

themselves.  

 

Keywords: Cultural Flown, Social Media, Twitter, Labour Of User 
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Canan DURAL TASOUJİ, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi Bilimleri Fakültesi mezunudur. 

Yüksek lisanını Hacettepe Üniversitesi’nde doktorasını Ankara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2007 yılında akademik 

yaşantısına Çukurova Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başlamıştır. 2010-2015 yılları arasında Ankara 

Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde,  2015-2017 yılları arasında Çukurova Üniversitesi 

İletişim Fakültesi ’nde çalışmıştır. Halen Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde öğretim elemanı 

olarak çalışmaktadır. 2011-2013 yılları arasında Kültür ve İletişim Dergisi editör yardımcılığı yapan yazar, yüksek lisans 

eğitimi sırasında Dijital Hikâye Anlatımı Kolaylaştırıcı eğitimi almış ardından dijital hikâye anlatımı atölyelerinde 

kolaylaştırıcı ve yürütücülük yapmıştır. 

 

Ahmet TAYLAN, Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde 1997 yılında tamamladı. 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı’nda 2005 yılında yüksek lisansını bitirdi ve 2012 

yılında aynı anabilim dalında “Alternatif Medya ve Bianet Örneği: Türkiye’de Alternatif Medyaya Dair Etnografik 

Çalışma” başlıklı teziyle doktora derecesini aldı. Halen Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev 

yapmaktadır. “Alternatif Gazetecilik” adlı bir kitabı ve alanında çeşitli yayın ve araştırmaları vardır. Çalışma alanları 

arasında alternatif medya, popüler kültür, yeni medya ve internet gazeteciliği gibi konular yer almaktadır. 

 

Özet: İşlevselci sosyoloji kuramında toplumsal istikrar ve düzenin oluşması için gerekli düzenlemeler olarak tanımlanan 

sosyal normlar, toplum içerisinde herhangi bir olay ya da durumda bireylerin nasıl davranmaları gerektiğini belirleyen ve 

öyle davranmaya zorlayan kurallar olarak ifade edilmektedir. Durkheim,  toplumsal bilinci, toplumsal düzenin var olması ve 

sürdürülebilirliği için gerekli olan gücü temsil eden toplumsal normlar olarak tarif etmektedir. Toplumsal bilincin ortaya 

çıkmasını sağlayan norm ve değerler, toplum içerisinde üyelerin diğerlerince beklenilen tarz ve şekilde hareket etmelerini 

sağlayan bir tür sosyal kontrol mekanizması oluşturmaktadır. Çevrimiçi olarak varlığımızı sürdürdüğümüz sosyal medya 

platformlarının Habermas’ta özel şahısların kamusal meseleleri ve ortak çıkarları tartışmak üzere bir araya geldikleri bir alan 

olarak tanımlanan kamusal alan olma özelliğinin yanında yaşadığımız çağda mobilite ve sosyal ağların sunduğu sanal 

kamusallık potansiyelinden bahsedebilmekteyiz. Dijital çağın bize giderek daha fazla olanak sunduğu günümüzde, mobil 

teknolojiler aracılığı ile gündelik hayatımızı dijital olarak sürdürmekte ve bizzat içerik üretimine aktif olarak katılarak sosyal 

medya hesaplarımızdan yaşanan olaylara dair fikir ve görüşlerimizi sunabilmekteyiz. Çevrimiçi dünyada bizzat kullanıcı 

türevli içerik üretmek yoluyla alternatif kamusallıklar oluşturabilmekte ve bu bağlamda sosyal norm oluşumuna katkı 

verdiğimiz kadar toplumsal bilinçle de etkileşim içerisinde olabilmekteyiz. Toplumsal bilinci dönüştürebilme işlevi ile 

Twitter’ın yeni bir toplumsal norm kaynağı olarak görülüp görülemeyeceği sorusu dijital çağda giderek önem kazanmaktadır. 

Bu çalışmada oldukça özgün bir sosyal kampanya örneği olarak Kanada TTC’de (Toronto Transit Komisyonu) Mayıs 

2017'de toplu taşıma kullanan bireylerin “kibar ve düşünceli” davranışları teşvik etmek amacıyla yürütülen nezaket 

kampanyasına odaklanarak, bu kampanyanın yürütüldüğü Twitter özelinde, sosyal medyanın norm oluşturma ve alternatif –

sanal kamusallık potansiyeli tartışılacaktır. Çalışmanın temel amacı, Twitter’ın sosyal norm oluşturma potansiyelini ortaya 

koyarak toplumsal yaşamda dolayımlanan insan ilişkilerinin gittikçe sembolik etkileşim mantığıyla örtüşmekte olduğunu 

ortaya koyarak dijital toplumun yeni biçimlerine dair ipuçlarını keşfetmektir.  

Çalışmada bu tartışmayı somutlaştırmak üzere Kanada TTC “You said it” kampanyası kapsamında atılmış olan ve amaçsal 

örneklem ile belirlenen tweetler üzerinden nitel içerik analizi gerçekleştirilmiş ve kampanya örneğinde Twitterın sosyal norm 

oluşturma işlevi incelenmiştir. 
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Abstract: Social norms, which are defined as the necessary arrangements for the formation of social stability and order in 

functionalist sociological theory, are expressed as rules that determine how individuals should behave in any event or 

situation in society and force them to behave in such a way. Durkheim defines social consciousness as social norms that 

represent the power necessary for the existence and sustainability of social order. The norms and values that enable the 

emergence of social consciousness constitute a kind of social control mechanism that enables members to act in the manner 

and manner expected by others. We can talk about the virtual publicity potential offered by mobility and social networks in 

our age, as well as the feature of the social media platforms that we maintain our existence online in Habermas, which is 

defined as a public space where private individuals come together to discuss public issues and common interests. Today, 

when the digital age offers us more and more opportunities, we are able to continue our daily lives digitally through mobile 

technologies and present our ideas and opinions on events through our social media accounts by actively participating in 

content production. In the online world, we can create alternative publics by producing user-derived content, and in this 

context, we can interact with social consciousness as much as we contribute to the formation of social norms. The question of 

whether Twitter can be seen as a new source of social norms with its function of transforming social consciousness is 

becoming increasingly important in the digital age. In this study, as a very original social campaign example, we focus on the 

courtesy campaign carried out in the Canadian TTC (Toronto Transit Commission) in May 2017 to encourage the “polite 

and thoughtful” behaviors of individuals using public transport, and in particular, Twitter, where this campaign is carried 

out, the norm formation of social media. and alternative-virtual publicity potential will be discussed. The main purpose of the 

study is to discover clues about new forms of digital society by revealing the potential of Twitter to create social norms and 

revealing that human relations mediated in social life increasingly overlap with the logic of symbolic interaction. In the 

study, in order to embody this discussion, qualitative content analysis was carried out on the tweets sent within the scope of 

the Canadian TTC "You said it" campaign and determined by the purposeful sample, and the social norm creation function 

of Twitter in the campaign example was examined. 

 

Keywords: Twitter, Social Norms, Symbolic İnteractionism, Alternative Publicity  
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tamamlanmış ve Dr. Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir.  

 

Günümüzde yeni iletişim teknolojileri yoğun bir şekilde insanoğlunun hayatına nüfuz etmekte ve sonucunda da toplumsal 

hayatta önemli değişimler ortaya çıkarmaktadır. Bireylerin iletişim formlarından bütün ilişkilerine kadar değişen yaşantılar 

toplumsal roller üzerinde de etkili olmaktadır. Dijital çağı yaşadığımız günlerde bireyler kendi kimliklerini ve sahip oldukları 

rolleri sosyal ağ sitelerinde sıklıkla paylaşarak bu durumu hayatlarının bir rutinleri haline getirmektedirler. Özellikle de son 

zamanlarda yeni kuşak anneler sıklıkla sosyal medya aracılığı ile annelik deneyimlerini ve çocuklarını paylaşarak dijital anne 

ya da Instamom olarak Instagram da fenomen olmaktadır. Bu bağlamda da çalışmanın amacı toplumsal hayattaki değişimle 

farklı bir biçime dönüşen annelik rolünün temsilinin sosyal ağlarda nasıl sunulduğunun ve geleneksel anlamda bilinen 

anneliğin dijital ortamda değişen yönlerinin incelenmesidir.  Bu amaçla araştırma kapsamında Instagram’ da fenomen olan 

annelerin hesapları içerik analizi yöntemi ile incelenmiş ve yeni nesil annelerin annelik pratiklerinin her anını dijital 

ortamlarda paylaştıkları ve yaptıkları paylaşımlarda çocuklarına sıklıkla yer verdikleri gözlemlemiştir.  Aynı zamanda da bu 

paylaşımlarda annelerin çocuklarını bir meta haline dönüştürdükleri ve ekonomik gelir elde ettikleri ortaya koyulmuştur.  
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Doktorasını Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalında tamamlamıştır. Muş 

Alparslan Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde çalışmaktadır. Çalışma alanları sosyal medya ve kültürel 

incelemelerdir.  

 
Özet: Annelik, hamilelikle başlayan ve biyolojik bir değişimle beraber duygusal bir deneyimi de içeren doğum sonrasında ise 

kültürel olarak belirlenmiş sorumlulukları barındıran bir kimliktir. Kadınların anneliği öğrenmeye ihtiyacı olmadığı zaten 

anneliği bildikleri varsayılır. Ancak annelik kadınlar arasında kuşaktan kuşağa aktarılan, deneyim ve tecrübelere dayalı 

bilgilerin öğrenilmesine dayanan pratikler bütünüdür. Annelik, feminist kuramın ve siyasetin önemli çekişmeli konuları 

arasında yer almaktadır. 1980’lerde gelişen natüralist feminist yaklaşım ile annelik kadına ait bir erdem ve deneyim olarak 

yeniden tanımlandı. Bugün için anneliğin yeniden üretilişini gözlemleyebileceğimiz platformların biri de YouTube’dur. 

Youtube’da paylaşılan videolar/vloglar kullanıcısının editöryel müdahalesine rağmen bize çok zengin veriler sunuyor. Bu 

çalışma, anne YouTuberların paylaştığı videolarına/vloglarına odaklanarak annelik imgesi ve kimliğinin yeniden üretilişine 

odaklanmaktadır. Çalışma için Çevrimiçi Etnografi yöntemi benimsenmiştir. 2017 yılından bugüne takipçisi olunan anne 

YouTuberların seçilen vloglarından temsil edici betimlemeler yapılarak yeni annelik sunumu açığa çıkarılmıştır. Bu veriler 

feminist kuramın anneliğe ilişkin söylemleriyle analiz edilmiştir. Çalışmada, anneliğin küresel bir eğilimin etkisiyle yeniden 

üretildiği, yeni-annecilik paradoksunun dijital platformlar aracılığıyla güçlendiği, anneliğin romantize edilerek zorlayıcı 

yönlerinin göz ardı edildiği, kadının ev içi ve bakım emeğinin görünürleştiği sonucuna varılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Annelik, YouTuber, Yeni Annecilik  

 
Abstract: Motherhood encompasses culturally determined responsibilities that begin with pregnancy and include a 

biological change as well as an emotional experience after birth. It is assumed that women do not need to learn about 

motherhood and already know motherhood. However, motherhood is a set of practices that are passed on from generation to 

generation among women and based on teaching knowledge and experience. Motherhood is among the significant and 

argumantative issues of feminist theory and politics. Motherhood was redefined as a woman's virtue and experience due to 

naturalist feminist approach that developed in the 1980s. YouTube is one of the platforms where we can observe the 

reproduction of motherhood today. The videos/vlogs shared on Youtube provide us with very rich data, despite the editorial 

intervention of the user. This research studies the reproduction of motherhood image and identity by focusing on the 

videos/vlogs shared by mother YouTubers. Online Ethnography method was adopted for the study. The new motherhood 

presentation was revealed by making representative descriptions from selected vlogs of mother YouTubers, who have been 

followed since 2017. These data were analyzed with the discourses of feminist theory on motherhood. In the study, it was 

concluded that motherhood was reproduced with the effect of a global trend, the neo-motherhood paradox was strengthened 

through digital platforms, the compelling aspects of motherhood were romanticized and ignored, and the domestic and care 

work of women became visible. 

 
Keywords: Motherhood, YouTuber, New Momism  
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Kadriye KOBAK, Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve 

Endüstri İlişkileri bölümünde tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Çalışma Ekonomisi ve 

Endüstri İlişkileri bilim dalında yükseklisans; aynı üniversitenin İletişim Bilimleri anabilim dalında doktora yapmıştır. Yeni 

medya, sosyal medya, sanal dünyalar, kültürlerarası iletişim gibi alanlarda çalışmaktadır. Sakarya Üniversitesi İletişim 

Fakültesi, İletişim ve Tasarım bölümünde halen öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.  

 

Deniz DE ASİS, Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesinde tamamlamıştır. 

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi İletişim Bilimleri alanında Yüksek Lisans yapmıştır. Uzun yıllar yurt dışında 

Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi ve Eğitim Hemşiresi görevlerinde bulunmuştur. Bağımlılıklar, toplumun sağlık eğitimleri, 

sağlık okuryazarlığı, ruh sağlığı gibi alanlarda projeler hazırlamıştır.Sağlığın Geliştirilmesi, Eğitim ve Proje sorumlusu 

olarak Sağlık Bakanlığı Hendek İlçe Sağlık Müdürlüğünde görev yapmaktadır. 

 

Özet:  Covid 19  Pandemisi sürecinde ebeveynlerin sosyal izolasyon ve sosyal mesafeler nedeniyle  dijital bağımlılık 

eğilimlerinin artış gösterdiği ve  tutumları ile  çocuklarının djjital araçlara yöneliminde etkileri olduğu görülmektedir. Anne 

ve babaların sosyal medya ve oyun gibi bireysel kullanımlarına dayalı platformlarda tükettikleri zaman, birbirleri ile olan 

iletişim kanallarına tesir etmektedir. Bu çalışmada dijital bağımlılıkların ebeveyn ve çocukları arasındaki iletişime etkilerini 

ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada ulaşılan ve toparlanan  veriler IBM SPSS 25.0 paket programıyla analiz 

edilmiştir. Ankete dahil olan kişilerin demografik özeliklerine ilişkin bulguları belirlemek amacıyla frekans ve yüzde analizleri 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan ölçek alt boyutlarının güvenirlik seviyelerini tespit etmek için Cronbach’s Alpha 

analizi yapılmıştır.Verilerin demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini sınamak amacıyla t testi ve ANOVA 

testi kullanılmıştır. ANOVA analizi neticesinde anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığının tespit edilmesi için 

Tukey testi ele alınmıştır. Değişkenlerin ilişki düzeylerini tespit etmek amacıyla da Pearson korelasyon analizi 

gerçekleştirilmiştir. Analiz sonunda ebeveynlerin dijital araçlardan en fazla televizyon ile zaman geçirdiği, bilgisayar ve cep 

telefonu kullananların en fazla sosyal medyada zaman harcadığı ortaya çıkmıştır. Çalışmada uygulanan Dijital Ebeveynlik 

Farkındalık Ölçeği’nin alt boyutlarından Olumsuz Model Alma ve Risklerden Korunma arasında yüksek korelasyon 

bulunduğu görülmektedir. Bu çalışma dijital araçları gereğince kullanan dijital ebeveynlik kavramı yanında ebeveynlerin 

dijital minimalist yaklaşımlar geliştirmelerine ışık tutacaktır. 
 

Anahtar Kelimeler: Covid 19 Pandemisi, Dijital bağımlılık, Dijital ebeveynlik, Dijital minimalizm, Ebeveyn-çocuk ilişkisi 
 

Abstract: During the Covid 19 Pandemic process, it is seen that parents' digital addiction tendencies have increased due to 

social isolation and social distances, and their attitudes and their children's orientation to digital tools have had an impact. 

When parents consume social media and games, it affects their communication channels with each other. This study is aimed 

at revealing the effects of digital addictions on the communication between parents and their children. The data obtained and 

collected in the research were analyzed with the IBM SPSS 25.0 package program. Frequency and percentage analyzes were 

carried out in order to determine the findings regarding the demographic characteristics of the people included in the survey. 

Cronbach's Alpha analysis was performed to determine the reliability levels of the scale sub-dimensions used in the study. T-

test and ANOVA tests were used to test whether the data differed according to demographic characteristics. Tukey's test was 

used to determine which groups caused the significant difference as a result of the ANOVA analysis. Pearson correlation 

analysis was performed to determine the correlation levels of the variables. At the end of the analysis, it was revealed that 

parents spend the most time consuming media from televisions, and those who use computers and mobile phones spend the 

most time on social media. It is seen that there is a high correlation between Adverse Modeling and Avoidance of Risks,  sub-

dimensions of the Digital Parenting Awareness Scale applied in the study. This study will shed light on the concept of digital 

parenting, which uses digital tools appropriately, as well as the development of digital minimalist approaches by parents. 

 

Keywords: Covid 19 Pandemic, Digital addiction, Digital parenting, Digital minimalism, Parent-child relationship 
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COVID 19 PANDEMİ SÜRECİNİN EBEVEYNLERİN DİJİTAL BAĞIMLILIKLARINA ETKİSİ  

 

GİRİŞ 

 

Covid-19 pandemisi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 11 Mart 2020 tarihinde ilan edilmiş 

ve pandemi çalışmalarına başlanmıştır (WHO, 2020). Sosyal mesafe, izolasyon önlemleri ve 

kısıtlılıklar insanın sosyal varlık olarak etkileşim sağladığı süreci olumsuz etkileyerek sağlıklı 

iletişimin sağlıklı birey olma noktasındaki yaşamsal döngüsünü etkilemiştir. Lin (2020)’e göre 

COVID-19 salgını ile insanların günlük yaşamlarında önemli değişikler olmuş ve bu durum dijital 

eğlence kullanımını artırmıştır. 

Teknolojinin gelişimiyle bireylerin sosyalleşme sürecinin gerçekleşmesinde yeni yollar da 

ortaya çıkmıştır (İşman vd., 2016: 612). Bunlardan biri de sosyal medyadır. Özellikle genç bireylerin 

hayatlarında sosyal medyanın vazgeçilmez bir parça haline geldiği görülmektedir. (Bayraktutan, 2005: 

5-9).  Bu vazgeçilmezlik durumunun olumsuz etkisi ise dijital bağımlılık olarak kendini göstermiştir. 

İlgili çalışmada Covid-19 Pandemisi döneminde dijital bağımlılığın arttığı düşünülmektedir. Bu 

amaçla çalışmada, Pandemi sürecinde ebeveynlerin dijital farkındalıklarını ölçerek, ebeveynlerin 

çocuklarıyla kurdukları ilişkide bağımlılığın etkileri sorgulanmıştır. 

 

Dijital Bağımlılık ve Neden Olduğu Sorunlar 

 

Bağımlılık, nesnelere fiziksel bağlılığı ifade etmek için kullanılmaktadır. Uzbay (2009)’a göre 

bağımlılık; bir nesneye, kişiye ya da bir varlığa duyulan önlenemez istek, bir başka iradenin güdümü 

altına girme durumudur. Medya bağımlılığı; internetin ortaya çıkmasıyla birlikte çok işlevli iletişim 

platformlarının kullanımıyla güncellenmektedir (Yengin, 2019: 139). Bağımlılık kavramı ile ilgili 

birden fazla tanımlama mümkündür. Ancak alan yazında bağımlılıkla ilgili öne çıkan 

tanımlamalardan bazılarına bakıldığında, bazı maddelerin etkisiyle insanoğlunun ruhsal durumunun 

geçici olarak değişmesi ve kendini farklı hissetmesiyle ortaya çıkan bağımlılık, çok önemli biyo-psiko-

sosyal bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır (Dilci, 2015: 61). Dijital medya araçlarının aşırı 

kullanımından doğan dijital bağımlılık kavramı ise önemli bir bağımlılık örneği olarak ve internet, 

sosyal medya, teknoloji, video oyunlarına bağımlılığı da içine alarak oldukça geniş kapsamlı bir 

kavramdır (Vaghela, 2016: 3). 

Dijital bağımlılık, kişilerin gerek çalışma hayatlarına gerekse de gündelik hayatlarına ilişkin pek 

çok tecrübeyi ertelemelerine yol açabilmektedir (Balta ve Horzum, 2008: 191). Bağımlı nesil; toplumsal 

bir yaşamı olmayan, telefon ve bilgisayardan uzak kaldığında kendini yalnız hisseden, telefonda 

meydana gelen veya gelişim gösteren her çeşit uygulamayı yakından takip eden mobil güncellemeden 

haberinin olmasını isteyen, etrafındaki kişilerle sosyal medyadan görüşen ve zatına sosyal medyada 

benliğini geliştiren kişilerdir. Mobil cihazlardan etkilenen bu kişiler, kurdukları ilişkilerden, sosyal 

ilişkilerden ve herhangi bir emek ya da sorumluluk olmadan yaşamlarını mobil bir alanda 

sürdürebilmektedir (Yengin, 2019: 142) 

Dijital bağımlılığın bireylerde fiziksel, psikolojik, sosyal sorunlara yol açtığı görülmektedir. 

Örneğin gençlerde, gerginlik, şiddetli baş ağrılarının olması; fiziksel aktivitenin giderek azalmasıyla 

obezitenin yaşanabilmesi, göz bozukluklarına ya da mevcut olan göz rahatsızların artması, fiziksel 

duruşlarında bozuklukların meydana çıkması, geç uyuma, geç uyanma ve uyuma süresinde azalma 

gibi uyku kalitesini bozacak sorunlarla karşılaşma gibi fiziksel sorunlar oluşabilir (Çukurluöz, 2016: 
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44). Dijital bağımlılığın, söz konusu edilen fiziksel sorunlar yanında birtakım psikolojik sorunlar 

yarattığı da görülmektedir. Örneğin, bu bağımlılık türü öğrencilerde kaygı, üzüntü depresyon ve 

zihinsel sorunların yaşanmasına neden olabilmektedir (Kelleci vd., 2009: 228). Sosyal ağlar sayesinden 

iletişim kurulmaya başlanıldığından beri insanlar yüz yüze iletişimde bulunmaya yeterli zaman 

yaratmamaktadır (Karagülle ve Çaycı, 2014: 1). Dijital iletişim araçlarının çoğu zaman ailenin ve 

arkadaşların yerini geçmesi, gençlerin ilerleyen zamanlarda yaşantılarına dair olumsuz olaylara ve 

gerçek yaşamı yanlış yerlerden öğrenmelerine sebep oluşturabilmektedir. Gençlerin internet 

kullanımlarını kontrol altına almamaları onları olumsuz yönde etkileyip bağımlı olma riskini de 

arttırmaktadır (Çukurluöz, 2016: 47-48). Bireylerin geleneksel iletişim yöntemini bırakıp dijital ağlar 

sayesinde iletişim halinde olması, yalnızlaşmaya ve toplumdan yabancılaşmaya da neden olmaktadır. 

Dijital bağımlılıklarda çocuğun fiziksel ve psikolojik açıdan sağlıklı gelişiminde içinde yer 

aldığı ailenin psikolojik atmosferi belirleyicidir (Sümer vd., 2010). Darling ve Sterling’in  (1993) göre 

anne babaların çocuk yetiştirme hakkındaki esas değer, tutum ve davranışlarını içermektedir. 

Bireylerin kalıplaşmış tutumları, küçük yaşlardan beri, çevreden gelen bazı kulaktan dolma bilgilerle 

meydana gelmektedir. Çocuk dünyaya geldiğinden beri ilk model aldığı bireyler anne babalarıdır. 

Yetişkinlerin büyük çoğunluğu teknolojiyi adelosanlar kadar yoğun kullanmamakla birlikte 

Covid-19 Pandemisi sürecinde sosyal mesafe ve yalnızlıklara dayalı dijital bağımlılık eğilimleri 

artmıştır. Anne ve babaların sosyal medya ve oyun gibi bireysel kullanımlarına dayalı platformlarda 

tükettikleri zaman, birbirleri ile olan iletişim kanallarına tesir etmektedir. Yukarıda verilen bilgiler 

ışığında bu çalışmada dijital bağımlılıkların ebeveyn ve çocukları arasındaki iletişime etkilerini ortaya 

koymak amaçlanmıştır. Çalışmanın dayanağını iki kurama Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı ve 

ikincisi Bandura’nın “Sosyal Öğrenme Kuramı” na dayandırmak mümkündür. Bireylerin farklı 

davranışlarla karşılanan sosyal ve kişisel ihtiyaçları bulunmaktadır. Gereksinimleri karşılamakta ele 

alınan bireysel ve çevresel imkanlar olmadığı veya eksik olduğu zaman, bireyler bu ihtiyaçlarını, kitle 

iletişim araçları gibi diğer görevsel tercihlerle karşılamak için uğraşırlar. McQuail vd. (1972) 

doyumları vakit geçirme, bireysel ilişki, bireysel özdeşlik, gözlem ya da gözetme olarak 

sınıflandırmıştır. Bandura’nın Sosyal Öğrenme Kuramına göre çocukların ebeveynlerini 

gözlemleyerek öğrendikleri ve taklit ettikleri davranışlara dayalı olarak, dijital iletişim araçlarına 

yönelebilecekleri konusudur. 

 

Araştırmanın Yöntemi 

 

Değişkenler arasındaki ilişkileri tespit etmek ve muhtemel sonuçları tahmin edebilmek 

amacıyla ilişkisel çalışmalardan yararlanılmaktadır (Tekbıyık, 2015: 240). Bu çalışma öncelikle ilişkisel 

desene uygun şekilde dizayn edilmiştir. Bununla beraber gruplar arası farklılıklar tespit edilmeye 

çalışıldığından nedensel araştırma desenine de uygundur (Fraenkel ve Wallen, 2000: 146). 

Çalışmanın anakütlesini Sakarya  ilinde bulunan ebeveynler oluşturmaktadır. Anakütlenin 

hepsine erişmek gerek zaman gerekse de maliyet bakımından zor olduğu için örnekleme almak tercih 

edilmiştir. Çalışmada online anket tekniğiyle  veri toplanmış ve çeşitli sosyo-demografik özellikleri 

bulunan kişilerle çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacına ve içeriğine uygun olduğundan 

örnekleme yöntemi olarak basit tesadüfi örnekleme kullanılmıştır. Bu kapsamda online olarak 

uygulanan anketlere geri dönüş yapan 300 ebeveynin anket sonuçları dikkate alınıp analize dahil 

edilmiştir. 
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Çalışmada değerlendirilecek verileri elde etmek için Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği 

kullanılmıştır. Ayrıca ölçeklere katılan ebeveynlerin demografik özelliklerini belirlemek için kişisel 

bilgi formu hazırlanmıştır. Araştırmada ebeveynlerin dijital ebeveynlik farkındalık düzeylerini 

belirlemek için, Manap ve Durmuş (2020) tarafından oluşturulan “Dijital Ebeveynlik Farkındalık 

Ölçeği” kullanılmıştır. Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği 16 sorudan meydana gelmektedir ve 5’li 

likert tipindedir. Bu ölçek soldan sağa sırasıyla ‘hiçbir zaman’, ‘nadiren’, ‘bazen’, ‘sıklıkla’ ve ‘her 

zaman’ cevaplarından oluşmaktadır. 

Dijital bağımlılığın ebeveyn ve çocukları arasındaki iletişime etkilerini ortaya koymayı 

amaçlayan çalışmanın hipotezleri şu şekildedir: 

Hipotez1A: Cinsiyete göre; dijital ebeveynlik farkındalığı arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır. 

Hipotez1B: Yaşa göre; dijital ebeveynlik farkındalığı arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır. 

Hipotez1C: Gelir düzeyine göre; dijital ebeveynlik farkındalığı arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır. 

Hipotez1D: Covid-19 Pandemisi döneminde kullanılan dijital araçlara göre, dijital ebeveynlik 

farkındalığı arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

Hipotez1E: Dijital araçlarda internet kullanım süresine göre; dijital ebeveynlik farkındalığı 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

Hipotez1F: Dijital araç kullanım amacına göre; dijital ebeveynlik farkındalığı arasında anlamlı 

bir farklılık bulunmaktadır. 

Hipotez1G: Covid-19 sürecinde ebeveynlerin çocuklarla evde eğlenmek için geçirilen zamanına 

göre, dijital ebeveynlik farkındalığı arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

Hipotez1H: Covid-19 süreci öncesinde çocuklara karşı tutuma göre; dijital ebeveynlik 

farkındalığı arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

Hipotez1I: Covid-19 sürecinde çocuklara karşı tutuma göre; dijital ebeveynlik farkındalığı 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

 

Verilerin Analizi 

 

Araştırmada ulaşılan ve toplanan  veriler IBM SPSS 25.0 paket programıyla analiz edilmiştir. 

Ankete dahil olan kişilerin demografik özeliklerine ilişkin bulguları belirlemek amacıyla frekans ve 

yüzde analizleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan ölçek alt boyutlarının güvenirlik 

seviyelerini tespit etmek için Cronbach’s Alpha analizi gerçekleştirilmiştir. Öncelikle incelenen 

verilerin normallik ve homojenlik kontrolüyle çarpıklık-basıklık kontrolü yapılmıştır. Analizler 

neticesinde verilerin parametrik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda verilerin demografik 

özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini sınamak amacıyla t testi ve ANOVA testi 

kullanılmıştır. ANOVA analizi neticesinde anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığının 

tespit edilmesi için Tukey testi ele alınmıştır. Değişkenlerin ilişki düzeylerini tespit etmek amacıyla da 

Pearson korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. 

 

BULGULAR 

 

Araştırmadan elde edilen bulgular şu şekildedir. 
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Demografik Değişkenlerin Tanımsal Analizleri 

Ankete katılan ebeveynlerin demografik özelliklerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir; 

 

Tablo 1. Çalışmaya Katılan Ebeveynlerin Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

 

Cinsiyet N % 

Kadın 123 41.0 

Erkek 177 59.0 

Toplam 300 100.0 

Yaş N % 

20-30 yaş arası 88 29.3 

31-40 yaş arası 88 29.3 

41-50 yaş arası 124 41.3 

Toplam 300 100.0 

Gelir N % 

2000-3000 TL arası 70 23.3 

3001-4000 TL arası 184 61.3 

4001-5000 TL arası 17 5.7 

5001-6000 TL arası 29 9.7 

Toplam 300 100.0 

    

Analiz neticesinde ulaşılan bilgilere göre araştırmaya katılan ebeveynlerin; %41’inin kadın ve 

%59’unun erkek, %29.3’ünün 20-30 yaş arasında, %29.3’ünün 31-40 yaş arasında, %41.3’ünün 41-55 

yaş arasında olduğu, %23.3’ünün 2000-3000 TL arasında, %61.3’ünün 3001-4000 TL arasında, 

%5.7’sinin 4001-5000 TL arasında ve %9.7’sinin ise 5001-6000 TL arasında gelirinin olduğu 

görülmektedir. 

 

Ebeveynlerin Covid-19 süresince en çok kullandığı dijital araçlara göre değerlendirildiğinde 

Tablo 2’deki bulgulara ulaşılmıştır; 

 

Tablo 2. Araştırmaya Katılan Ebeveynlerin Covid-19 Süresince En Çok Kullandığı Dijital Araçlara Göre 

Dağılımı 

 

  N & 

Bilgisayar 86 28.7 

Cep telefonu 86 28.7 

Televizyon 128 42.7 

Toplam 300 100.0 

   

Analiz sonucunda elde edilen bilgilere göre ebeveynlerin Covid-19 süresince %28.7’sinin 

bilgisayar, %28.7’sinin cep telefonu ve %42.7’sinin ise televizyonu en çok kullandığı görülmektedir. 

Ebeveynlerin dijital araçlarda internet kullanım süresine göre ele alındığında Tablo 3’deki bulgulara 

ulaşılmıştır; 
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Tablo 3. Araştırmaya Katılan Ebeveynlerin Dijital Araçlarda İnternet Kullanım Süresine Göre Dağılımı 
 

  N & 

1 saatten az 9 3.0 

1-3 saat arası 59 19.7 

3-5 saat arası 157 52.3 

5 saat ve üzeri 75 25.0 

Toplam 300 100.0 

    

Analiz sonucunda elde edilen bilgilere göre ebeveynlerin %3’ünün 1 saatten az, %19.7’sinin 1-3 

saat arası, %52.3’unun 3-5 saat arası, %25’inin ise 5 saat ve üzeri dijital araçlardan internet 

kullandıkları görülmektedir. Ebeveynlerin dijital araçları kullanım amacına göre değerlendirildiğinde 

Tablo 4’deki bulgulara ulaşılmıştır; 

 

Tablo 4. Araştırmaya Katılan Ebeveynlerin Dijital Araçlarda İnternet Kullanım Amacına Göre Dağılımı 

 
  N & 

Araştırma amaçlı (bilgi arama, ödev yapma vb.) 17 5.7 

İletişim amaçlı 20 6.7 

Oyun oynamak 60 20.0 

Sosyal paylaşım siteleri 138 46.0 

Alışveriş 65 21.7 

Toplam 300 100.0 

    

Analiz sonucunda elde edilen bilgilere göre ebeveynlerin %5.7’sinin araştırma amaçlı, 

%6.7’sinin iletişim amaçlı, %20’sinin oyun oynamak için, %46’sının sosyal paylaşım sitelerini 

kullanmak için, %21.7’sinin ise alışveriş yapmak amacıyla dijital araçları kullandığı görülmektedir. 

Covid-19 sürecinde ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte evde eğlenmek için geçirdikleri zamana 

göre incelendiğinde Tablo 5’deki bulgulara ulaşılmıştır; 

 

Tablo 5. Araştırmaya Katılan Ebeveynlerin Covid-19 Sürecinde Çocuklarla Birlikte Evde Eğlenmek İçin 

Geçirdikleri Zamana Göre Dağılımı 

 
  N & 

1 saatten az 7 2.3 

1-3 saat arası 55 18.3 

3-5 saat arası 179 59.7 

5 saat ve üzeri 59 19.7 

Toplam 300 100.0 

 

Analiz neticesinde ulaşılan bilgilere göre ebeveynlerin %2.3’ünün 1 saatten az, %18.3’ünün 1-3 

saat arası, %59.7’sinin 3-5 saat arası, %19.7’sinin ise 5 saat ve üzeri Covid-19 sürecinde çocuklarla 

birlikte evde eğlenmek için zaman geçirdiği görülmektedir. 
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Covid-19 süreci öncesinde ebeveynlerin çocuklarına karşı tutumuna göre değerlendirildiğinde 

Tablo 6’daki bulgulara ulaşılmıştır; 

 

Tablo 6. Araştırmaya Katılan Ebeveynlerin Covid-19 Süreci Öncesinde Çocuklarına Karşı Tutumuna Göre 

Dağılımı 

 
  N & 

Demokratik 59 19.7 

İhmalkâr 72 24.0 

Otoriter 91 30.3 

Müsamahakâr 78 26.0 

Toplam 300 100.0 

  

Analiz sonucunda elde edilen bilgilere göre ebeveynlerin Covid-19 süreci öncesinde 

çocuklarına karşı %19.7’sinin demokratik, %24’ünün ihmalkar, %30.3’ünün otoriter, %26’sının ise 

müsamahakar davrandığı görülmektedir. Ebeveynlerin Covid-19 sürecinde çocuklarına karşı 

tutumuna göre değerlendirildiğinde Tablo 7’deki bulgulara ulaşılmıştır; 

 

Tablo 7. Araştırmaya Katılan Ebeveynlerin Covid-19 Sürecinde Çocuklarına Karşı Tutumuna Göre Dağılımı 

 
  N & 

Demokratik 82 27.3 

İhmalkâr 97 32.3 

Otoriter 67 22.3 

Müsamahakâr 54 18.0 

Toplam 300 100.0 

  

Analiz sonucunda elde edilen bilgilere göre ebeveynlerin Covid-19 süreci öncesinde 

çocuklarına karşı %27.3’ünün demokratik, %32.3’ünün ihmalkar, %22.3’ünün otoriter, %18’inin ise 

müsamahakar davrandığı görülmektedir. 

 

İstatistiki Veri Analizi 

 

Parametrik varsayımların incelenmesi 

 

Veriler parametrik olarak kabul edilmesi için normallik ve homojenlik varsayımlarını 

sağlamalıdır. Bundan dolayı uygulanan normallik sınaması neticesinde elde edilen bulgular şu 

şekildedir; 
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Tablo 8. Normallik Sınaması Sonuçları 

 

  

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Risklerden Koruma 0.093 300 0.000 0.970 300 0.000 

Verimli Kullanım 0.152 300 0.000 0.934 300 0.000 

Dijital Kullanım 0.089 300 0.000 0.965 300 0.000 

Olumsuz Model Olma 0.095 300 0.000 0.966 300 0.000 

  

Analiz neticesinde ulaşılan bulgular incelenen ölçek boyutlarının normallik varsayımını 

sağlamadığını (p<0.05) belirtmektedir. Parametrik varsayımlardan homojenlik varsayımı için yapılan 

Levene sınaması bulgularıysa şu şekildedir; 

 

Tablo 9. Levene Sınaması Sonuçları 

 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Risklerden Koruma 3.608 2 297 0.028 

Verimli Kullanım 1.172 2 297 0.311 

Dijital Kullanım 1.030 2 297 0.358 

Olumsuz Model Olma 3.395 2 297 0.035 

   

Analiz sonucunda elde edilen bulgular incelenen ölçeklerden “Verimli Kullanım”, “Dijital 

Kullanım” homojenlik varsayımını sağladığı (p>0.05), “Risklerden Koruma” ve “Olumsuz Model 

Olma” boyutlarının ise homojenlik varsayımını sağlamadığı (p>0.05) görülmektedir. 

Veriler normallik varsayımını sağlamadığından verilerin çarpıklık ve basıklık değerlerinin 

sınanması gerekmektedir. Bu kapsamda verilerin çarpıklık ve basıklık değerleri şu şekildedir; 

 

Tablo 10. Çarpıklık ve Basıklık Sonuçları 

 

  

Skewness Kurtosis 

Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Risklerden Koruma -0.338 0.141 -0.295 0.281 

Verimli Kullanım -0.929 0.141 1.331 0.281 

Dijital Kullanım -0.389 0.141 -0.289 0.281 

Olumsuz Model Olma  -0.340 0.141 -0.375 0.281 

 

Analiz neticesinde ulaşılan çarpıklık ve basıklık değerleri Tablo 10’da ifade edilmiştir. Bu 

değerlerin -1.96 ile +1.96 arasında olması gerekmektedir. Buna göre anket neticesinde ulaşılan 

verilerin çarpıklık-basıklık aralığında olduğu görülmektedir. Bu kapsamda parametrik sınamaların ele 

alınmasının uygun olduğu bulgusu elde edilmiştir. 
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Güvenilirlik analizi 

 
Çalışma kapsamında kullanılan Risklerden Korunma alt boyutuna ilişkin güvenilirlik analizi 

bulguları şu şekildedir; 

 

Tablo 11. Risklerden Korunma Alt Boyutunun Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

 
Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha Based on Standardized Items N of Items 

0,713 0,714 4 

 

Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’nin Risklerden Korunma alt boyutunun güvenilirliğini 

sınamak amacıyla Cronbach-Alpha testi kullanılmıştır. Cronbach Alpha katsayısı 0.713 olarak 

belirlenmiştir. Cronbach Alpha katsayısı, 0.5’in altında olduğu zaman ölçeğe güvenilmez, değer 0.7-

0.9 aralığındaysa ölçeğin iyi olduğu, 0.9’dan fazla olduğunda ise mükemmel derecede güvenilir 

olduğu ifade edilmektedir. Bu kapsamda Risklerden Korunma alt boyutunun iyi derecede güvenilir 

olduğunu söylemek mümkündür. 

 

Çalışma kapsamında kullanılan Verimli Kullanım alt boyutuna ait güvenilirlik analiz bulguları 

şu şekildedir; 

 

Tablo 12. Verimli Kullanım Alt Boyutunun Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

 

Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha Based on Standardized Items N of Items 

0,737 0,737 4 

 

Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’nin Verimli Kullanım alt boyutunun güvenilirliğini 

incelemek amacıyla Cronbach-Alpha sınaması yapılmıştır. Cronbach Alpha katsayısı 0.737 olarak 

belirlenmiştir. Cronbach Alpha katsayısı, 0.5’in altında olduğu zaman ölçeğe güvenilmez, değer 0.7-

0.9 aralığındaysa ölçeğin iyi olduğu, 0.9’dan fazla olduğunda ise mükemmel derecede güvenilir 

olduğu ifade edilmektedir. Buna göre Verimli Kullanım alt boyutunun iyi derecede güvenilir 

olduğunu söylemek mümkündür. 

Çalışma kapsamında kullanılan Dijital Kullanım alt boyutuna ait güvenilirlik analiz bulguları 

şu şekildedir; 

 

Tablo 13. Dijital Kullanım Alt Boyutunun Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

 

Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha Based on Standardized Items N of Items 

0,761 0,762 4 

 

Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’nin Verimli Kullanım alt boyutunun güvenilirliğini 

incelemek amacıyla Cronbach-Alpha sınaması yapılmıştır. Cronbach Alpha katsayısı 0.761 olarak 

belirlenmiştir. Cronbach Alpha katsayısı, 0.5’in altında olduğu zaman ölçeğe güvenilmez, değer 0.7-

0.9 aralığındaysa ölçeğin iyi olduğu, 0.9’dan fazla olduğunda ise mükemmel derecede güvenilir 
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olduğu ifade edilmektedir. Buna göre Dijital Kullanım alt boyutunun iyi derecede güvenilir olduğunu 

söylemek mümkündür. 

Çalışma kapsamında kullanılan Olumsuz Model Olma alt boyutuna ait güvenilirlik analiz 

bulguları şu şekildedir; 

 

Tablo 14. Olumsuz Model Olma Alt Boyutunun Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

 

Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha Based on Standardized Items N of Items 

0,680 0,681 4 

 

Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’nin Verimli Kullanım alt boyutunun güvenilirliğini 

incelemek amacıyla Cronbach-Alpha sınaması yapılmıştır. Cronbach Alpha katsayısı 0.680 olarak 

belirlenmiştir. Cronbach Alpha katsayısı, 0.5’in altında olduğu zaman ölçeğe güvenilmez, değer 0.7-

0.9 aralığındaysa ölçeğin iyi olduğu, 0.9’dan fazla olduğunda ise mükemmel derecede güvenilir 

olduğu ifade edilmektedir. Buna göre Olumsuz Model Olma alt boyutunun orta derecede güvenilir 

olduğunu söylemek mümkündür. 

 

Ortalamalara göre farklılıkların belirlenmesi  

 
Cinsiyet ile Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’nin alt boyutları arasında ortalama olarak 

farklılık bulunup bulunmadığına ilişkin gerçekleştirilen t testi sınamaları şu şekildedir; 

 

Tablo 15. Cinsiyet ile Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’nin Alt Boyutları Arasındaki t Testi Sonuçları 

 
  Cinsiyet N Mean Std. Deviation t df Sig.  

Risklerden Koruma 

Kadın 123 3.7236 0.69528 
-0.837 298 0.403 

Erkek 177 3.7966 0.77488 

Verimli Kullanım 

Kadın 123 3.7114 0.79447 
-1.267 298 0.206 

Erkek 177 3.8263 0.75649 

Dijital Kullanım 

Kadın 123 3.7175 0.78142 
-0.552 298 0.581 

Erkek 177 3.7698 0.82419 

Olumsuz Model Olma 

Kadın 123 3.7459 0.72427 
-0.690 298 0.491 

Erkek 177 3.8079 0.79225 

 

Cinsiyet ile Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’nin alt boyutları arasında ortalama olarak 

farklılık bulunup bulunmadığına ilişkin gerçekleştirilen t testi sınamaları Tablo 14’de verilmiştir. 

Tabloya göre cinsiyet ile Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’nin alt boyutları arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Yaş ile Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’nin alt boyutları arasında ortalama olarak bulunup 

bulunmadığına ilişkin gerçekleştirilen ANOVA testi sınamaları aşağıdaki gibidir; 
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Tablo 16. Yaş ile Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’nin Alt Boyutları Arasındaki ANOVA Testi Sonuçları 

 
    N Mean Std. Deviation F Sig. 

Risklerden Koruma 

20-30 yaş arası 88 3.7784 0.77258 

0.588 0.556 
31-40 yaş arası 88 3.8267 0.81505 

41-50 yaş arası 124 3.7157 0.66667 

Toplam 300 3.7667 0.74295 

Verimli Kullanım 

20-30 yaş arası 88 3.8807 0.64769 

1.356 0.259 
31-40 yaş arası 88 3.7841 0.83320 

41-50 yaş arası 124 3.7036 0.80734 

Toplam 300 3.7792 0.77305 

Dijital Kullanım 

20-30 yaş arası 88 3.8295 0.75767 

0.642 0.527 
31-40 yaş arası 88 3.7045 0.86813 

41-50 yaş arası 124 3.7218 0.79583 

Toplam 300 3.7483 0.80602 

Olumsuz Model Olma 

20-30 yaş arası 88 3.7841 0.78435 

0.802 0.450 
31-40 yaş arası 88 3.8608 0.83379 

41-50 yaş arası 124 3.7258 0.69728 

Toplam 300 3.7825 0.76448 

    

Yaş ile Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’nin alt boyutları arasında ortalama olarak bulunup 

bulunmadığına ilişkin gerçekleştirilen ANOVA testi sınamaları Tablo 16’da verilmiştir. Tabloya göre 

yaş ile Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’nin alt boyutları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Gelir düzeyi ile Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’nin alt boyutları arasında ortalama olarak 

farklılık bulunup bulunmadığına ilişkin gerçekleştirilen ANOVA testi sınamaları aşağıdaki gibidir; 
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Tablo 17. Gelir Düzeyi ile Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’nin Alt Boyutları Arasındaki ANOVA Testi 

Sonuçları 

 
    N Mean Std. Deviation F Sig. 

Risklerden Koruma 

2000-3000 TL arası 70 3.7393 0.81476 

2.531 0.057 

3001-4000 TL arası 184 3.8302 0.74430 

4001-5000 TL arası 17 3.3382 0.55157 

5001-6000 TL arası 29 3.6810 0.56259 

Total 300 3.7667 0.74295 

Verimli Kullanım 

2000-3000 TL arası 70 3.7607 0.74508 

0.250 0.862 

3001-4000 TL arası 184 3.8016 0.83432 

4001-5000 TL arası 17 3.7941 0.46128 

5001-6000 TL arası 29 3.6724 0.57127 

Total 300 3.7792 0.77305 

Dijital Kullanım 

2000-3000 TL arası 70 3.9000 0.76542 

4.341 0.005 

3001-4000 TL arası 184 3.7758 0.79981 

4001-5000 TL arası 17 3.2059 0.54655 

5001-6000 TL arası 29 3.5259 0.92182 

Total 300 3.7483 0.80602 

Olumsuz Model Olma 

2000-3000 TL arası 70 3.7679 0.83332 

2.336 0.074 

3001-4000 TL arası 184 3.8383 0.76600 

4001-5000 TL arası 17 3.3382 0.55157 

5001-6000 TL arası 29 3.7241 0.61363 

Total 300 3.7825 0.76448 

  

Gelir düzeyi ile Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’nin alt boyutları arasında ortalama olarak 

bulunup bulunmadığına ilişkin gerçekleştirilen ANOVA testi sınamaları Tablo 17’de verilmiştir. 

Tabloya göre Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’nin alt boyutlarından “Risklerden Korunma” alt 

boyutu ile gelir düzeyi arasında %10 anlamlılık düzeyinde, “Olumsuz Model Olma” alt boyutu ile 

gelir düzeyi arasında %10 anlamlılık düzeyinde ve “Dijital Kullanım” alt boyutu ile gelir düzeyi 

arasında %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu farklılığın hangi gelir düzeyleri arasında olduğunu tespit etmek için Post Hoc 

testlerinden Tukey Testi ele alınmıştır. Tukey Testi neticesinde ulaşılan sonuçlar şu şekildedir; 
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Tablo 18. Tukey Testi Sonuçları 

 

     Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 

Risklerden Koruma 

2000-3000 TL arası 

3001-4000 TL arası -0.09088 0.10354 0.816 

4001-5000 TL arası 0.40105 0.19936 0.186 

5001-6000 TL arası 0.05825 0.16282 0.984 

3001-4000 TL arası 

2000-3000 TL arası 0.09088 0.10354 0.816 

4001-5000 TL arası ,49193* 0.18690 0.044** 

5001-6000 TL arası 0.14913 0.14731 0.742 

4001-5000 TL arası 

2000-3000 TL arası -0.40105 0.19936 0.186 

3001-4000 TL arası -,49193* 0.18690 0.044** 

5001-6000 TL arası -0.34280 0.22522 0.426 

5001-6000 TL arası 

2000-3000 TL arası -0.05825 0.16282 0.984 

3001-4000 TL arası -0.14913 0.14731 0.742 

4001-5000 TL arası 0.34280 0.22522 0.426 

Dijital Kullanım 

2000-3000 TL arası 

3001-4000 TL arası 0.12418 0.11134 0.680 

4001-5000 TL arası ,69412* 0.21437 0.007* 

5001-6000 TL arası 0.37414 0.17509 0.144 

3001-4000 TL arası 

2000-3000 TL arası -0.12418 0.11134 0.680 

4001-5000 TL arası ,56993* 0.20098 0.025** 

5001-6000 TL arası 0.24995 0.15840 0.393 

4001-5000 TL arası 

2000-3000 TL arası -,69412* 0.21437 0.007* 

3001-4000 TL arası -,56993* 0.20098 0.025** 

5001-6000 TL arası -0.31998 0.24218 0.550 

5001-6000 TL arası 

2000-3000 TL arası -0.37414 0.17509 0.144 

3001-4000 TL arası -0.24995 0.15840 0.393 

4001-5000 TL arası 0.31998 0.24218 0.550 

Olumsuz Model Olma 

2000-3000 TL arası 

3001-4000 TL arası -0.07046 0.10664 0.912 

4001-5000 TL arası 0.42962 0.20533 0.158 

5001-6000 TL arası 0.04372 0.16770 0.994 

3001-4000 TL arası 

2000-3000 TL arası 0.07046 0.10664 0.912 

4001-5000 TL arası ,50008* 0.19250 0.048** 

5001-6000 TL arası 0.11418 0.15172 0.876 

4001-5000 TL arası 

2000-3000 TL arası -0.42962 0.20533 0.158 

3001-4000 TL arası -,50008* 0.19250 0.048** 

5001-6000 TL arası -0.38590 0.23197 0.345 

5001-6000 TL arası 

2000-3000 TL arası -0.04372 0.16770 0.994 

3001-4000 TL arası -0.11418 0.15172 0.876 

4001-5000 TL arası 0.38590 0.23197 0.345 

  

Tukey Testi sonuçları “Risklerden Korunma” alt boyutuna göre incelendiğinde, 3001-4000 TL 

arası ve 4001-5000 TL arası gelir düzeyi arasında anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. “Dijital 

Kullanım” alt boyutuna göre incelendiğinde, 2000-3000 TL arası ve 4001-5000 TL arası, 3001-4000 TL 
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arası ve 4001-5000 TL arası gelir düzeyleri arasında anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. “Olumsuz 

Model Olma” alt boyutuna göre incelendiğinde, 3001-4000 TL arası ve 4001-5000 TL arası gelir 

düzeyleri arasında anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. 

Covid-19 sürecinde en çok kullanılan dijital araç ile Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’nin alt 

boyutları arasında ortalama olarak farklılık bulunup bulunmadığına ilişkin gerçekleştirilen ANOVA 

testi sınamaları aşağıdaki gibidir; 

 

Tablo 19. Covid-19 Sürecinde En Çok Kullanılan Dijital Araç ile Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’nin Alt 

Boyutları Arasındaki ANOVA Testi Sonuçları 

 
    N Mean Std. Deviation F Sig. 

Risklerden Koruma 

Bilgisayar 86 3.7209 0.74697 

0.244 0.783 
Cep telefonu 86 3.7965 0.74411 

Televizyon 128 3.7773 0.74390 

Total 300 3.7667 0.74295 

Verimli Kullanım 

Bilgisayar 86 3.7587 0.73209 

0.585 0.558 
Cep telefonu 86 3.8547 0.73611 

Televizyon 128 3.7422 0.82466 

Total 300 3.7792 0.77305 

Dijital Kullanım 

Bilgisayar 86 3.7355 0.81742 

0.016 0.984 
Cep telefonu 86 3.7558 0.86090 

Televizyon 128 3.7520 0.76558 

Total 300 3.7483 0.80602 

Olumsuz Model Olma 

Bilgisayar 86 3.7297 0.77385 

0.289 0.749 
Cep telefonu 86 3.7994 0.74737 

Televizyon 128 3.8066 0.77372 

Total 300 3.7825 0.76448 

    

Covid-19 sürecinde en çok kullanılan dijital araç ile Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’nin alt 

boyutları arasında ortalama olarak farklılık olu bulunup bulunmadığına ilişkin gerçekleştirilen 

ANOVA testi sınamaları Tablo 19’da verilmiştir. Tabloya göre Covid-19 sürecinde en çok kullanılan 

dijital araç ile Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’nin alt boyutları arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir farklılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Ebeveynlerin dijital araçlarda internet kullanım süresi ile Dijital Ebeveynlik Farkındalık 

Ölçeği’nin alt boyutları arasında ortalama olarak farklılık bulunup bulunmadığına ilişkin 

gerçekleştirilen ANOVA testi sınamaları aşağıdaki gibidir; 
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Tablo 20. Ebeveynlerin Dijital Araçlarda İnternet Kullanım Süresi ile Dijital Ebeveynlik Farkındalık 

Ölçeği’nin Alt Boyutları Arasındaki ANOVA Testi Sonuçları 

 
    N Mean Std. Deviation F Sig. 

Risklerden Koruma 

1 saatten az 9 3.5000 0.91001 

0.911 0.436 

1-3 saat arası 59 3.8008 0.74246 

3-5 saat arası 157 3.7277 0.73673 

5 saat ve üzeri 75 3.8533 0.73762 

Total 300 3.7667 0.74295 

Verimli Kullanım 

1 saatten az 9 3.4722 0.92233 

1.490 0.217 

1-3 saat arası 59 3.7839 0.80604 

3-5 saat arası 157 3.7293 0.79156 

5 saat ve üzeri 75 3.9167 0.67575 

Total 300 3.7792 0.77305 

Dijital Kullanım 

1 saatten az 9 3.6667 0.55902 

0.111 0.954 

1-3 saat arası 59 3.7415 0.68539 

3-5 saat arası 157 3.7357 0.87213 

5 saat ve üzeri 75 3.7900 0.78525 

Total 300 3.7483 0.80602 

Olumsuz Model Olma 

1 saatten az 9 3.3889 0.83020 

1.521 0.209 

1-3 saat arası 59 3.7924 0.72539 

3-5 saat arası 157 3.7452 0.77958 

5 saat ve üzeri 75 3.9000 0.74661 

Total 300 3.7825 0.76448 

     

Ebeveynlerin dijital araçlarda internet kullanım süresi ile Dijital Ebeveynlik Farkındalık 

Ölçeği’nin alt boyutları arasında ortalama olarak farklılık bulunup bulunmadığına ilişkin 

gerçekleştirilen ANOVA testi sınamaları Tablo 20’de verilmiştir. Tabloya göre ebeveynlerin dijital 

araçlarda internet kullanım süresi ile Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’nin alt boyutları arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Ebeveynlerin dijital araç kullanım amacı ile Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’nin alt 

boyutları arasında ortalama olarak farklılık bulunup bulunmadığına ilişkin gerçekleştirilen ANOVA 

testi sınamaları bulguları şu şekildedir; 
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Tablo 21. Ebeveynlerin Dijital Araç Kullanım Amacı ile Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’nin Alt 

Boyutları Arasındaki ANOVA Testi Sonuçları 

 
    N Mean Std. Deviation F Sig. 

Risklerden Koruma 

Araştırma amaçlı  17 3.5735 0.89602 

17.554 0.000 

İletişim amaçlı 20 3.3125 0.53726 

Oyun oynamak 60 3.2792 0.59676 

Sosyal paylaşım siteleri 138 3.8732 0.63880 

Alışveriş 65 4.1808 0.77119 

Total 300 3.7667 0.74295 

Verimli Kullanım 

Araştırma amaçlı 17 3.5441 1.20945 

3.478 0.609 

İletişim amaçlı 20 3.8000 0.41039 

Oyun oynamak 60 3.5250 0.59607 

Sosyal paylaşım siteleri 138 3.8134 0.66251 

Alışveriş 65 3.9962 0.99166 

Total 300 3.7792 0.77305 

Dijital Kullanım 

Araştırma amaçlı 17 3.5588 0.79809 

0.450 0.773 

İletişim amaçlı 20 3.7625 0.82906 

Oyun oynamak 60 3.7125 0.74479 

Sosyal paylaşım siteleri 138 3.7446 0.83681 

Alışveriş 65 3.8346 0.80195 

Total 300 3.7483 0.80602 

Olumsuz Model Olma 

Araştırma amaçlı  17 3.6471 0.96038 

20.397 0.000 

İletişim amaçlı 20 3.3125 0.53726 

Oyun oynamak 60 3.2417 0.60008 

Sosyal paylaşım siteleri 138 3.8822 0.64516 

Alışveriş 65 4.2500 0.77434 

Total 300 3.7825 0.76448 

  

Ebeveynlerin dijital araç kullanım amacı ile Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’nin alt 

boyutları arasında ortalama olarak farklılık bulunup bulunmadığına ilişkin gerçekleştirilen ANOVA 

testi sınamaları bulguları Tablo 21’de verilmiştir. Tabloya göre Dijital Ebeveynlik Farkındalık 

Ölçeği’nin alt boyutlarından “Risklerden Korunma” alt boyutu ile gelir düzeyi arasında %10 

anlamlılık düzeyinde ve “Olumsuz Model Olma” alt boyutu ile gelir düzeyi arasında %10 anlamlılık 

düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu farklılığın 

hangi gelir düzeyleri arasında olduğunu tespit etmek için Tukey Testi ele alınmıştır. Tukey Testiyle 

ulaşılan sonuçlar şu şekildedir; 
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Tablo 22. Tukey Testi Sonuçları 

 

      Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 

Risklerden Koruma 

Araştırma amaçlı  

İletişim amaçlı 0.26103 0.22176 0.765 

Oyun oynamak 0.29436 0.18470 0.503 

Sosyal paylaşım siteleri -0.29966 0.17279 0.415 

Alışveriş -,60724* 0.18312 0.009* 

İletişim amaçlı 

Araştırma amaçlı  -0.26103 0.22176 0.765 

Oyun oynamak 0.03333 0.17357 1.000 

Sosyal paylaşım siteleri -,56069* 0.16084 0.005* 

Alışveriş -,86827* 0.17189 0.000* 

Oyun oynamak 

Araştırma amaçlı  -0.29436 0.18470 0.503 

İletişim amaçlı -0.03333 0.17357 1.000 

Sosyal paylaşım siteleri -,59402* 0.10395 0.000* 

Alışveriş -,90160* 0.12035 0.000* 

Sosyal paylaşım siteleri 

Araştırma amaçlı  0.29966 0.17279 0.415 

İletişim amaçlı ,56069* 0.16084 0.005* 

Oyun oynamak ,59402* 0.10395 0.000* 

Alışveriş -,30758* 0.10113 0.021 

Alışveriş 

Araştırma amaçlı  ,60724* 0.18312 0.009 

İletişim amaçlı ,86827* 0.17189 0.000* 

Oyun oynamak ,90160* 0.12035 0.000* 

Sosyal paylaşım siteleri ,30758* 0.10113 0.021* 

Olumsuz Model Olma 

Araştırma amaçlı  

İletişim amaçlı 0.33456 0.22471 0.571 

Oyun oynamak 0.40539 0.18716 0.196 

Sosyal paylaşım siteleri -0.23519 0.17509 0.664 

Alışveriş -,60294* 0.18556 0.011 

İletişim amaçlı 

Araştırma amaçlı  -0.33456 0.22471 0.571 

Oyun oynamak 0.07083 0.17588 0.994 

Sosyal paylaşım siteleri -,56975* 0.16298 0.005 

Alışveriş -,93750* 0.17418 0.000 

Oyun oynamak 

Araştırma amaçlı  -0.40539 0.18716 0.196 

İletişim amaçlı -0.07083 0.17588 0.994 

Sosyal paylaşım siteleri -,64058* 0.10534 0.000 

Alışveriş -1,00833* 0.12195 0.000 

Sosyal paylaşım siteleri 

Araştırma amaçlı  0.23519 0.17509 0.664 

İletişim amaçlı ,56975* 0.16298 0.005 

Oyun oynamak ,64058* 0.10534 0.000 

Alışveriş -,36775* 0.10248 0.004 

Alışveriş 

Araştırma amaçlı  ,60294* 0.18556 0.011 

İletişim amaçlı ,93750* 0.17418 0.000 

Oyun oynamak 1,00833* 0.12195 0.000 

Sosyal paylaşım siteleri ,36775* 0.10248 0.004 

  

Tukey Testi sonuçları “Risklerden Korunma” alt boyutuna göre incelendiğinde, araştırma 

amacı ile alışveriş amacıyla kullanım arasında, iletişim amacı ile sosyal paylaşım siteleri ve alışveriş 

amacıyla kullanım arasında, oyun oynamak amacı ile sosyal paylaşım siteleri ve alışveriş amacıyla 

kullanım arasında, sosyal paylaşım siteleri ile iletişim, oyun oynama ve alışveriş amacıyla kullanım 

arasında, alışveriş amacı ile araştırma, iletişim oyun ve sosyal paylaşım siteleri amacıyla kullanım 

arasında anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. “Olumsuz Model Olma” alt boyutuna göre 

incelendiğinde, araştırma amacı ile alışveriş amacıyla kullanım arasında, iletişim amacı ile sosyal 
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paylaşım siteleri ve alışveriş amacıyla kullanım arasında, oyun oynamak amacı ile sosyal paylaşım 

siteleri ve alışveriş amacıyla kullanım arasında, sosyal paylaşım siteleri ile iletişim, oyun oynama ve 

alışveriş amacıyla kullanım arasında, alışveriş amacı ile araştırma, iletişim oyun ve sosyal paylaşım 

siteleri amacıyla kullanım arasında anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. 

Covid-19 sürecinde çocuklarla birlikte evde eğlenmek için geçirilen zaman ile Dijital Ebeveynlik 

Farkındalık Ölçeği’nin alt boyutları arasında ortalama olarak farklılık bulunup bulunmadığına ilişkin 

gerçekleştirilen ANOVA testi sınamaları bulguları şu şekildedir; 

 

Tablo 23. Covid-19 Sürecinde Çocuklarla Birlikte Evde Eğlenmek İçin Geçirilen Zaman ile Dijital Ebeveynlik 

Farkındalık Ölçeği’nin Alt Boyutları Arasındaki ANOVA Testi Sonuçları 

 

    N Mean Std. Deviation F Sig. 

Risklerden Koruma 

1 saatten az 7 3.5714 0.64087 

0.454 0.714 

1-3 saat arası 55 3.7000 0.67939 

3-5 saat arası 179 3.8017 0.78642 

5 saat ve üzeri 59 3.7458 0.67990 

Total 300 3.7667 0.74295 

Verimli Kullanım 

1 saatten az 7 3.6786 0.68791 

1.108 0.346 

1-3 saat arası 55 3.6136 0.88952 

3-5 saat arası 179 3.8184 0.77432 

5 saat ve üzeri 59 3.8263 0.64870 

Total 300 3.7792 0.77305 

Dijital Kullanım 

1 saatten az 7 4.2143 0.68357 

1.551 0.201 

1-3 saat arası 55 3.5909 0.74437 

3-5 saat arası 179 3.7696 0.80573 

5 saat ve üzeri 59 3.7754 0.86065 

Total 300 3.7483 0.80602 

Olumsuz Model Olma 

1 saatten az 7 3.8571 0.67480 

0.553 0.646 

1-3 saat arası 55 3.6682 0.72338 

3-5 saat arası 179 3.8170 0.79569 

5 saat ve üzeri 59 3.7754 0.72024 

Total 300 3.7825 0.76448 

    

Covid-19 sürecinde çocuklarla birlikte evde eğlenmek için geçirilen zaman ile Dijital Ebeveynlik 

Farkındalık Ölçeği’nin alt boyutları arasında ortalama olarak farklılık bulunup bulunmadığına ilişkin 

gerçekleştirilen ANOVA testi sınamaları bulguları Tablo 23’de ifade edilmiştir. Tabloya göre Covid-19 

sürecinde çocuklarla birlikte evde eğlenmek için geçirilen zaman ile Dijital Ebeveynlik Farkındalık 

Ölçeği’nin alt boyutları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Covid-19 süreci öncesinde çocuklara karşı tutum ile Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’nin 

alt boyutları arasında ortalama olarak farklılık bulunup bulunmadığına ilişkin gerçekleştirilen 

ANOVA testi sınamaları bulguları şu şekildedir; 
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Tablo 24. Covid-19 Süreci Öncesinde Çocuklara Karşı Tutum ile Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’nin Alt 

Boyutları Arasındaki ANOVA Testi Sonuçları 

 

    N Mean Std. Deviation F Sig. 

Risklerden Koruma 

1 saatten az 7 3.5714 0.64087 

0.454 0.714 

1-3 saat arası 55 3.7000 0.67939 

3-5 saat arası 179 3.8017 0.78642 

5 saat ve üzeri 59 3.7458 0.67990 

Total 300 3.7667 0.74295 

Verimli Kullanım 

1 saatten az 7 3.6786 0.68791 

1.108 0.346 

1-3 saat arası 55 3.6136 0.88952 

3-5 saat arası 179 3.8184 0.77432 

5 saat ve üzeri 59 3.8263 0.64870 

Total 300 3.7792 0.77305 

Dijital Kullanım 

1 saatten az 7 4.2143 0.68357 

1.551 0.201 

1-3 saat arası 55 3.5909 0.74437 

3-5 saat arası 179 3.7696 0.80573 

5 saat ve üzeri 59 3.7754 0.86065 

Total 300 3.7483 0.80602 

Olumsuz Model Olma 

1 saatten az 7 3.8571 0.67480 

0.553 0.646 

1-3 saat arası 55 3.6682 0.72338 

3-5 saat arası 179 3.8170 0.79569 

5 saat ve üzeri 59 3.7754 0.72024 

Total 300 3.7825 0.76448 

    

Covid-19 süreci öncesinde çocuklara karşı tutum ile Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’nin 

alt boyutları arasında ortalama olarak farklılık bulunup bulunmadığına ilişkin gerçekleştirilen 

ANOVA testi sınamaları bulguları Tablo 24’te ifade edilmiştir. Tabloya göre Covid-19 süreci 

öncesinde çocuklara karşı tutum ile Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’nin alt boyutları arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Covid-19 sürecinde çocuklara karşı tutum ile Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’nin alt 

boyutları arasında ortalama olarak farklılık bulunup bulunmadığına ilişkin gerçekleştirilen ANOVA 

testi sınamaları bulguları şu şekildedir; 
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Tablo 25. Covid-19 Sürecinde Çocuklara Karşı Tutum ile Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’nin Alt 

Boyutları Arasındaki ANOVA Testi Sonuçları 

 

    N Mean Std. Deviation F Sig. 

Risklerden Koruma 

Demokratik 82 3.8171 0.74021 

1.651 0.178 

İhmalkar 97 3.8505 0.72228 

Otoriter 67 3.7276 0.76838 

Müsamahakâr 54 3.5880 0.73836 

Total 300 3.7667 0.74295 

Verimli Kullanım 

Demokratik 82 3.7622 0.76265 

0.607 0.611 

İhmalkar 97 3.8634 0.67798 

Otoriter 67 3.7239 0.86726 

Müsamahakâr 54 3.7222 0.83223 

Total 300 3.7792 0.77305 

Dijital Kullanım 

Demokratik 82 3.7866 0.87146 

0.669 0.572 

İhmalkar 97 3.7113 0.76064 

Otoriter 67 3.8358 0.75948 

Müsamahakâr 54 3.6481 0.84468 

Total 300 3.7483 0.80602 

Olumsuz Model Olma 

Demokratik 82 3.8171 0.74125 

1.801 0.147 

İhmalkar 97 3.8840 0.75179 

Otoriter 67 3.7463 0.77910 

Müsamahakâr 54 3.5926 0.78653 

Total 300 3.7825 0.76448 

     

Covid-19 sürecinde çocuklara karşı tutum ile Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’nin alt 

boyutları arasında ortalama olarak farklılık bulunup bulunmadığına ilişkin gerçekleştirilen ANOVA 

testi sınamaları bulguları Tablo 25’te ifade edilmiştir. Tabloya göre Covid-19 sürecinde çocuklara karşı 

tutum ile Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’nin alt boyutları arasında ortalama olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmadığı bulgusu elde edilmiştir. 

Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’nin alt boyutları arasındaki ilişkiyi hesaplamak amacıyla 

gerçekleştirilen Pearson Korelasyon Analizi bulguları şu şekildedir; 

 

Tablo 26. Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları 

  Risklerden Koruma Verimli Kullanım Dijital Kullanım Olumsuz Model Olma 

Risklerden Koruma 

Pearson Correlation 1       

Sig. (2-tailed)       

N 300       

Verimli Kullanım 

Pearson Correlation ,593** 1     

Sig. (2-tailed) 0.000       

N 300 300     

Dijital Kullanım 

Pearson Correlation ,129* 0.081 1   

Sig. (2-tailed) 0.025 0.160     

N 300 300 300   

Olumsuz Model Olma 

Pearson Correlation ,950** ,637** ,133* 1 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.021   

N 300 300 300 300 
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Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’nin alt boyutları arasındaki ilişkiyi hesaplamak amacıyla 

yapılan Pearson Korelasyon Analizi bulguları Tablo 26’da ifade edilmiştir. Bu değerlerin 0.6-0.8 

arasında olması incelenen değişkenlerin yüksek ilişkili olduğunu, 0.8’in üzerinde olması ise 

değişkenler arasında güçlü bir ilişki bulunduğunu ifade etmektedir. Bu doğrultuda en yüksek ilişki 

Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’nin alt boyutlarından Olumsuz Model Alma ve Risklerden 

Korunma arasında elde edilen ilişki katsayısı 0.950 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre Olumsuz 

Model Alma ve Risklerden Korunma arasında yüksek korelasyon bulunduğu görülmektedir. 

 

SONUÇ 

 

2019 senesinin sonlarında Çin’de başlayarak çok kısa bir sürede tüm dünyada etkili olan Covid-

19 virüs salgını sonrasında, bütün dünyada küresel çapta bir sağlık mücadelesi kendisini göstermiştir. 

Virüs insanlar ve ülkeler arasında çok hızlı yayıldığı için vaka sayıları ve ölüm oranları çok yüksek 

sayılara ulaşmıştır. Virüsün Çin’den diğer kıtalara yayılması çok hızlı gelişmiş, bilhassa ABD, İtalya 

ve İspanya gibi ülkelerde vaka sayıları hızla artarak yüksek sayıda ölümleri beraberinde getirmiştir. 

Bu süreçte, devletlerin sahip olduğu sağlık alt yapısı, ekonomik durum, alınan önlemler ve getirilen 

yaptırım kararları virüsün yayılma hızı ve tedavisi aşamalarında etkili olduğu gözlemlenmiştir. 

Büyük bir hızla yayılım gösteren Covid-19 virüsünün nedeninin bilinmemesi, yayılımının 

durdurulamayıp, tedavisinin bulunamaması ülkeleri küresel düzeyde bir savaşa mecbur bırakmıştır. 

Ülkeler ulusal düzeyde mücadele etmenin yanında uluslararası çapta da virüsle savaşmak zorunda 

kalmışlardır. Virüsün yayılım hızını dikkate alan DSÖ, küresel risk düzeyini Şubat 2020’de, “yüksek” 

seviyesinden “çok yüksek” seviyesine çıkarmış, Mart 2020’de de salgının merkez üssü olarak Avrupa 

kıtasını açıklamıştır. 

Dijital medya araçlarının aşırı kullanımından doğan dijital bağımlılık kavramı önemli bir 

bağımlılık örneği olarak görülmektedir. Dijital bağımlılık kavramı, internet, sosyal medya, teknoloji, 

video oyunlarına bağımlılık gibi oldukça geniş kapsamlı bir kavramdır. 

Dijital bağımlılık, insanla teknolojik aletlerin arasında meydana gelen ve kimyasal olmayan bir 

bağlılıktır. Bilgisayar başında ya da cep telefonuyla çok zaman harcamak bağımlı olmak için makul bir 

neden değildir. Çünkü bazı insanların işi bilgisayardır. Bundan dolayı kişiler günün önemli bir 

kısmını bilgisayar başında geçirmektedir onun için bu kişilere doğrudan bağımlı demek doğru 

değildir. Araştırmacılara göre günün 6 saatini dijital cihazlarla geçiren her kişi büyük olasılıkla dijital 

bir bağımlıdır. 

Bu çalışmada pandemi döneminde dijital bağımlılığın arttığı, özellikle anne ve babaların sosyal 

medya ve oyun gibi bireysel kullanımlarına dayalı dijital platformlarda daha fazla zaman harcadıkları 

düşünülmektedir. Bu bağlamda çalışmada pandemi döneminde görülen dijital bağımlılığın ebeveyn 

ve çocukları arasındaki iletişime etkilerini ortaya koymak amaçlanmıştır. 

 

Yapılan analizler neticesinde ulaşılan sonuçlar şu şekildedir; 

 

Cinsiyet ile Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’nin alt boyutları arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir farklılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Yaş ile Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’nin alt boyutları arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir farklılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.   



81 

 

Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’nin alt boyutlarından “Risklerden Korunma” alt boyutu 

ile gelir düzeyi arasında %10 anlamlılık düzeyinde, “Olumsuz Model Olma” alt boyutu ile 

gelir düzeyi arasında %10 anlamlılık düzeyinde ve “Dijital Kullanım” alt boyutu ile gelir 

düzeyi arasında %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu farklılığın hangi gelir düzeyleri arasında olduğunu tespit etmek 

için Tukey Testi ele alınmıştır. Tukey Testi sonuçları “Risklerden Korunma” alt boyutuna 

göre incelendiğinde, 3001-4000 TL arası ve 4001-5000 TL arası gelir düzeyi arasında anlamlı 

farklılık olduğu görülmektedir. “Dijital Kullanım” alt boyutuna göre incelendiğinde, 2000-

3000 TL arası ve 4001-5000 TL arası, 3001-4000 TL arası ve 4001-5000 TL arası gelir düzeyleri 

arasında anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. “Olumsuz Model Olma” alt boyutuna göre 

incelendiğinde, 3001-4000 TL arası ve 4001-5000 TL arası gelir düzeyleri arasında anlamlı 

farklılık olduğu görülmektedir.  

Covid-19 sürecinde en çok kullanılan dijital araç ile Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’nin alt 

boyutları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır.     

Ebeveynlerin dijital araçlarda internet kullanım süresi ile Dijital Ebeveynlik Farkındalık 

Ölçeği’nin alt boyutları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’nin alt boyutlarından “Risklerden Korunma” alt boyutu 

ile gelir düzeyi arasında %10 anlamlılık düzeyinde ve “Olumsuz Model Olma” alt boyutu ile 

gelir düzeyi arasında %10 anlamlılık düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu farklılığın hangi gelir düzeyleri arasında olduğunu 

tespit etmek için Tukey Testi ele alınmıştır. Tukey Testi sonuçları “Risklerden Korunma” alt 

boyutuna göre incelendiğinde, araştırma amacı ile alışveriş amacıyla kullanım arasında, 

iletişim amacı ile sosyal paylaşım siteleri ve alışveriş amacıyla kullanım arasında, oyun 

oynamak amacı ile sosyal paylaşım siteleri ve alışveriş amacıyla kullanım arasında, sosyal 

paylaşım siteleri ile iletişim, oyun oynama ve alışveriş amacıyla kullanım arasında, alışveriş 

amacı ile araştırma, iletişim oyun ve sosyal paylaşım siteleri amacıyla kullanım arasında 

anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. “Olumsuz Model Olma” alt boyutuna göre 

incelendiğinde, araştırma amacı ile alışveriş amacıyla kullanım arasında, iletişim amacı ile 

sosyal paylaşım siteleri ve alışveriş amacıyla kullanım arasında, oyun oynamak amacı ile 

sosyal paylaşım siteleri ve alışveriş amacıyla kullanım arasında, sosyal paylaşım siteleri ile 

iletişim, oyun oynama ve alışveriş amacıyla kullanım arasında, alışveriş amacı ile araştırma, 

iletişim oyun ve sosyal paylaşım siteleri amacıyla kullanım arasında anlamlı farklılık olduğu 

görülmektedir. 

Covid-19 sürecinde çocuklarla birlikte evde eğlenmek için geçirilen zaman ile Dijital Ebeveynlik 

Farkındalık Ölçeği’nin alt boyutları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.     

Covid-19 süreci öncesinde çocuklara karşı tutum ile Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’nin 

alt boyutları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır.     

Covid-19 sürecinde çocuklara karşı tutum ile Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’nin alt 

boyutları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır.      
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Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’nin alt boyutlarından Olumsuz Model Alma ve 

Risklerden Korunma arasında yüksek korelasyon bulunduğu görülmektedir. 
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Zeliha OÇAK, Doktorasını Yeditepe Üniversitesi’nde Medya Çalışmaları, yüksek lisansını Londra Brunel Üniversitesi 

’inde Tasarım ve Marka Stratejileri alanında tamamlayan Oçak, Nişantaşı Üniversitesi’nde İngilizce Yeni Medya ve İletişim 

bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır. Yeni medya çalışmaları, yeni medyaya giriş, yeni medyada inovasyon ve siyasal 

iletişim dersleri vermektedir. Uzmanlık alanları dijital iletişim, uluslararası iletişim ve siyasal iletişimdir. 

 

Özet: Çalışmalar Z kuşağının geleceğe yönelik en büyük korkusunu ekonomik problemler olarak işaret ederken bu korkuları 

kaçınılmaz bir şekilde yeni medyayla olan ilişkilerine yön vermektedir. Z kuşağının kendisini iyi bir para yöneticisi olarak 

tanımlamasına karşın yüksek risk alma hevesi ve bilgiye derinlemesine erişim konusundaki isteksizliği sanal ortamda 

gerçekleştirdikleri ekonomik faaliyetlerde gözlemlenmektedir. 2021 yılında Türkiye’de yaşanan Thodex vakasında, 2 milyar 

dolarlık kripto para dolandırıcılığı mağdurlarının %51,4’nün 18-24 yaş arasındaki Z kuşağından oluşmaktadır. 

 

Z kuşağının olabildiğince az bilgiyle hikaye anlatıcılığı yapılan Instagram’a olan ilgisi sadece sosyalleşme amaçlı değil, bu 

platformda kripto paraları, kripto paralarla ilgili influencerları ve şirketleri takip etmeleri dolayısıyla aynı zamanda ekonomik 

amaçlıdır. Thodex’in Instagram sayfasındaki postlar tasniflendikten sonra, 131 postun içeriği analiz edildiğinde, mesajların 

Z kuşağının beklentilerine ve yetkinliklerine göre dizayn edildiği tespit edilmiştir. Oldukça sade ve gündelik bir dille 

hazırlanan içeriklerin, analitik okuma gerektiren herhangi bir profesyonel yatırım tavsiyesi veya derinlemesine ekonomik 

analiz içermediği saptanmıştır.  

 

Kodların; erişilebilirlik (ekonomik ve kullanım) güven, hızlı kazanç ve gelecek vaat eden temalarında kümelendiği tespit 

edilmiştir. Temalar ‘Thodex tanıtımı’, ‘kripto para tanıtımı’ ve ‘kampanya tanıtımı’ olmak üzere üç kategoride organize 

olmaktadır. Thodex tanıtımı lider iletişimi, ürün ve hizmet tanıtımı, sloganların paylaşımı kapsamında yapılmıştır. Bu 

kategoride güven ve erişilebilirlik temaları birbirini desteklemektedir. Kripto para tanıtımında ünlü kişi, şirket ve ülke 

markaları, kripto paraların tarihi ve gelişim süreci kullanılmıştır. Metafetişist içerikli, bilimsel nitelikli ve düz anlamlı 

mesajlardan faydalanılmıştır. Bu kategori altındaki yöndeşme gelecek vaadi ve güven arasındadır. Kampanya tanıtımına 

ilişkin mesajlar yoğunlukla metafetişist içerikli olup, hızlı ve kazançlı mesajı kodlanmıştır.  

 

‘Thodex tanıtımı’ ve ‘kripto para tanıtımı’ kategorilerinin ortak mesajı ‘güven’ iken, güvenin gelecek vaat eden, kolay para 

kazanılabilecek, kolay kullanım mesajları kapsamında pekiştirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Geleceğe yönelik ekonomik 

kaygılarına yanıt arayan Z kuşağı için Ferrari, Porsche ve Dogecoin gibi kampanya içerikleri ‘kolayca hızlı kazanca’ 

erişebileceklerine dair duygusal mesajlar vermektedir. Thodex tarafından Z kuşağına sunulan içerikler geleceğe yönelik 

ekonomik korkuları kapsamında duygusal okuma yapabilecekleri bir çerçevededir. Araçların ‘kullanım kolaylığı’ ve ‘kolay 

para’ kazanılabileceğine dair kolayca anlaşılan mesajlar, derinlemesine araştırmadan kaçınan ve yüzeysel bilgi ile yetinme 

eğilimindeki Z kuşağının güvenini kolayca kazanırken, onlara ekonomik korkularını yönetebilecekleri ‘kolay bir yol haritası’ 

sunmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Thodex, Z Kuşağı, Kripto Para Dolandırıcılığı, İçerik Analizi, Instagram 

 

Abstract: As the studies point that the economic problems as the top fear of generation Z about future, this issue inevitably 

guides their relationship with the new media. Although generation Z defines itself as a good money manager, their 

willingness to take high risks and their reluctance to access information in depth is observed about their economic activities 

in the virtual environment. The fact that 51.4% of the 2 billion dollar cryptocurrency scam victims, known as the Thodex 

case happened in Turkey in 2021, are generation Z between the ages of 18-24, indicates that these concerns are justified. 

 

It has been found that the codes are clustered in the themes of accessibility (economic and use), trust, quick earning and 

promising. Codes and themes are organized in three categories: 'Thodex promotion', 'crypto money promotion' and 

'campaign promotion'. Thodex presentation was made within the scope of leader communication, product and service 

promotion, and sharing of slogans. The themes of trust and accessibility support each other in this category. Famous people, 

companies and country brands, the history and development process of cryptocurrencies were used in the promotion of crypto 

money. Metafetishistic, scientific and literal messages were used. The convergence under this category is between promise 
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and trust. Messages related to the promotion of the campaign are mostly metafetishistic and the fast and profitable message is 

coded. 

 

While the common message of the categories of 'Thodex promotion' and ‘Cryptocurrency promotion' is 'trust', it is seen that 

trust is tried to be reinforced within the context of promising, easy-to-earn, easy-to-use messages. Campaign contents such as 

Ferrari, Porsche and Dogecoin give emotional messages to the generation Z, who are looking for answers to their economic 

concerns for the future, that they can easily access quick earnings. The content presented by Thodex to the generation Z is in 

a framework which leads emotional reading within the scope of their economic fears for the future. The easily understood 

messages about the easy use of tools and easy money making gains the trust of the generation Z, who avoid in-depth research 

and contented with superficial information, while providing them with an ‘easy roadmap’ to manage their economic fears. 

 

Keywords: Thodex, Generation Z, Cryptocurrency Scam, Content Analysis, Instagram  
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Rezal KOÇ,  1974 yılında İstanbul’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Saint-Benoit Fransız Lisesinde tamamladı. İstanbul 

Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden 1997’de mezun oldu. Lisans eğitiminden sonra, 

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı’ndaki yüksek lisans eğitimini, 

“Siyasal İletişimde Propaganda: Bir Örnek Nazi Propagandası” isimli teziyle, aynı üniversitedeki doktora eğitimini de 

“Sektör İmajının Değiştirilmesi: Türk Deri Sektörü” adlı çalışmasıyla tamamladı. Rezal Koç, ticaret hayatının yanı sıra 

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Sanatları bölümünde öğretim görevlisi olarak 

çalışmaktadır. 

 

Özet: Tarihteki toplumsal, ekonomik, teknolojik kırılmalardan etkilenen, yakın zaman diliminde doğmuş bireyleri 

gruplandırmada kullanılan kuşak kavramı; sosyal bilimlerin, özellikle de iletişim bilimlerinin ilgi odağındadır. İletişim 

teknolojilerinin büyük ivme kat ettiği günümüzde, dijital medya ile iç içe büyüyen bir nesli tanımlayan Z kuşağına yönelik 

çalışmalar da gitgide artmaktadır. Alanyazındaki kimi çalışmalarda 1995 ve 1997, kimi çalışmalarda da 2000 yılı sonrası 

doğanları temsil eden Z kuşağı, yaşamlarını internet ve ağ üzerinden şekillendiren bir kuşak olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Türkiye’de 0-24 yaş arası 31.961.987 

vatandaş bulunmaktadır. Bu sayının 19.068.237’sini 0-14 yaş grubu oluşturmaktadır. Z kuşağının büyük çoğunluğunu 

temsil eden 15-19 ve 20-24 yaş arası bireylerin sayısı ise 12.893.750’dir. TÜİK’in 2021 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri 

Kullanım Araştırmasına göre 16-24 yaş arası gençlerin internet kullanım oranının %95,7 olduğu görülmektedir. Öte 

yandan Z kuşağının internet kullanım motivasyonuyla ilgili araştırmalar, bu kuşağın interneti zaman öldürme ve eğlenme 

motivasyonuyla kullandığını ortaya koymaktadır. Bu kuşak için gündem, siyaset ve siyasi aktörler de bu eğlencenin bir 

parçasıdır. Örneğin, çalışmanın inceleme konusunu oluşturan Twitch.tv’de, Z kuşağı bireyleri “Turkish Siyaset Once Said” 

başlığıyla Türk siyasetçilerin ilginç, eğlenceli buldukları anlarını yorumlamakta, takipçileriyle paylaşmaktadır. Sayıları hiç 

de azımsanmayacak bu kuşağın demografik gruplar içinde siyasi aktörlerin ulaşmakta en çok zorlandığı grup olduğu 

söylenebilir. “Doğruluk Payı”nın araştırmasına göre; Haziran 2023 genel seçimleri için Z kuşağı %16’lık kısmı temsil 

etmektedir. Bu nedenle siyasi aktörler, olası seçimlerde sonucu değiştirecek güçte oy potansiyeline sahip gördükleri Z 

kuşağıyla etkileşime geçebilecekleri dijital alanlara dâhil olmaya başlamışlardır. Bu alanlardan biri de, günümüz dijital oyun 

kültürünün parçası olan Twitch.tv’dir. 2011’de Justin Kan ve Emmett Shear’ın kurduğu, 2014’te Amazon şirketi tarafından 

satın alınan Twitch.tv, e-spor ve video oyunu odaklı, çevrimiçi görüntü platformudur. Son zamanlarda siyasi aktörlerin bu 

platformda canlı yayınlara katıldıkları, kanal açtıkları görülmektedir. Nitekim Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel 

Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan 

Yardımcısı Özlem Zengin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal 

Adıgüzel, CHP Milletvekili Özgür Özel Twitch.tv canlı yayınlarına katılmıştır. “Jahrein” rumuzlu Ahmet Sonuç’a konuk 

olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Boomerlardan bu memleketi kurtaracağız” sözleri sosyal medyada gündem olurken Mansur 

Yavaş’ın “Pqueen” rumuzlu Pelin Baynazoğlu ile canlı yayını 362 bin kişi tarafından izlenmiştir. Sonuç olarak; dijital 

medyayı daha fazla kişiye ulaşabilecekleri bir siyasal iletişim aracı olarak gören siyasi aktörler, bu alan üzerinden Z kuşağı ile 

“ortak bir dil” geliştirmeye çalışmaktadır. Çalışmanın ana konusunu, Twitch.tv’nin siyasal iletişim bağlamında 

yorumlanması oluştururken çalışmada yukarıda belirtilen siyasi aktörlerin katıldıkları Twitch kanalları, bu kanalların takipçi 

sayıları, yayınların izlenme oranları vb. nicel veriler ortaya konularak, bu yeni mecra incelenecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Z Kuşağı, Siyasal Iletişim, Sosyal Medya, Dijital, Twitch.   

 

Abstract: The concept of generation, which is used to group individuals who were born in a shared time period, were 

together affected by social, economic and technological breaks in history, is in the center of attention of social sciences, 

especially communication sciences. In today's world, where communication technologies have gained great momentum, 

studies on Generation Z, a generation that grows up with digital media, are increasing day by day. Generation Z, which 

represents those born after 1995 and 1997  or after 2000 in some studies in the literature, emerges as a generation that shapes 

their lives over the internet. According to the data of the Turkish Statistical Institute (TUIK) Address Based Population 

Registration System, there are 31,961,987 citizens between the ages of 0-24 in Turkey. Of this number, 19,068,237 

individuals are of the age group 0-14 years old. The number of individuals between the ages of 15-19 and 20-24, representing 

the majority of the Generation Z, is 12,893,750. According to TURKSTAT's 2021 Household Information Technologies 
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Usage Survey, the rate of internet use among 16-24 year olds is 95.7%. On the other hand, research on the motivation of 

internet usage Generation Z reveals that this generation uses the internet with the motivation to pass time and have fun. For 

this generation, the agenda, politics and political actors are also a part of this entertainment. For example, on Twitch.tv, 

which is the subject of the study, individuals of Generation Z comment on perceived interesting or amusing moments of 

Turkish politicians under the title "Turkish Siyaset Once Said" and share them with their followers. It can be said that this 

generation is the group that political actors have the most difficulty reaching among demographic groups. According to the 

research of “Accuracy Share”; Generation Z represents 16% for the June 2023 general elections. For this reason, political 

actors have started to get involved in digital spaces where they can interact with Generation Z, which they see as having the 

potential to change the result in possible elections. One of these areas is Twitch.tv, which is part of today's digital gaming 

culture. Founded by Justin Kan and Emmett Shear in 2011 and acquired by Amazon in 2014, Twitch.tv is an esports and 

video game focused online video platform. Recently, it has been seen that political actors have participated in live broadcasts 

and opened channels on this platform. As a matter of fact, the Republican People's Party (CHP) Chairman Kemal 

Kılıçdaroğlu, DEVA Party Chairman Ali Babacan, Justice and Development Party Deputy Chairman Özlem Zengin, 

Ankara Metropolitan Mayor Mansur Yavaş, CHP Deputy Chairman Honorary Adıgüzel, CHP Deputy Özgür Özel 

participated in Twitch.tv live broadcasts.  Being a guest of Ahmet Sonuç, nicknamed "Jahrein",  Kemal Kılıçdaroğlu said 

"We will save this country from the boomers". While this statement is being posted on social media, Mansur Yavaş's live 

broadcast with Pelin Baynazoğlu, nicknamed "Pqueen" was watched by 362 thousand people. As a result; Political actors, 

who see digital media as a means of political communication through which they can reach more people, are trying to develop 

a "common language" with Generation Z. While the main subject of the study is the interpretation of Twitch.tv in the 

context of political communication, this study will also examine the Twitch channels of the political actors mentioned above, 

the number of followers of these channels, the viewing rates of the broadcasts, etc. The means of examination will be by 

presenting quantitative data. 

 

Keywords: Generation Z, Political Communications, Social Media, Digital, Twitch. 
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Selver MERTOĞLU, 1989 yılında Kastamonu’da doğdu. 2009 yılında Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik 

Bölümü’nde üniversite eğitimine başladı. 2014 yılında Atatürk Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra 2015 yılı Ocak 

ayında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Bölümü’nde Tezli Yüksek Lisans eğitimine başladı. 

Yüksek Lisansı, “Etik İhlaller ve Nefret Söyleminin Yeniden Üretilmesinde Sosyal Medyanın Rolü: Özgecan Aslan Cinayeti 

Örneği” adlı tezi ile 2016 yılında tamamladı. 2017 yılında doktora eğitimine başladı. 2021 yılında “Bakışın Soykütüğü: 

Sosyal Medya Çağında Göz Kültünün Yükselişi” tez başlığıyla doktora eğitimini tamamladı. 

 

Meryem ALTINTAŞ, 1987 yılında Elazığ’da doğdu. Niğde Üniversitesi Niğde MYO’da Radyo Televizyon Yayımcılığı 

Bölümü’nden mezun oldu ve lisans eğitimini Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde 

tamamladı. Ayrıca Kanal 9 ve Kanal 23 Televizyonlarında haber editörü olarak görev yaptı. 2012 yılında Fırat Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimine başladı ve 2014 yılında mezun 

oldu. 2017 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Bölümü’nde doktora eğitimine başladı. Halen 

Dicle Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. 

 

Öz: Dijitalleşen postmodern çağın vazgeçilmezi olarak sosyal medya uzakları yakınlaştırırken belirli ihlallerin yaşanmasına 

neden olmaktadır. Ağ toplumunun katılımcıları diyonizyak bir özelliğe sahiptir. Bu özellik nedeniyle sosyal medya 

kullanıcıları kendi rızalarıyla mahrem olanı görünür hale getirmektedir. Ancak ağ insanı sadece kendi özel alanına ait 

içerikleri değil aynı zamanda çocuklarının da bilgi ve görsellerini kamuya aktarmaktadır. Artık bebekler doğmadan dijital 

kimliğe sahip olmaktadır. Aileleri tarafından oluşturulan sosyal medya hesaplarında bebeğin doğumu, ilk adımları, ilk 

kelimeleri gibi tüm ilkleriyle birlikte birçok özel anıları paylaşılmaktadır. Ancak bu tür paylaşımlar çocuk mahremiyetinin 

yitirilerek pedofilili ya da çocuk istismarcılarının dikkatini çekebilmektedir. Bu nedenle sosyal medya kullanımında 

okuryazarlık bilgisine sahip olmak ailelerin de bilinçlenmesini sağlayacaktır. Anne veya babaları tarafından dijital kimliğe 

sahip çocukların ileriki yaşlarda arkadaş veya iş çevrelerinde utanç duyacağı sosyal medya gönderileriyle karşılaşma olasılığı 

da bulunmaktadır. Özel hayatı görünür kılan sosyal medyada çocuk mahremiyetinin yitirildiğini göstermek için sosyal 

medya uygulamalarından TikTok’ta amaçsal örneklem yöntemiyle seçilen 4 farklı hesap içerik analizi yöntemiyle incelenerek 

analiz edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Çocuk Mahremiyeti, TikTok, Dijital Kimlik, Sosyal Medya 

 

Abstract: As an indispensable part of the digitalized postmodern age, social media causes certain violations while bringing 

the distances closer. Participants of the network society have a dionysiac trait. Because of this feature, social media users 

make the privy visible by their own consent. But the network person not only transmits content belonging to their private 

space but also information and visuals of their children to the public. Now, babies can have a digital identity before they are 

born. Many special memories are shared with all of the firsts such as the baby's birth, first steps, first words on the social 

media accounts created by their parents. However, such posts can attract the attention of paedophilia or child abusers by 

losing child privacy. So having knowledge of literacy in the use of social media will make families aware too. There is also the 

possibility that children with digital ID by their parents will encounter social media posts that would be embarrassed in 

friends or business circles at later ages. In order to demonstrate the loss of child privacy on social media, which makes private 

life visible, 4 different accounts were analyzed through content analysis methods selected by purposeful sampling on TikTok 

from social media apps. 

 

Keywords: Child Privacy, TikTok, Digital Identity, Social Media     
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SOSYAL MEDYADA ÇOCUK MAHREMİYETİNİN YİTİRİLİŞİ: TİKTOK ÖRNEĞİ 

 

GİRİŞ 

 

Bilgi iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte sosyal ve kültürel olarak toplum yapısı 

değişime uğramıştır. Özellikle sosyal paylaşım siteleri zaman ve mekândan bağımsız olarak etkileşimi 

ve hızla eş zamanlı bilgi akışını sağlaması gibi özelliklerinin yanı sıra toplum ahlakıyla birlikte etik 

birçok problemin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu etik problemlerden bazıları özel yaşamım 

gizliliği telif hakları, kullanıcının çok fazla reklamsal içeriğe maruz kalması, genel ahlaka aykırı 

paylaşımlar vb. gibidir (Öztürk, 2015: 299). Bu ihlallerden çocuk mahremiyetinin yitirilişi ise siber 

suçların yaşanmasına sebep olmaktadır. bu suçların yaşanmasına ise çocuğun ebeveynleri neden 

olamtadır. ‘Parenting’ ve ‘share’ kelimelerinin birleşmesiyle türeyen ‘sharenting’ kavramı sosyal 

medyada çocuğunun dijital kimlik kazanmasını sağlayarak tüm özel anları yayınlayan ebeveynleri 

tanımlamaktadır.  Literatüre girmesine neden olmuştur. Sanal ortamda beğeni ve ticari kar peşinde 

olan bu ebeveynler,  bilinçli ya da bilinçsiz olarak çocuk istismarlarının ortaya çıkmasına sebebiyet 

vermektedir. 

Sosyal paylaşım sitelerinin sunduğu imkânlar sayesinde birçok etik ihlal gibi çocuk haklarının 

da çiğnenmesi ve çocuğun bilinçsiz olarak her anının ağ üzerinden herkese açık olarak paylaşılması 

çalışma için problem olarak görülmüştür. Bu nedenle amaçlı örneklem yöntemiyle Tiktok adlı sosyal 

paylaşım uygulamasından seçilen 4 farklı hesapta yer alan kısa videolardan çalışma için belirlenen 

kategorilere göre seçilen 20 video içerik analiz yöntemiyle incelenmiştir. Ulaşılan hesaplarda yer alan 

paylaşımların büyük bir çoğunluğunda çocukların bulunduğu görülmektedir. Bu nedenle sosyal 

medya kullanımında okuryazarlık bilgisine sahip olmak ailelerin de bilinçlenmesini sağlayacaktır. 

Anne veya babaları tarafından dijital kimliğe sahip çocukların ileriki yaşlarda arkadaş veya iş 

çevrelerinde utanç duyacağı sosyal medya gönderileriyle karşılaşma olasılığı da bulunmaktadır. 

 

SOSYAL MEDYADA ÇOCUK MAHREMİYETİNİN İHLALİ 

 

Sosyal medyada en önemli sorunlardan biri çocuk mahremiyetinin ihlali durumudur. Sosyal 

medya sitelerinde daha çok tıklanma, ilgi çekme ve beğenilme oranını arttırma gibi amaçlarla 

çocukların özel anları paylaşılmakta ve çocuklar reklam aracı olarak kullanılmaktadır. Sosyal medya 

mecralarında özellikle ebeveynler tarafından çocuklarına ait bilgilerin, fotoğraf ve video gibi 

görsellerin paylaşılması çocuğun istismar edilmesi, pedofili bireylerin dikkatini çekmesi ve çocuğun 

ruhsal ve gelişimsel durumunu zedelemesi gibi birtakım sorunlara yol açmaktadır. 

Sosyal medyada bazı çocukların anne karnından başlayarak görsellerinin paylaşıldığı 

görülmektedir. Çocuk mahremiyetini ihlal eden paylaşımların psikolojik etkileri özellikle çocuk 

ergenlik dönemine geldiğinde daha belirgin olabilmektedir. Örneğin ergenlik dönemindeki bir çocuk, 

sosyal medyada yer alan bebeklik veya çocukluk dönemine ait fotoğraf veya videolardan dolayı 

arkadaşları arasında alay konusu olabilir, kendini küçük düşmüş gibi hissedebilir veya bu duruma 

sebep oldukları için anne ve babasına öfke duyabilir (Duygulu, t.y.). Dolayısıyla ebeveynler sosyal 

medyada çocuklarına ilişkin paylaşımlarda bulunurken şu unsurlara dikkat etmesi gerekmektedir 

(Aksakallı, 2020): 

 

Paylaşılan içeriğin çocuğun mahremiyetini ihlal etmemesi 
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Bazı içeriklerin özel kalması  

Çocuğa ilişkin kişisel bilgilerin ve fotoğrafların ifşa edilmemesi 

Kötüye kullanıma neden olacak görsellerin veya bilgilerin paylaşılmaması  

Özel hayatın gizliliğinin ihmal edilmemesi  

İleride çocuğun karşısına sorun olarak çıkabilecek paylaşımlarda bulunulmaması. 

Psikolog Serap Duygulu, sosyal medyada çocuğu mahremiyetini ihlal eden (bezini 

değiştirirken, mayoyla, çıplak vb.) herhangi bir paylaşımda bulunulmaması gerektiğini 

söylemektedir. Sosyal medya uzmanı Esra Öz ise ebeveynlerin sosyal medya platformlarında 

paylaştıkları görsellerin ‘internetin malı’ olduğunu anlaması gerektiğini ve bu paylaşımların başkaları 

tarafından kullanılacağını veya çalınabileceğini bilmesi gerektiğini belirtmiştir (Kurt, 2017). 

 

BEDENLERİN YENİ VİTRİNİ TİKTOK 

 

İnsanların içerik geliştirerek yaratıcılıklarını kısa videolar aracılığıyla ortaya koymalarına 

olanak tanıyan Tiktok, 2016 yılında kullanıma sunulmuştur. İlk olarak Douyin adıyla ortaya çıkan 

Tiktok, her geçen gün kullanıcı sayısını arttırmaktadır. Fotoğraf, video, müzik, konum gibi birçok 

içeriğin paylaşıldığı sosyal medya platformunda bireylerin film repliklerine veya şarkı sözlerine 

dublaj yaparak kısa video yaratıp paylaşmalarına olanak sağlamaktadır (Akyazı, 2020: 260). Ücretsiz 

olarak herkesin kolaylıkla indirebildiği uygulamada sesli görüşme ve mesajlaşma özellikleri de 

bulunmaktadır. Çin’de gelişerek tüm dünyaya yayılan Tiktok uygulaması telefonlara indirildiğinde 

uygulama açılmadan önce ilgi alanlarına dair seçeneklerin bulunduğu bir pencere çıkmaktadır. Bu 

pencerede yer alan ilgi alanları seçildikten sonra uygulamanı keşfet sayfasına yönlendirilmektedir. 

Böylelikle kullanıcı seçilen ilgi alanlarına göre içeriklere sahip videolarla karşılaşmaktadır. Popüler 

sosyal paylaşım uygulamalarından biri olan Tiktok, en çok indirilen uygulamalar arasında yer 

almaktadır. 

 
Resim 2. Dünya Çapında 2021 Yılında En çok İndirilen Uygulamalar (Chan, 2021). 
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2021 yılında en çok indirilen uygulamalar arasında ilk sırada yer alan Tiktok,  Google playda 

ikinci sırada yer almaktadır. Uygulamanın fenomenleştirdiği kullanıcılar her gün keşfet olarak 

adlandırılan ana sayfaya düşebilmek için farklı içerikler üretmektedir. Absürt ve uygunsuz videoların 

da yer aldığı Tiktok, basit arayüzü sayesinde herkesin kolaylıkla kullanabildiği bir uygulama olarak 

şiddetin, küfrün ve linçin oldukça sık yaşandığı ortamdır. Zararlı içerik üretimine neden olduğu 

düşüncesiyle Pakistan, Hindistan ve Hong Kong’da Tiktok’un kullanımı yasaklanmıştır. (http 1). 

Özellikle çocuklar için doğuracağı olumsuz etkiler nedeniyle belirli ülkelerde yasaklanan Tiktok’da 

aileleri tarafından oluşturulan sosyal medya hesaplarında bebeğin doğumu, ilk adımları, ilk kelimeleri 

gibi tüm ilkleriyle birlikte birçok özel anıları paylaşılmaktadır. Ancak bu tür paylaşımlar çocuk 

mahremiyetinin yitirilerek pedofilili ya da çocuk istismarcılarının dikkatini çekebilmektedir. 

 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ  

 

Çalışmada sosyal medyada çocuk mahremiyetinin yitirilişi ele alınacaktır. Bu çerçevede sosyal 

medya platformlarından TikTok’ta yer alan 4 farklı hesapta paylaşılan videolar, belirlenen 

kategorilere göre analiz edilecektir. Amaçsal örneklem yöntemiyle seçilen TikTok hesapları içerik 

analizi yöntemiyle incelenip elde edilen bulgulardan yola çıkılarak değerlendirmeler yapılacaktır. 

TikTok’ta farklı kullanıcılar tarafından paylaşılan videolar şu kategorilere göre incelenecektir: 

 

Tablo 1. Çocuk Mahremiyetinin Yitirilişine İlişkin Belirlenen Kategoriler 

 
Kategoriler 

Yaşına Uygun Olmayan Kıyafet, Giyim Tarzı ve Makyaj 

Acı Çektiği Anlar, Öfke Nöbeti 

Bedenin Gösterimi 

(Banyoda ve Denizde Çıplak Görseller) 

İlklerin Sergilenişi 

(Tuvalet, Yürüme vs.) 

Akımlara Uygun Videolar 

 

BULGULAR 

 

TikTok’ta Çocuk Mahremiyetinin Yitirilişine Ait Örnek Videolar ve İçeriklerin Değerlendirilmesi 

 

Çocuğun da tıpkı yetişkinler gibi bir birey olduğu unutulmamalıdır. Aile içinde, okulda, 

çevrede, sosyal medya platformlarında çocuğun ‘eğlenme’ ve ‘eğlendirme’ amacıyla kullanılmasına 

yönelik hiçbir yaklaşımda bulunulmamalıdır. TikTok’ta dikkat çekme ve daha fazla izlenme amacıyla 

çocuğun mahremiyeti ihlal edilmektedir. Bu çalışma kapsamında çocuk mahremiyetinin yitirilişine 

yönelik örnek olabilecek videolar seçilmiş ve bu videoların görsel ve içerik açıdan analizi yapılmıştır. 
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Yaşına uygun olmayan kıyafet, giyim tarzı ve makyaja ilişkin videolardan görseller ve analizi 

              

                           Görsel 1                                                  Görsel 2 

                                                                                      

 
 

Çocukların makyajla, elbiselerle ve giyim tarzlarıyla yetişkin gibi gösterilmeleri doğru değildir. 

Küçük yaştaki çocuklara sürülen ojenin oldukça zararlı olduğu herkes tarafından bilinmektedir.  

Görsel 1’de çocuğun tırnaklarına babası tarafından makyaj malzemelerinden biri olan ojenin 

sürüldüğü görülmektedir. Burada sağlığı açısından zararlı olacak makyaj ürünün bizzat ebeveyni 

tarafından kullanılması ve bu görüntünün sosyal medya mecralarından biri olan TikTok’ta 

paylaşılması dikkat çekmektedir. 

Görsel 2’de incelenen kullanıcının hesabında paylaşılan görsellerde çocuğun mahremiyetinin 

ihmali daha çok anne tarafından yapıldığı belirlenmiştir. Çocuğa takma saç olarak adlandırılan peruk 

takılmıştır ve dolayısıyla çocuk yetişkin olarak gösterilmiştir. Söz konusu kullanıcının diğer 

paylaşımlarına bakıldığında çocuğa peruğun takıldığı birçok görsel saptanmıştır. Görselin 

açıklamasında ise “Barbie bebeğim” ifadesi dikkat çekmektedir. Barbie bebekler genellikle topuklu, 

makyajlı, saçları boyalı ve süslü elbiseli oyuncaklardır ve yetişkin kadın görünümündelerdir. 

Dolayısıyla anne çocuğuna peruk takarak Barbie bebeğe benzetmek istemiştir. 
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                                     Görsel 3                                     Görsel 4 

     
 

“Bebeğimin ponçikliği” açıklamasıyla paylaşılan bu görselde çocuğun ve annesinin olduğunu 

görmekteyiz. Belirgin bir yüz makyajı yapılarak çocuğun yetişkin olarak gösterildiği tespit 

edilmektedir. Dolayısıyla yaşına uygun olmayan makyajın yapılması ve bu görselin sosyal medya 

platformunda paylaşılmasıyla çocuğun mahremiyeti ihlal edilmiştir. Bu kullanıcının paylaşımlarına 

bakıldığında özellikle çocuğun yaşına uygun olmayan giyim tarzı ve makyaja ilişki birçok görselin 

kullanıldığı görülmektedir. 

Görsel 4’te yine çocuk mahremiyetinin ihlal edildiği bir paylaşım belirlenmiştir. “Yemeye 

doyamadığım” şeklindeki açıklamasıyla verilen görselde çocuğun ojeli ayaklarını görmekteyiz. Oje, 

yaşına uygun olmamasına rağmen çocuğa ebeveyni tarafından sürülmüştür ve aynı zamanda ilgili 

görsel, TikTok’ta sunulmuştur. Buna göre çocuğun mahremiyetinin ihlal edildiği sonucuna 

varılmaktadır. 
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Acı çektiği anlara ve öfke nöbetine ilişkin görseller ve analizi 

 

                                               Görsel 5              Görsel 6 

 
 

Çocuğun kızdığı, öfkelendiği, üzüldüğü ve acı çektiği anları dikkat çekme ve beğeni sayısını 

artırma amacıyla sosyal medya platformlarında paylaşmak çocuğun mahremiyetinin ihlal edilmesine 

neden olmaktadır. Görsel 5, bu kategori çerçevesinde incelenen paylaşımlar arasında dikkat 

çekmektedir. Paylaşılan görselde annesinin kucağında oturan çocuğun ağladığı görülürken görselin 

açıklamasında ise “Ama ağlarken bile çok güzel değil mi?” ifadesi kullanılmıştır. Ağlayan çocuğuyla 

ilgilenip sakinleşmesini sağlamak yerine çocuğun bu özel anlarını daha fazla izlenme gibi birtakım 

amaçlar doğrultusunda paylaşmak çocuğun mahremiyetinin ihlal edildiğinin göstergesidir. 

Görsel 6’da kullanıcının “Ölürüm senin o gözyaşına” açıklamasıyla yapmış olduğu paylaşıma 

yer verilmiştir. Videoda kedi sesi taklidi yapan anne, çocuğun korkup ağlamasına aldırış etmemiştir 

aksine gülerek kedi sesi taklidini birkaç kez tekrarlamıştır. Videoda çocuğun ağlamasına neden olan 

anne, bu durumu eğlenceliymiş gibi paylaşarak dikkat çekmeye çalışmıştır. 
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                        Görsel 7                Görsel 8 

 
 

Görsel 7’de yer alan videoda anne “sen benim kızımsın” demiş çocuk ise “hayır babamın 

kızıyım” şeklinde kızarak bir cevap vermiştir. Anne, çocuğun kızdığını gördüğü halde bu söylemini 

birkaç defa tekrarlamış ve çocuğun öfkelenmesine neden olmuştur. Ebeveyni tarafından 

öfkelendirilen çocuğun bu anları, yine ebeveyni tarafından Tiktok’ta paylaşılmış ve mahremiyeti ihlal 

edilmiştir.  “Masal havuza gitmek istiyor sinirli” açıklamasının yer aldığı görsel 8’de denizde ve 

havuzda kullanılan can simidinin içine koyulan çocuğun sinirlendiği ve ağladığı, çocuğun yanında 

bulunan kişilerin ise bu duruma kayıtsız kaldığı ve bu anları TikTok hesaplarında paylaştıkları 

görülmektedir. 
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Bedenin gösterimine (banyoda ve denizde çıplak görseller) ilişkin görseller ve analizi 

 

                                       Görsel 9                                     Görsel 10 

 
 

“Dünya yansa umurumda değil” açıklamasının yer aldığı görsel 9’da çocuğun havuzda yer alan 

anları paylaşılmaktadır. Bu nedenle bedenin gösterimine neden olan videoda çocuğun simit 

içerisindeki hali çocuk mahremiyetine girmektedir.  Görsel 10’da kullanıcı “sıcaktan pişti ya” 

ifadesiyle kızının çıplak halini herkese açık olarak paylaşmıştır. Çocuk mahremiyetine giren bu tarz 

videolar çocuk istismarı gibi tehlikelere de yol açabilmektedir. Çocuğun sadece beziyle paylaşıldığı 

videoda sıcak olduğundan dolayı bu halde olduğunu belirten açıklamayla durum izah edilmiştir. Bu 

videoya 91 kişi yorum yaparken 16 kişi de farklı kişilerle paylaşmıştır. Bu tür paylaşımlar pedofili 

bireylerin dikkatini çekebilmektedir. 
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       Görsel 11               Görsel 12 

 
 

Görsel 11’deki kullanıcı ise çocuğunun bornozlu halini Tiktok adlı siteden paylaşarak 

çocuğunun mahremiyetini zedelemektedir. Özel alana ait olarak değerlendirilen bornozlu pozlar, 

çocuğun banyodan yeni çıktığını göstermektedir. Evini, yaşantısını ve çocuğuna ait neredeyse her anı 

paylaşan ebeveyn, bu durumu ticari getirisi olan bir iş olarak görmektedir. Çocuk mahremiyetinin 

yitirilişine bir başka örnek ise görsel 12’deki paylaşımdır. Videoda, çıplak olarak çocuğun anne ve 

babasıyla yer aldığı görülmektedir. Ebeveynler, kullandıkları sosyal medya ortamında keşfet olarak 

adlandırılan öne çıkmış videolar arasında yer alabilmek için çocuklarının istismar edilmesine neden 

olmaktadır. 
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İlklerin sergilenişine (tuvalet, yürüme vs.) ilişkin görseller ve analizi 

 

                          Görsel 13        Görsel 14 

 
 

Bebeklerin yürümek, tuvalet eğitimini almak, diş çıkarmak, konuşmaya başlamak gibi ilkleri 

anne ve baba için özel anlardır. Sosyal medya vasıtasıyla özel olarak görülen bebeğin yaşantısındaki 

ilk anlar herkese açık olarak paylaşılmaktadır. Ancak bu tarz içerikler bebeğin ileriki yaşlarında 

problemlere neden olabilmektedir. Görsel 13’te Tiktok kullanıcısı çocuğunun bu ilk anlarına diğer 

Tiktok kullanıcılarının da tanık olmasını sağlamıştır. Görsel 14’teki Tiktok kullanıcısı da örnekleme 

dâhil edilerek diğer kullanıcılar gibi çocuğunun mahremiyetini sergileyenler arasındadır. Kızının 

adım atışlarını gösteren kullanıcı bu özel anları herkesle paylaşmaktadır. 
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                                              Görsel 15           Görsel 16 

 
 

Görsel 15’te kullanıcı, kızının ilk “anne” deyişini yayınlayarak mutluluğunu paylaşmıştır. 

Ancak çocuğun yaşantısındaki ilkler olarak görülen bu tarz videolar mahremiyet alanına girmektedir. 

Bu nedenle herkese açık olarak sergilenmesi çocuk mahremiyetinin yitirilişine neden olmaktadır. Bu 

kategoride yer alan son görselde ise baba, videoda çocuğuna lazımlığın nasıl kullanılacağını 

anlatırken anne videoyu çekmektedir. Ayrıca izleyenlere akıl danışan anne, çocuğunun çıplak olarak 

görünmesine neden olmaktadır. Bedeninde sadece bez olan çocuğun hem özel bir anın paylaşılması 

hem de çıplak olarak gösterilmesi nedeniyle mahremiyeti ihlal edilmiştir. 
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Akımlara uygun videolar ve analizi 

 

                               Görsel 17                  Görsel 18 

 
 

Tiktok kullanıcıları popüler olarak kabul edilen hareketler ve müzik eşliğinde akım adı altında 

videolar çekmektedir. Böylelikle keşfete düşerek daha fazla kişi tarafından izlenmeye çalışan Tiktok 

üyeleri her türlü ihlalin yaşanmasına da neden olmaktadır. Beğenilme, daha fazla izlenilme ve ticari 

gelir elde etmek için kimi zaman bu akımlara çocuklar da dâhil edilebilmektedir. Örneğin görsel 17’de 

kullanıcı bebeğinin başına peruk takarak müzik eşliğinde yayınlaması eğlenceli gibi görülmesine 

rağmen çocuğun mahremiyetine girmektedir.Görsel 18’de de kullanıcı akım haline gelen kurgulardan 

birini kızıyla birlikte çekmiştir. Kurgulanarak yayınlanan videoların ileriki yaşlarında çocuğun 

hayatını etkileyebileceği düşünülmektedir. Sürekli kamera karşısına geçen çocuğun ailelerin kendi 

haz ve eğlencelerinin kurbanı olduğu düşünülmektedir. 
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                          Görsel 19     Görsel 20 

 
Kategoriye uygun farklı bir görsel 19’da kullanıcı tarafından yayınlanmıştır. Fakir ve zengin 

olan iki çocuğu da canlandırmaya çalışan çocuğun ebeveyni tarafından kurgulanan videoda 

oynatılması çocuğun mahremiyetini zedelemektedir. Videonun açıklamasında ise izleme izninin 

verilmediği ancak verilene kadar atılacağı belirtilmektedir. Son olarak görsel 20’deki videoda 

ebeveynler akım haline getirilen kurguyu kullanmıştır. Çocuklarının altını almaya çalışırken çekilen 

bu video da ticari gelir elde etmek ve beğeni ve izlenme alabilmek için çocuk mahremiyetinin 

zedelenmesine örnektir. 

 

SONUÇ 

 

Sosyal medyanın ortaya çıkışıyla birlikte kullanıcı sayısı her geçen yıl artmıştır. Zamanla 

toplum hayatında belirleyici rol oynayan sosyal medya mecraları günlük hayatın ayrılmaz bir parçası 

haline gelmiştir. Wearesocial’ın 2021 Ocak ayında yayınladığı rapora göre aktif sosyal medya 

kullanıcısı toplam nüfusun yüzde 53,6’sını oluşturmaktadır (http 2). Dünya nüfusunun yarısından 

fazlası sosyal medyayı aktif olarak kullanırken etik olarak görülen ihlallerin de yaşanmasına neden 

olmaktadır. Uygulanan yaptırımların caydırıcı olmaması nedeniyle her gün binlerce siber suça tanık 

olmaktayız. Siber taciz, siber zorbalık, mahremiyetin ve özel hayatın ihlali gibi birçok suçun yaşandığı 

sosyal medya mecraları teşhirciliğe ve gözetleme mekanizmalarına da aracılık etmektedir. 

Günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri olarak görülen sosyal medyada özellikle çocuk 

mahremiyetinin ebeveynler tarafından teşhir edilmesi çalışma için problem olarak görülmüş ve 

araştırılmıştır. Bu bağlamda sosyal medyada ticari kar elde etme peşinde olan ailelerin görünür 

olmak, beğenilmek ve daha fazla kişi tarafından izlenilmek için çocuklarının özel alanlarına ait 

anlarını eğlence unsuruna çevirdiği görülmektedir. Kendi istekleriyle gözetlenmeye ve gözetlemeye 

razı olan kullanıcılar mahrem alanlarını kamuya açık hale getirerek bundan haz alır duruma gelmiştir. 

Daha doğmadan dijital kimliğe sahip olan çocuğun ise sosyal medya hesaplarında ebeveynleri 
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tarafından ultrason görüntülerinden anne karnında hareketlerine, doğumundan itibaren ilk 

adımlarına, ilk kelimelerine ve daha birçok özel anına kadar gibi tüm ilkleriyle birlikte birçok özel 

anıları paylaşılmaktadır. Ancak bu tür paylaşımlar çocuk mahremiyetinin yitirilerek pedofili 

bireylerin ya da çocuk istismarcılarının dikkatini çekebilmektedir. Bu nedenle sosyal medya 

kullanımında okuryazarlık bilgisine sahip olmak ailelerin de bilinçlenmesini sağlayacaktır. 

Özel hayatı görünür kılan sosyal medyada çocuk mahremiyetinin yitirildiğini göstermek için 

sosyal medya uygulamalarından TikTok’ta amaçsal örneklem yöntemiyle seçilen 4 farklı hesap içerik 

analizi yöntemiyle incelenerek analiz edilmiştir. İncelenen Tiktok kullanıcılarının paylaşımlarının 

neredeyse tamamında çocukları da yer almaktadır. Çalışma için seçilen kategorilere göre inceleme 

yapıldığında çocuk mahremiyetinin sosyal medya vasıtasıyla aileler tarafından yitirildiğini gösteren 

içeriklere ulaşılmıştır. Yaşına Uygun Olmayan Kıyafet, Giyim Tarzı ve Makyaj, Acı Çektiği Anlar, 

Öfke Nöbeti, Bedenin Gösterimi (Banyoda ve Denizde Çıplak Görseller), İlklerin Sergilenişi (Tuvalet, 

Yürüme vs.), Akımlara Uygun Videolar olarak belirlenen her bir kategoriye uygun birçok videoya 

rastlanmış ancak çalışma için belirli paylaşımlar seçilerek örneklendirilmiştir. Sonuç olarak sosyal 

medya kullanımında ailelerin tehlikeleri önceden sezerek adım atması gerekmektedir. Kazanç 

sağlamak ya da beğeni ve eğlence için çocukların mahremiyetine girilmemesi gerekmektedir. Bu 

konuda toplum olarak bilinçlenmeli ve yeni medya okuryazarı olunmalıdır. 
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Abstract:  Feury and Feury in Visual Cultures and Critical Theory (2003) write, “The image is a component in a complex 

configuration of political, cultural and social discourses and ideologies formulating visual culture”(p 101. The theme of 

cultural and geographic borders and crossing borders, while it may be an overworked perspective, still applies to what Higbee 

(2013) calls “post-Beur film”. Whereas earlier films by Maghrebi directors often dealt with a counter history to and 

memorialization of France’s colonial activities and the diaspora, these newer films also deal with issues of immigration but do 

so on a more personal way by examining personal family histories or “history from below” .In this respect, the films seek to 

explore family memories of immigration that present more nuanced perspectives and address the experiences of ordinary 

individuals in relation to colonialism and immigration. 

 

Kalervo Oberg (1954) developed a model for understanding the stages immigrants go through, which has been further 

elaborated upon by Lewis and Jungman (1986). Oberg’s stages of culture shock have been widely appropriated into textbooks 

and training materials for military and business personnel. The stages of the model are Preliminary Stage, Increasing 

Participation Stage, Culture Shock Stage, Adaptation Stage, Re-entry Stage and Second-Generation Stage. 

 

I apply Kalervo Oberg's model on the Stages of Being Foreign to two films: Daughter of Keltoum (Bent de Keltoum), 

director Mehdi Charef, (Algeria, 2001) and Inch' Allah Dimanche, Director Yamina Benguigui, (France/Algeria, 2001). 
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STAGES OF BEING FOREIGN AS PORTRAYED IN INCH' ALLAH DIMANCHE AND BENT 

KELTOUM  
 
 

“Britain was the country of my choice and by which I was chosen through an offer of a teaching 

job once I could no longer stay in Poland, the country of my birth, because my right to teach was taken 

away. But there, in Britain, I was an immigrant, a newcomer- not so long ago a refugee from a foreign 

country, an alien. I have since become a naturalized British citizen, but once a newcomer can you ever 

stop being a newcomer?....One becomes  aware that ‘belonging’ and ‘identity’ are not cut in rock, and 

they are not secured by a lifelong guarantee,  that they are eminently negotiable and revokable; and 

that one’s own decisions, the steps one takes,  the way one acts—and  the determination to stick by all 

of that –are crucial factors of both. In other words, the thought of ‘having an identity ‘will not occur to 

people as long as ‘belonging’ remains their fate, a condition with no alternative”. 

Zygmunt Bauman, Identity: Conversations with Benedetto Vecchi /Zygmunt Bauman, Polity Press, 

2004, pp. 9, 11 & 12. 

According to the UN Refugee Agency (UNCHR) the world currently has the largest ever 

number of displaced individuals, because some 79.5 million people have been forced to leave their 

homes. Refugees number nearly 26.0 million and over one- half of these individuals are under the age 
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of 18. Asylum seekers are 4.2 million hopeful individuals. Media images of their plight show these 

individuals in refugee camps and seeking asylum in other countries. They travel on foot, trains, and 

boats, risk their lives to escape war, famine, persecution, and economic deprivation, and navigate the 

legal processes for family reunification. A few lucky one’s cross boundaries by airplane. The issues of 

acceptance, resettlement, and regulation of this human flow have become the basis of major political 

debates in Asia, Europe, and the United States. Walls are built and the paperwork seems endless. 

Individuals who work with these refugees see the refugees experience The Stages of Being Foreign, a 

model developed by an anthropologist Kalervo Oberg, and widely used in the communication field. 

Tom J. Lewis and Robert E. Jungman (1986) assume that literature reflects life and compiled a 

book of short stories that reflect each of the Stages of Being Foreign. In this paper I investigate two 

movies made by two French/Algerian film makers. Both films. Inch’Allah Dimanche (Sunday God 

Willing), made by the Yamina Benguigui, and Bent Keltoum (Daughter of Keltoum) made by Mehdi 

Charef. were released in 2001 and are available with English subtitles. Benguigui’s film illustrates the 

experiences of an Algerian family, who like her own parents, immigrate from Algeria to northern 

France. This journey was made possible for the family in the film after the Family Reunification Law 

passed in France in 1974, which allowed male workers from France’s former colonies to reunite with 

their families. Charef portrays a young woman who was taken as an infant to Switzerland, who 

returns to connect with her birth mother presumed living in the dry rugged terrain of the Berber areas 

of Algeria. I apply the model “Stages of Being Foreign” to these two films. 

The model of the Stages of Being Foreign evolved as scholars attempt to describe the processes 

of intercultural interactions experienced by those who work or study in a different culture. This led to 

a spinoff of practical manuals, training courses and college courses, and advice to help individuals 

understand their experiences and emotions that arise from these interchanges. The goal is to help 

them cope and become like Bauman, who was forced to immigrate from Poland to Israel and 

eventually to the United Kingdom, became somewhat at home in a new culture. At the foundation of 

these experiences is the potential experience of culture shock. Sojourners can measure their increased 

facility and comfort in a new culture by how successfully they navigate those issues of ‘belonging’ and 

‘identity’ that Bauman discusses in Identity (2004) and Liquid Times (2007). 

The term culture shock formally originated in the field of anthropology and was first used by 

Cora DuBois, an American anthropologist, who specialized in American Indian tribes and Indonesia. 

She used the term in a 1951 speech to the Institute of International Education when she discussed the 

cross-cultural experiences of anthropologists engaged in field work (Jackson, 2018, pp.). 

In 1960, anthropologist Kalervo Oberg published an article, “Culture Shock and the Problem of 

Adjustment in New Cultural Environments”, in Practical Anthropology. He based the article on a 

speech he gave to the Women’s Club of Rio de Janeiro in 1954. He, too, was concerned about helping 

anthropologists and technicians coming from the United States to adjust successfully to working in a 

new culture. For many this would be their first experience working outside the US. Although he 

specialized in South American Indian tribes, he applied the term broadly to all individuals who travel 

and work in another culture. Born to Finnish immigrant parents in British Columbia, educated in 

Canada, England, and the United States (Ph. D. from the University of Chicago), Oberg was a first-

generation scholar who worked for various universities and United States government agencies in 

Brazil, Peru, and Surinam. He was particularly interested in development issues and his final overseas 

assignment was working on a project with the US Mission in 1959-1963 in Surinam researching 
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peasant communities and laying the groundwork for planning projects in agriculture and fisheries 

(McComb & Foster, 1974). 

Oberg (1954) characterized culture shock by using the metaphor of “an occupational disease” 

experienced by those who have been “transplanted abroad”. He characterized those individuals as 

‘’like a fish out of water” who experience anxiety by losing the familiar signs and symbols of social 

intercourse (p. 2). Everyday experiences such as saying, “hello” and “goodbye”, tipping behavior, 

dress, the customs, and practices around eating unfamiliar foods, and bathroom usages become major 

difficulties to be overcome. Not wishing to be seen as the “Ugly American/ European/ Asian, etc.”, 

individuals who see themselves as open minded and culturally aware become anxious, even fearful, 

withdrawn, or sometimes become aggressive or complainers who compare their experiences with 

their host country and their home country. They often conclude that their home country is superior. 

Oberg does not despair, because fortunately for them such “ailments” have their “own, etiology, 

symptoms and cure” (Oberg, Speech, August 3, 1954). 

Oberg discusses four stages of culture shock. Fellow anthropologists modified it and the model 

has become the basis for cross-cultural training in education and the military, and to prepare 

individuals to study or work abroad in either for a salary or in a volunteer capacity. Researchers and 

practitioners come primarily from the fields of anthropology, cross-cultural psychology, and 

intercultural communication. Much of the work in education focuses upon examining and dealing 

with issues arising from the student study abroad experience and the American Peace Corps 

assignments where some 30 to 40 percent of the volunteers return to the United States before 

completing their required two years. Gary R. Weaver, editor of Culture, Communication and Conflict 

(2000), and a faculty member at the School of International Service at American University, says that 

experiencing culture shock and not being able to overcome it, in addition to other factors such as 

health issues and disagreements with the managers of projects, are major factors in these drop- out 

rates. In the same volume, articles by Joann S. Lubin (2000) and Mitchell R. Hammer (2000) discuss the 

need for cross-cultural training in business. Hammer cites the cost in 1970 dollars of $55,000.00 for 

each family that had to be returned prematurely from an overseas assignment. While these overseas 

experiences are not a focus of this paper, these concerns are still researched and discussed in the 

literature. For example, the 2018 article by I. Cupsa titled “Culture Shock and Identity”. and “Risk 

Factors Associated with Culture Shock among Asylum Seekers from Darfur by Vered. Slonim-Nevo 

and Shirley Regev in 2016 show that culture shock continues to be a major factor in the adjustment of 

migrants and those who work overseas. Textbooks in intercultural communication continue to 

address issues of culture shock. The former Intercultural Press (now Nicholas Brealey Publishing) 

carries such titles as understanding and communicating with Arabs, Germans, Iranians, Mexicans, 

and the Japanese, which help to dispel fears and help those who work and travel in a new culture. 

Oberg drew upon his field work experiences and postulated that there are four stages in culture 

shock. This paper will examine those stages and the subsequent refinements made by other 

anthropologists and apply these stages to the experience of immigration. Most of the research has 

focused upon the experiences of those who work or study abroad, members of the military or their 

dependents. These individuals usually stay in the host culture for a determined amount of time. Other 

than narratives written by individual immigrants and their experiences in coming to live in another 

country, little study has been done applying Oberg’s stages of culture shock to the immigrant and 

refugee experience. 
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Oberg (1954) labels the first stage, the spectator stage, as the “honeymoon stage” which may last 

a few days or for six months. Individuals may be “fascinated by the new” and often stay in hotels and   

associate with nationals who speak their language. Oberg adds the proviso, “If one is a very important 

person, he or she will be shown the show places, will be pampered and petted” (p. 3). With such a 

favorable experience, these individuals will speak favorably about their hosts to the press and to 

colleagues when they return home. 

The second stage of increasing participation begins when the individuals find that they must 

cope “with real conditions of life”. Adjustment issues arise and individuals begin to feel angry and 

critical of the host country and “take refuge in the colony of your countrymen and its cocktail circuit”. 

There is maid trouble, school trouble, house trouble, transportation trouble, shopping 

trouble, and the fact that people in the host country are largely indifferent to all these 

troubles. They help but they just don’t understand your great concern over these 

difficulties. Therefore, they must be insensible and unsympathetic to you and your 

worries. (p. 3-4) 

Rather than owning these problems and seeking solutions, some individuals blame the host 

country for their problems. If it is not possible to leave the country, they may resort to stereotyping 

and regress into glorifying everything about America. They recall “only the good things back home”. 

This has consequences, because citizens of the host country “will sense this hostility and, in many 

cases, respond in either a hostile manner or try to avoid you”. Colleagues who have made a 

satisfactory adjustment may try to help or they may avoid you and view you “a bit queer”. Oberg 

regrets that not much research has been done on the phenomena of culture shock, thus there are few 

guidelines to follow for those wishing to help you. 

At this point the individual begins to experience the symptoms of the third stage, what Oberg 

(1954) labels culture shock. 

Some of the symptoms of culture shock are: excessive washing of the hands; excessive concern 

over drinking water, food, dishes, and bedding; fear of physical contact with attendants or servants; 

the absent-minded , far-away stare (sometimes called the tropical stare); a feeling of helplessness and a 

desire for dependence on  long-term residents of one’s own nationality; fits of anger over delays and 

other minor frustrations; delay and outright refusal to learn the language of the host country; 

excessive fear of being cheated, robbed or injured; great concern over minor pains and eruptions of the 

skin; and finally that terrible longing to be back home. (p. 2) 

Options to resolve culture shock include starting to learn the language, finding the humor in 

situations, and beginning to adjust the new culture. “You adapt yourself to water and power 

shortages and to traffic problems”. He reminds his audience that the environment does not change, 

but your attitude to the environment changes. In short, “you get along under a new set of living 

conditions”. Individuals gain an awareness that their earlier lack of understanding and lack of ability 

to communicate are factors that can be overcome. At this point the newcomers enter the adjustment 

stage which is a process leading to the fourth stage. 

In the fourth stage, the individual begins to accept the customs of the country without passing 

judgement and begin to “enjoy” the foods, habits, and customs of the country. He cautions that the 

problems of adjustment are real. There will be misunderstandings and frustrations and “intestinal 

disturbances”. When you eventually return home” you miss the country and the people to whom you 

have become accustomed (Oberg, 1954, p .5). 
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Additional scholars have modified and expanded upon Oberg’s model, and culture shock 

discussions are included in intercultural communication textbooks and in materials provided for 

individuals who work or study overseas. Kohls (1984), a director of training for the United States 

Information Agency, trained thousands of Peace Corps volunteers, and US. Embassy personnel. He 

discusses in his book the stages of adjustment for those going overseas. He lists these stages as 1.) 

initial euphoria, 2.) irritability and hostility, 3.) gradual adjustment and 4.) adaptation or 

biculturalism. These stages parallel Oberg’s stages. He notes that in the second stage, “Gradually, your 

focus turns from the similarities to the differences. And those differences, which suddenly seem to be 

everywhere troubling”. This is ‘culture shock’ and he warns that there may be more than one wave of 

culture shock (pp. 67-68). 

Educators Gullahorn and Gullahorn (1963) like Kohls also characterize the experience as a W 

curve with the highest levels of satisfaction at the beginning, after a period of adjustment and after the 

return home. They base their curve upon surveys of 400 American students in France and 5,300 

American Fulbright and Smith-Mundt scholars abroad. They raise the question of what happens to the 

returnee and his fellows at home and the subsequent interactions between them. This is later 

articulated by the   Gullahorns as the fifth stage or reentry stage. Adler (1975) finds that intercultural 

adaptation is a transitional experience which results in greater self-awareness and cultural awareness 

in the unfamiliar environment. He characterizes the stages as contact, disintegration, reintegration, 

autonomy, and independence (pp. 15-23). 

Lewis and Jungman (1986) add a new first stage which they call the Preliminary Phase where 

the sojourner decides to leave home, prepares for life overseas and forms stereotypes about what it 

will be like in the host culture. (p.3). Their second stage, the Spectator Phase, parallels Oberg’s 

Honeymoon Stage and Lewis and Jungman observe that the newcomer is so caught up in the new 

sights and experiences and “is not likely to consider how he appears to others during this period, 

primarily because he is so deeply involved as a spectator of all that is going on around him that he has 

difficulty imagining that he himself is the spectacle” (p.. 41). The sojourner has a buffer from the 

difficulties of everyday life. A member of the host country or a colleague, who has been in the country 

for a while, will take the “Visitor” to see interesting landmarks, recommend restaurants and share 

cultural events. The visitor is assisted with the everyday tasks of living and may be in a hotel waiting 

for more permanent housing. The “visitor” in the spirit of optimism and newness may ignore any 

unpleasantries or social cues that might arise from their hosts. 

Their third stage Increasing Participation or Oberg’s Adjustment Stage or Recovery Phase 

requires “a temporary letting go of established concepts of selfhood and of emotional investment in 

oneself that has built up over the years” (Lewis & Jungman, 1986, p. 75). The sojourner begins to size 

up the situation and figures out that it is possible to function in this culture. “Over time, the sojourner 

starts to realize that difficulties are not deliberate attacks by the hosts and begins to experience a 

perceptual shift from “culture shock” to “culture aware” (Pitts, 2010, n. p.). If this stage is not 

successfully navigated, then the individual falls into “Culture Shock” or a fourth stage, the Shock 

Phase, where the person feels depressed, and begins to withdraw and isolates from others and 

experiences “somatic disorders that are difficult to locate and identify precisely, irritability, 

uncharacteristically eccentric and compulsive behavior, and unpredictable outbursts of aggression” 

(Lewis & Jungman, 1986, p. 137). The individual begins to intensely dislike the new situation and 

feeling unable to remedy it, retreats into spending time with others from their home country. Here 
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they find company and begin to enact stereotypic in group behavior (e.g., amplifying home culture 

identity) while applying negative stereotypes to the outgroup (hosts). 

Stage 5 is the Adaptation Phase or Oberg’s Adjustment stage. Individuals begin to feel more at 

“home” or can experience what Edward Hall calls “congruence “with the host culture. The visitors 

become bi-cultural or in some cases may even overidentify with the new culture. At this point they 

feel more confident, have learned effective and appropriate communication skills, and are able to 

build social relationships. Occasional frustrations occur, but they are not debilitating. Others begin to 

see this person a as a participating member of the culture as they acquire these new tools and begin to 

integrate into the host culture. The newcomer begins to function more effectively on the job and places 

less strain on family relationships. 

The final stage or Phase 6 is the Re-entry Phase. Oberg recognizes this as a potential problem, 

but he does not label it as a stage. Later, sojourners return to their home base country. Time has 

brought about changes for travelers and their old environment. This return may not be satisfactory, 

because, because people may remember and like the pre-travel individuals and are not interested in 

hearing in any detail about their new insights and experiences. “For people in the home culture, those 

experiences are remote in both space and time and are of little relevance to life here and now” (Lewis 

& Jungman, 1986, p 271). The travelers will again feel like fish out of water and may reject their native 

culture or feel an intense longing to return where they feel they are better accepted and understood. 

Relocation continues to be fraught with problems for the receiving country and well as the 

received. Questions of assimilation are raised by the host country’s citizens, who wonder about 

immigrant loyalties and whether these individuals threaten their jobs. One immigrant family is a 

novelty, but dozens of them are perceived as a threat. Natives often assume that the immigrant can 

change identities and cultural practices as easily as acquiring a new wardrobe. Granted it might take a 

bit longer to become fluent in the language. The stages of being foreign are not well understood by the 

traveler. Rarely can one step back with objectivity during this experience and say, “I am a spectator, or 

my anxiety is a symptom of culture shock”. Belonging or fitting into a new culture by the newcomer is 

a complex process and requires careful intercultural negotiations by both parties. Edward Said (2000) 

reflects upon his immigration experiences and writes, “Exiles look at non-exiles with resentment. They 

belong in their surroundings, you feel, whereas an exile is always out of place. What is it like to be 

born in a place, to live and stay there, to know that you are of it, more or less forever?” (pp. 180-181). 

The historical context for Inch’Allah Dimanche is the decision by France’s president Valéry 

d’Estaing in 1974 to limit immigration into France. Prior to the precipitating events of the 1973 oil 

crisis and the subsequent turndown of the developed world’s economy, France needed to replace a 

labor force depleted by two world wars and a low birth rate. Immigration policy from 1945-1975 

encouraged men from its former colonies in North Africa to emigrate and fill jobs in factories and 

agriculture. The new policy encouraged these men to return home or with an eye to insuring social 

stability, the French government offered them financial and logistical help to bring their families to 

France. This also meant that husband, Ahmed, in Inch’Allah Dimanche had to move out of his 

dormitory for men and rent a house for his wife, mother and three children coming from Algeria. 

French hosts were not well prepared for welcoming their new neighbors and the assumption by the 

government was that most men would return to North Africa. By choosing to bring their families, 

these men signaled their intent to no longer be guest workers, but to stay as permanent residents and 

to raise children, who would be subject to French education and the duties of French citizenship. The 
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wives did not get to make choices. Zouina’s sister tells a reluctant to leave Zouina that her place is 

with her husband. 

This family reunification, which brought wives and children from North Africa to France, is the 

subject of Benguigui’s first full-length fictional feature film Inch’Allah Dimanche. Yamina, in an 

interview in 2002, identifies with the main character Zouina in Inch’Allah Dimanche, who struggles 

against her husband’s control like Yamina’ s struggle with her father about her decision to become a 

film maker. After her baccalaureate, she went to film school to fill her dream of becoming a film maker 

and has become the voice of the immigrant community. 

Benguigui’s parents immigrated from Algeria to France in the early 1950’s. She was born in 

Lille, France in 1955. Her parents’ reason for immigration was a taboo subject for Yamina, the eldest of 

six children. In an interview in May 2002, she admits that she knew little about her family and 

background. “Our parents were silent, told us nothing. If I were asked in school to draw a family tree, 

I would find it hard to go back even as far as my grandparents. I realized that in France we had this 

first generation, this first wave of immigrants, who were slowly dying out and vanishing, and it was 

important for me to stop and capture them, to describe their experiences” (Alexander, 2002). As a 

child she experienced feelings of transience. Although her family could have returned with French aid 

to Algeria, they did not and her mother in preparation for such an event “kept piling up the eternal 

cardboard boxes. My brothers and sisters grew up with their hands upon suitcase handles. So did I” 

(Mudimbe-Boyi, 2002, p. 200.). Rosello (2002) discusses the silences experienced by the children of 

those who lived through Algeria’s war for independence. She sees the piled-up boxes of Bengugui’s 

childhood and in the rooms in Inch’Allah Dimanche as a metaphor for remembering that which cannot 

be unpacked or reconstructed. “Like the contents of these cardboard boxes, the history of Algeria is a 

bric-a-brac that each individual has perhaps hastily packed but can never unpack again” (p. 201). 

Since the 1990’s, the silences have become. articulated memories about subjective experiences rather 

than the sifting of historians through official archives. 

Unable to recreate her mother’s unspoken memories about leaving Algeria and coming to 

France, Benguigui has created in her fictional character of Zouina an imagined past for her mother 

(Mc Neill, 2010, p.104). As a first generation who embarked upon a career as one of the few women in 

the Arab film industry, she not only experienced the anger of her father for stepping outside 

traditional sex roles, but also had to deal with a French culture that has not come to terms with its own 

immigration issues. She states that it is “a constant struggle, and you are constantly juggling different 

hats: the hat of a woman, a director and the daughter of immigration. It is not easy” (Alexander, 2002). 

Inch’Allah Dimanche   is not her first film about immigrants. Prior to making Inch’Allah Dimanche 

she made a documentary film, Mẻmoires d’immigrẻs, l’hẻritage maghrẻbin, which was shown on French 

television in 1997 and later released to theatres. The film based on interviews and archival materials 

examines the history and experiences of families who immigrate from Algeria to France in the post-

colonial period. Hundreds of thousands of men came to work, particularly in construction in the 

1950’s. These men separated from their families often lived in barracks and occasionally were able to 

briefly return for a family visit. When families were reunited, women “often bent back their veils and 

found independent identities for themselves” (Wassef, n. p.). Children caught between two cultures 

struggle to fit in. Armes (2015) observes the film Memories and notes that the immigrant children 

“speak French and accept the French way of life in a manner impossible for their parents. They have 

no memories of Algeria and so no thoughts of return; they are French Muslims”. Whereas their 

parents tried to quietly fit in, they are “assertive, even aggressive in their new identity” (p. 101). 
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Mehdi Charef was born in Algeria in 1952 and at the age of ten came to live in Nanterre, one of 

the bidonvilles, the shantytowns, outside Paris. Unlike Benguigui, he received little education and 

worked as a mechanic in a factory for ten years before his first novel, Le the’ au harem d’ Archi Ahmed 

was turned into a movie. Charef received a lucky break when celebrated director Constantin Costa-

Gavras was impressed by Charef’s interview on the literary talk show Apostrophes. Gavras and his 

wife Michele Ray-Gavras formed a production company to help finance turning Charef’s novel into a 

film. Prizes in 1985 from the Cannes Film Festival and an award for Best First Work from the Césars in 

1986 established a new career for Charef. Eleven additional films have followed and like Benguigui, he 

has made films for French television (Armes, 2005, p. 126-127 and Xavier, p. 328). 

The question of how to classify ethnic minority writing and films in France has not been easy to 

answer. Immigrants from North Africa, the Maghreb, which was formerly under the colonial control 

of France, constitute France’s largest ethnic minority. Their assimilation into French culture and 

economy has been problematic. National debates continue over their education, high unemployment, 

the wearing of the headscarf and whether this group with their religious, cultural, and linguistic 

differences can be really considered to be French. Many are third generation immigrants and have 

never set foot in North Africa. Bloom (1999) attributes the origins of Beur cinema, made by those of 

Maghrebi descent, as coming from “the intersection between contemporary French immigration 

politics and popular culture, giving expression to the effects of an uneasy integration into 

metropolitan culture” (p. 469). These films address the problems of the immigrant, particularly the 

children’s integration into the economy and culture of France. Life in the housing projects, (the 

banlieue), and subsequent problems of family dissolution, urban decay, joblessness, and crime are 

addressed primarily through stories about the male characters. Many of these writers and film makers 

with North African origins focused upon issues and events that impact the Arab community, because 

of their concerns with it, while others addressed more universal themes, but used the characters and 

settings that they were the most familiar with. The term beur or slang for Arabe was first used by the 

media to promote and market these films and novels. Descendants of North African immigrants tend 

to reject this designation. Kleppinger  (2015) suggested that the literary aspects of these novels and 

films are eclipsed by the branding  of this  beur writing and journalists and talk show hosts  continue 

to ask the authors about identity and immigration issues rather than other topics or the style of 

creative presentation (pp. 5-6).This becomes a double bind, because if they do write about the 

problems and struggles of immigrant and minority populations, then they cannot “ be considered 

fully French or is it communautariste, a word with negative connotations which denotes placing a 

group identity before the collective whole? (pp. 9-10). French literary tradition focuses upon a sense of 

the human condition, a universalism not particularism, a fantasy that everyone is French and that no 

inequalities occur. 

Classifications are more important to scholars than to the viewing public. Benguigui’s films 

could be considered accented cinema fall under Naficy’s term “accented cinema” which describes a 

diverse group of filmmakers united by their experiences of exile and diaspora. “Accented films are in 

dialogue with the home and host societies and their respective national cinemas, as well as with 

audiences, many of whom are similarly transnational, whose desires, aspirations, and fears they 

express” (Naficy, 2001, p. 6). These films are both global and local. A more useful categorization, if one 

is needed, is to think about films made by diasporic filmmakers and writers as a way of imagining 

“home”. Moorti (2003) argues that that it is useful to consider diasporic films, particularly those made 

by women filmmakers, as a “gendered mode”. Moorti argues that there are two ways of visually 
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creating an identification with the homeland. The films could reflect “a particular brand of 

hypermasculine nationalism” where elements of a mythical past are combined with a super 

patriotism. In contrast a feminine mode focuses upon and explores relationships and deals with issues 

of identity and multiple cultural affiliations. The feminine mode   allows the filmmakers to explore 

“the interstice, the ways in which gendered subjects locate themselves and negotiate between multiple 

cultural affiliations and articulate how the processes of dislocation, affiliation and displacement are 

thoroughly radicalized and gendered” (356-357). Zouina in Inch’Allah Dimanche, both defies and 

embraces aspects of the French and Algerian culture. She rejects being relegated to the interior of the 

house yet seeks out an Algerian family to share the celebration of the Eid. 

Nineteen-year-old Rallia in Bent Keltoum possesses no memories of Algeria, her birthplace, and 

her return is motivated by anger and issues of identity. She plans to find her birth mother, confront 

her as to why she was given up for adoption and then to kill her mother for this act of abandonment. 

We get no information about Rallia’s life in Switzerland or whether she is employed or a student. She 

has the means and independence to travel and can choose to return to Europe. The Algeria she returns 

to has been wracked by a civil war (1991-2002). Despite President Bouleflika’s offers of amnesty, 

militant terrorist groups continue to fight in rural areas and exacerbate the poverty and isolation of 

those who have little political sympathies for the terrorists or the government in Algiers. 

Inch’Allah Dimanche   has been widely available to scholars and the video is in French and 

Arabic with English subtitles. and Bent Keltoum (Daughter of Keltoum) is also available in French, 

Arabic, and English but receives less attention from scholars. 

Several scholars have written about Inch’Allah Dimanche. Kilduff (2017) examines the role of the 

three children in the film and suggests that they “offer an entry point into the appreciation of the 

trauma and difficulties of family reunion” (p. 206). Ballesteros (2015), Weber-Feve (2010), and Hollis-

Toure (2015) examine the film from a feminist perspective and see the main character, Zouina, gaining 

agency as she navigates prescribed gender and generational roles and the marginalization and 

othering that comes not only from being in a new culture, but also occurs within the family structure 

and domestic space. Fenner (2007) postulates that the film is a return to political film that explores 

personal relationships but devotes most of her analysis to examining what Kristeva calls the chora 

(nourishing maternal space) and the loss of that support when Zouina in tears is forced to leave her 

mother at the pier and travel with her self-centered mother-in-law to join her husband in France. 

Through this experience of relocation, she must forge new relationships beyond her immediate family 

and gain agency in navigating the world outside her family. This consciousness raising experience, to 

borrow a term from the feminist movement of the 1970’s, puts Zouina in the center of what could be 

termed a feminist film. Fauvel (2004) examines the characters in reference to their evolving identities 

and learning to live in two cultures. Tarr (2005) notes that Inch’Allah Dimanche focuses more upon 

tensions, particularly generational ones between daughters and mothers and the tensions between 

immigrant women and their husbands. 

At this stage preparations are made for leaving and goodbyes are being said. Individuals 

experience feelings of anticipation and regret with the accompanying anticipation of the new and 

good and fears about that what those encounters will bring. 

Bent Keltoum does not address this stage and we see Rallia stepping off a dusty bus in a rural 

area of Algeria. Inch’ Allah Dimanche opens with the stamping of passports and the line of travelers 

going up the gangplank to board the ferry that will take them from Algeria to France. We see Zouina, 

her mother-in-law, and the three children stereotypically clutching suitcases, boxes, and bundles of 
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clothing, and wearing layers of clothing for the trip to reunite the family. For Zouina, family is her 

mother and sisters, not her mother-in-law or her husband whom she has seen only occasionally over 

the last ten years. When Zouina’s mother, standing behind the fence that separates the passengers 

from those seeing them off, cries out for her daughter, Zounia, impervious to her mother-in-law’s 

flogging her to go ahead and the insults that she is an ass, runs back down the gangplank to embrace 

her mother. The weeping and screaming of both women are interspersed with Zouina’s sisters urging 

her to join her husband. Zouina’s daughter runs down the gangplank to fetch her mother and all 

aboard the ferry. 

When Zouina greets her factory worker husband upon their arrival in northern France, she 

barely recognizes him and states that she had forgotten that he had a mustache. Ahmed sees his wife 

as a stranger, too, and gives all his affection and greetings to his mother, not to his wife, whom he 

perfunctorily embraces and orders into the house. 

Zouina is aware that her husband’s first loyalty is to his mother, not to his wife. She is an 

outsider, even though she is probably from the same tribal group as he. The mothers arranged their 

marriage, and the couple did not have the opportunity to date or interact much prior to the marriage. 

Urban couples would have an engagement period, where the woman would have the opportunity to 

accept her reject her suitor. Benguigui’s estrangement with her father is also partially due to the 

practice of arranged marriages. In a new country with no supporting family or friends as buffers, 

Zouina soon finds herself under the control of Aïcha, her mother-in-law, who locks up the coffee and 

sits upon her sheepskin rug expecting her daughter in law to wait on her. Zouina is locked up, too, 

because she is a prisoner of the house. She is expected to comply with traditional sex role divisions 

where the husband is outside the house in his role as provider and decision maker and the wife is 

inside the house taking care of the house and children. 

The raindrops on the window of the van that takes them from the ferry to their new home 

presage the many tears of homesickness that Zouina will shed. For her, this reunion is not joyful, and 

she is othered not only by her husband and mother-in-law, but also by her neighbors, who peer out 

the window. When they see the children and Aïcha, who is wearing traditional Algerian dress, they 

wonder where the husband got “that old Indian and those brats”. This does not bode well for the next 

stage of Increasing participation in the culture. 

In the spectator stage, the individual is busy experiencing new sights and sounds and getting 

settled into the new job and house. Initially people are eager to help you, and you feel like a guest. 

Later they return to their routines, and the newcomer is left on his/her own. After this initial 

excitement, the individual may experience information overload and think about returning home. 

Many immigrants hold on to the prospect of returning to their homeland and Zounina’s family 

unpacked only the necessities of everyday life. Other items are stored in suitcases and cardboard 

boxes, making the home look like a temporary dwelling. Due to her husband’s injunctions that Zouina 

does not leave the house and her mother-in-law’s watchful eyes, her contact with others is quite 

limited. Her contact with the outside world is limited to listening to the radio and seeing the friendly 

young bus driver as he stops at the bus stop outside her kitchen window. She does meet Nicole, a 

young divorcee who works in a cosmetics factory, and finds out from her son’s school friend that 

there is another Algerian family living in the neighborhood. This raises Zouina’ s hopes, because the 

Eid, a major holiday in the Islamic world. Earlier, Zouina told her son that there would not   be any 

special cakes, because here there are no other Algerian families to join in celebrating this holiday. Her 

problem becomes how to find this family, so that they can celebrate together. 
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Eid al Adha or the Festival of the Sacrifice is a major Muslim holiday based upon Ibrahim’s 

(Abraham’s) willingness to sacrifice his son when requested to do so by God. This act of obedience to 

the divine is rewarded when miraculously a sheep caught in some thorn bushes appears and can be 

sacrificed in place of the son. Part of the celebration is to sacrifice a lamb, a goat, or another animal 

and to share the meat with friends and neighbors and the needy. Other customs include feasting and 

making special sweets for the celebration. Ahmed plans take his mother into the countryside to 

purchase a sheep from a Moroccan. When his mother protests that it is not an Algerian sheep, he 

answers that it does not matter, because all the available sheep available are French ones. Zounia will 

be left at home with the children, but Zouina seizes upon this opportunity to go out, despite her 

daughter’s warnings that they are not to leave the house, to find the Algerian family. Unfortunately, 

her initial excitement is curtailed when they become lost. She thus experiences another aspect of the 

spectator stage, which is information overload and confusion. 

Rallia after stepping off the bus makes her way to a cluster of stone houses and meets her aging 

grandfather, who cannot recall whether she was born in the kitchen or outside, and Nejmila her aunt. 

Nejimila takes care of her father and is in sporadic contact with her sister Keltoum who sold Rallia for 

funds for a water pump to operate a well that soon runs dry. Now Nejmila uses a donkey to carry 

water from a local spring. Rallia settles in for a brief period, adjusts her wardrobe for protection from 

the ever-present rays of the sun and struggles to help her aunt carry the jerry cans of water from a 

distant slow trickling spring. She cannot stay, because her goal is to find her mother who works as a 

house cleaner in a distant resort hotel. The story continues as Rallia and her aunt make that journey to 

connect with the mother via travel in the back of pickup trucks, buses, a flatbed truck carrying bags of 

grain, and by foot. Rallia is angry and wishes to confront and kill her birth mother for abandoning her. 

In the increasing participation stage individuals experience good and bad days. Individuals 

begin to have problems with money and experience concerns about health and sanitation. Culture 

clashes continue and the individual either copes and forges on or falls into culture shock. At this point 

individuals begin to see the home country as better than it was and see only the shortcomings of their 

new location. 

Zouina not only faces clashes with her gardening neighbors, but with her family, who wish to 

curtail her potential independence. When her husband, Ahmed, sends her to the market to buy 

groceries, she is still under his control because he tells her what to purchase. This is a new experience 

and since her French is limited to what she has learned from radio programs, she does not understand 

the clerk’s suggestions for purchases. She does not understand the money and buys more than the ten 

francs that her husband gave her; thus, she ends up running a tab at the grocery. Ahmed barely 

acknowledges her presence and beats her repeatedly for situations where he fears trouble with 

immigration, conflict with his mother or loosing face with the neighbors. When her neighbor Nicole 

gives Zouina some sample cosmetics from her factory job, Zouina in a childlike fashion tries out the 

lipstick. She is beaten by her husband for deviating from accepted body decoration. His mother has 

hennaed hands, but for him that is culturally acceptable. 

Rallia after the quest to find her mother plans to return to Europe and travels only with what 

she can carry. She reluctantly allows her aunt to travel with her and resents her admonishments to 

cover her shoulders and hair. The aunt’s naivete and wonder at the world outside her home village 

which a fellow traveler describes as “a living hell” provides some comedic relief to their difficult 

journey, which becomes for Rallia one big Culture Shock. 
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Rallia exclaims when meeting another European/Berber woman from Belgium that “I am lost”. 

This woman has a similar experience and is searching for her father who left her and her mother in 

Europe and returned to Algeria. Both films show the patriarchal treatment of women and unlike 

Zouina, Rallia has not experienced patriarchal control and the relegation of women to bearing 

children and taking on the complete care of the household. Unlike Zouina, Rallia is a visitor and can 

return to her home in Europe. The closing scenes in both films show these two women as possessing 

agency and the viewer is left with thinking that both women can create for themselves an optimistic 

future. 

Rallia quickly discovers at a stop at a roadside cafe that water is available only for men and she 

hastily leaves the makeshift café under the threat of being beaten by the proprietor. Outside this cafe, 

Rallia sees a middle-aged woman standing with a rope around her wrist. The other end of the rope is 

attached to a donkey’s saddle. Nejmila explains that the woman is being “repudiated”. In this scene, 

her husband leaves his wife holding a few coins in her hand and drives her away with a stick. She will 

be replaced by a younger woman, who will become the wife and raise the “repudiated’ s” children. 

Rallia initially fears the roadside bandits who stop and steal bags of grain for their starving village and 

sees a child who is not in school but sits selling cigarettes one at a time to passersby. After the grain 

truck’s driver’s attempted rape of herself and her aunt, Rallia abandons her urban middle-class ways, 

becomes a thief, steals the trucker’s flatbed truck, and drives it to an eventual reunion with her birth 

mother. 

Zouina’s major experience with culture shock occurs when she is rejected by the Algerian 

family who she finally finds in one of her secret Sunday excursions taken when her husband and 

mother -in-law are out of the house. Initially, she is welcomed into the home by Malika, who has lived 

in France for twelve years. She too has boxes piled up ready for a return. When she finds out that 

Zouina has come without her husband’s permission, she becomes angry and frightened. She orders 

Zouina and her children to leave. Excluded from the traditional female domain, Zouina weeps, 

pounds upon the door and begs her not abandon her. Malika stands inside beating her chest to 

prevent herself from committing a sin (ithm) by rebelling against her husband’s wishes. This is a 

culmination of rejections for Zouina to endure. In an impulsive act of desperation, she breaks a pane 

of glass in the window. She wraps her bleeding hand in her headscarf. At this point, she could sink 

into a major depression or summon an inner strength and walk away with her three children. 

With the passage of time, summoning one’s inner strengths and seeking support from old and 

new friends most sojourners begin to adjust to their situation. They begin to develop greater facility 

with the language and develop a better understanding and acceptance of the host culture. In the 

workplace they become more task oriented and energetic. 

Zouina wraps up her hand with the same headscarf that she wore when she boarded the ferry 

and boards the bus with the driver, who has freedom of movement and asks her to stand beside him. 

This headscarf is the same one that the film’s costumer’s mother wore when she left Algeria. He asks 

but does not probe or condemn her for her bleeding hand. He tousles her son’s hair and drives her to 

her house where her husband, mother in-law and neighbors are on the sidewalk waiting for her 

return. Although she has not connected with women from her homeland, she has gathered Nicole, 

Madame Manant the war widow, and the local bus driver as allies. 

We anticipate that she will receive another beating. As expected, her mother -in-law begins to 

berate her and lament at what France has brought to her. Zouina has violated the cultural mores of the 

family and asserted some independence. In a surprise move, Ahmed tells his mother to “shut her 
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mouth” and to leave his wife alone. In anger, Aicha turns and nearly falls over the Eid sheep, who is 

also stationed at the entrance to the house. For the first time in the film husband and wife look each 

other in the eye and smile. The new Zouina says to her children and husband, “Tomorrow I will be the 

one taking you to school”. This could be interpreted as a fantasy ending or the filmmaker’ desire to 

show the characters as transcending cultural categories. Fauve (2004) suggested that Zouina’s 

assertive statement shows Zouina as integrating into a new culture and assuming a new identity, “She 

has freed herself and allows her husband to free himself from submitting to his own mother” (p. 149). 

Zouina has navigated the abyss of culture shock and entered the stage of adjustment. 

Rallia, after reuniting with her birth mother, who turns out to be Nedjima her presumed aunt, 

never planned to stay in Algeria. She has experienced culture shock, particularly as she finds women 

in these rural mountains to have little value except for the labor and children they provide. We see her 

boarding the same dusty bus that brought her into contact with her lost family. Now bare headed and 

free from male commands to cover she will return to Switzerland, which she considers her home. Her 

stage of adjustment is coming to terms with her circumstances of birth and later adoption. Whether 

she experiences Oberg’s sixth stage, the re-entry into one’s home country, is not shown. Zouina   due 

to her economic situation and family cannot choose to return to Algeria, but she has asserted her 

independence. She does not leave her abusive husband and mother-in-law, but the effort of leaving 

the house and interacting with the French neighbors shows her progress at adapting to a new culture. 

Feury and Feury in Visual Cultures and Critical Theory (2003) write, “The image is a component in 

a complex configuration of political, cultural and social discourses and ideologies formulating visual 

culture”(p.101). Themes of cultural and geographic borders and crossing borders, may be an 

overworked perspective, but immigrants and their stories continue. While sympathy may be fleeting, 

the image of the three-year-old Syrian boy wearing a red tee-shirt and washed up on a Turkish beach 

on the beach after attempting a perilous border crossing still resonates in the media. Unlike Beur film 

(Higbee, 2013) that dealt with a reinterpretation and memorialization of France’s colonial activities 

and the resistance of the colonized, these newer post- Beur films also deal with issues of immigration 

but in a more personal way by returning to personal family histories or what is termed “history from 

below”. In this respect, Bent Keltoum and Inch’ Allah Dimanche. explore family memories that present 

more nuanced perspectives and address the experiences of ordinary individuals in relation to 

colonialism and immigration. Thus, they present a reconfiguration of the political, cultural, and social 

discourses and ideologies that construct a different image of the experiences of those border crossers. 
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MÜLTECİ VE GÖÇMENLERİN HAYATINDA BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ: 

BAĞLANTI NEDEN ÖNEMLİ? 
  

Şermin TAĞ KALAFATOĞLU 

Ordu Üniversitesi, Türkiye 

sermintagkalafatoglu@odu.edu.tr 

 
Şermin Tağ Kalafatoğlu: Ankara Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nden 1999 yılında mezun oldu. 

Yüksek lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema Televizyon Bölümü'nde 2003 yılında 

“Belgesel Sinema ve Türleri” konulu teziyle tamamladı. Doktorasını Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim 

Anabilim Dalı'nda "Küreselleşme Karşıtı Hareketlerin Sanal İletişim Ortamlarının Kullanımı" konulu teziyle 2010 yılında 

tamamladı. Yazar, Boston, MA, ABD'de belgesel alanında çalıştı. 2013 yılından bu yana Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde görev yapmaktadır. Ordu Üniversitesi Senatosu'nda fakülte temsilciliği, 

üniversitenin kurumsal gelişim koordinatörlüğü ve Güzel Sanatlar Fakültesi dekan yardımcılığı gibi idari görevleri yerine 

getiren Tağ Kalafatoğlu, halen üniversitenin Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı olarak görev yapmaktadır. Çalışma 

alanları arasında yeni medya, sanal topluluklar, belgesel sinema, toplumsal hareketler ve iletişim araştırmaları yer 

almaktadır. 

 

Özet: Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi sonucunda dünya daha bağlantılı bir görünüme kavuşmuştur. Bu 

teknolojilerin eğitim, tarım, tıp, yönetim, ticaret, bankacılık ve ulaştırma gibi çok farklı alanlarda başarılı bir biçimde 

kullanıldığı görülmektedir. BİT içerisinde telefon ve diğer telekomünikasyon ürünleri, World Wide Web kaynaklı iletişim 

türleri, yazılım uygulamaları ve işletim sistemleri gibi farklı teknolojik unsurlar yer almaktadır. Kullanımlarının sağladığı 

avantajların içerisinde ekonomik olmaları, bilgi ve belgelerin hızlı ve kolayca paylaşımı, iş birliği ve takım çalışmasını 

kolaylaştırması, e-eğitim, çok çeşitli gelişmiş iletişim olanakları sağlamaları, etkileşim içermeleri ve farklı alanlarda 

kullanılabilmeleri sayılabilir. Sayılan bu avantajlarının yanı sıra kullanımlarıyla çeşitli dezavantajları da beraberinde 

getirmekte olan BİT’in hayatın her alanında özellikle de COVID-19 salgınının tüm dünyayı etkisine aldığı günümüzde 

yoğun bir biçimde kullanıldığı açıktır. Gündelik yaşamın devamında önemli bir ihtiyaç unsuruna dönüşen BİT, mülteciler 

için temel ihtiyaçları kadar yaşamsal bir önemdedir. 

Gün geçtikçe katlanarak büyüyen göçmen ve mülteci krizinde, insani yardım sağlayan organizasyonlar, BİT’in içerdiği 

platformlardan olan internet, cep telefonları ve çeşitli çevrimiçi uygulamaların kullanımını, insani yardımın bir parçası 

olarak değerlendirmektedirler. BİT, mültecilerin refahının iyileştirilmesinde ve insani yardım eyleminin etkinliğinin 

arttırılmasında önemli bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelen bu teknolojilerin 

kullanımı gündelik yaşamın akışını düzenlerken; evlerinden, ülkelerinden, alışık oldukları düzenden uzakta yaşamak zorunda 

kalan insanlar için içerisindeki bulundukları travmatik süreci atlatmalarında önemli bir araç konumuna dönüşebilmektedir. 

Sevdiklerinden uzakta yaşam mücadelesi veren bu insanlar için önemli bir iletişim kaynağı olan cep telefonları ve internet 

bağlantısı haber almak, bilgi almak, destek almak açısından hayati bir öneme sahiptir. Bazı durumlarda cep telefonları ile 

yapabileceklerini, “yiyecekten” daha önemli olarak vurgulayan göçmenler ve mülteciler, içinde bulundukları hassas süreçte 

BİT’in onlar için ne ifade ettiğini kısaca özetlemektedirler.  

Gerçekleştirilen bu çalışmada BİT’in mültecileri için neden önemli olduğu literatürde gerçekleştirilen araştırmalardan elde 

edilen bilgiler çerçevesinde değerlendirilmektedir. Gündelik yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelen BİT’in, göçmenler ve 

mülteciler için sahip olduğu yaşamsal değer ele alınmaktadır. Literatür taraması ile gerçekleştirilen çalışmada, BİT’in resmi 

hizmetlerden yararlanma (devlet desteği, sağlık, iltica başvuruları vb…), iletişim kurmak, bilgi edinmek (yeni geldikleri 

ülkede yeni bir yaşam kurabilmek için, sosyal yaşama entegre olmak için vb…), eğitim amacıyla ve ekonomik nedenler ile 

kullanıldığı görülmektedir. İnsani yardımları organize eden kurumlar, internet ve mobil bağlantının arttırılması, sahip 

olmayan kişilere ulaştırılması yönünde çabalamaktadırlar. Gerçekleştirilen bu çalışmada BİT’in, farklı ülkelerdeki göçmenler 

ve mültecilerin yaşamlarında ele alınan kullanım amaçları çerçevesinde büyük bir öneme sahip olduğu özetlenmektedir.  

 

Anahtar kelimeler: BİT, Göçmen Ve Mülteciler, Göçmen Ve Mültecilerin BİT Kullanımı, Internet Ve Mobil Bağlantı 

 
THE ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE LIVES OF 

REFUGEES AND MIGRANTS: WHY IS CONNECTIVITY IMPORTANT? 

 
Abstract: As a result of the development of information and communication technologies, the world has gained a more 

connected appearance. It is seen that these technologies are used successfully in many different fields such as education, 

agriculture, medicine, management, trade, banking and transportation. ICT includes different technological elements such as 
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telephone and other telecommunication products, types of communication originating from the World Wide Web, software 

applications and operating systems. The advantages of their use include being economical, sharing information and 

documents quickly and easily, facilitating cooperation and teamwork, e-learning, providing a wide variety of advanced 

communication opportunities, including interaction and being used in different areas. In addition to these advantages, it is 

clear that ICT, which brings various disadvantages with its use, is used intensively in all areas of life, especially today, when 

the COVID-19 epidemic has affected the whole world. ICT, which has turned into an important element of need in the 

continuation of daily life, is as vital for refugees as their basic needs. 

 

In the migration crisis that is growing exponentially day by day, organizations providing humanitarian aid consider the use 

of the internet, mobile phones and various online applications, which are platforms included in ICT, as a part of 

humanitarian aid. ICT stands out as an important element in improving the welfare of refugees and increasing the 

effectiveness of humanitarian action. While the use of these technologies, which have become an integral part of life, regulates 

the flow of daily life; It can become an important tool for people who have to live far from their homes, countries and the 

system they are used to, in overcoming the traumatic process they are in. Cell phones and internet connection, which are an 

important source of communication for these people who struggle to live away from their loved ones, are of vital importance 

in terms of getting news, information and support. In some cases, migrants and refugees who emphasize what they can do 

with their mobile phones as more important than “food” briefly outline what ICT means to them during the sensitive process 

they are in. 

 

In this study, why ICT is important for refugees is evaluated within the framework of the information obtained from 

researches in the literature. The vital value of ICT, which has become an inseparable part of daily life, for immigrants and 

refugees is discussed. In the study carried out through the literature review, ICT used for official services (state support, 

health, asylum applications, etc.), communication, information (to establish a new life in the country they came from, to 

integrate into social life, etc.), education and economic reasons. Organizations that organize humanitarian aid are striving to 

increase internet and mobile connections and to deliver them to people who do not have them. In this study, it is summarized 

that ICT has a great importance within the framework of the purposes of use in the lives of immigrants and refugees in 

different countries. 

 

Keywords: ICT, Immigrants And Refugees, ICT Use Of Immigrants And Refugees, Internet And Mobile Connection 
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THE ROLE OF ELECTION CAMPAIGN IN THE DECISION MAKING PROCESS OF 

ELECTORATE: IN CASE OF 2015 KYRGYZSTANI PARLIAMENT ELECTIONS 

 
Kanyshai MUKTAROVA 

Kırgızistan-Türkiye Manas University, KYRGYZSTAN 

kanisay.muktarova@manas.edu.kg 

 

In the political battle the strongest will be the one who can provide the necessary and correct information requested to voters, 

implements effective campaign strategies, uses the original art of communication, which in the end will be able to distinguish 

a candidate from the competitors. In this regard, the contender must examine their voters: who are they, the voters, what 

their demands and expectations, how can they be persuaded, if they do not have sympathy for this candidate, what factors 

might affect their political choices, etc. 

The purpose of this research is to identify the factors of influence on voters, especially the main role a pre-election campaign 

can play to the political choice of voters in Kyrgyzstan. How can affect local cultural values, socio-psychological features of 

society, economic and political situation, as well as the media as a tool of public opinion manipulation. 

The practical part of the study conducted in Bishkek, the respondents are representatives of the 7 regions of the country, as 

well as two large cities like Bishkek and Osh. The obtained data were processed by the SPSS 16 program, and were held as 

factor and non-parametric tests. As a result of this study was determined the degree of influence of political campaigns, 

property of the parties, their staff, the party leader, regionalism and the clan split of the society. 

 

Key Words: Political Campaign, Voter Preference, Election Campaign, Uses And Gratifications Theory 
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BUILDING SPACE IN MEMORY: AN EVALUATION THROUGH THE JULY 15 COUP ATTEMPT 

 
Rabia ZAMUR TUNCER  

İstanbul Üniversitesi, Türkiye 

rabia.zamur@istanbul.edu.tr 

 

Rabia ZAMUR TUNCER, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde lisans, İstanbul 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Gazetecilik Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2021 

yılında İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Anabilim Dalı doktora programından mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İletişim 

Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde öğretim elemanıdır. Başlıca çalışma alanları medya, toplumsal hafıza ve mekândır.  

 

Özet: Bu çalışmanın temel amacı, mekânın toplumsal bellek üzerinde yarattığı değişimleri kuramsal çerçevede tartışmak ve 

bu değişimi yaşanmış pratikler üzerinden ortaya koymaktır. Türkiye’nin yakın dönem tarihinde toplumsal bellek ve hafıza 

mekânın kavramsal ve kuramsal karşılığını; 15 Temmuz 2016 gecesinin henüz ilerlememiş saatlerinde, Silahlı Kuvvetler 

içindeki, dini bir cemaate bağlı grup tarafından yasa dışı şekilde kalkışılan ve mekânsal anlamda simgeleşen “darbe girişimi” 

tam olarak karşılar görünmektedir. Bu girişim sonrasında toplumun belleğinde yeniden yaşatılması ve canlı tutulması 

istenen anılar bazen bir anıt, bazen bir sokak ismi formunda geçmişin hatırlanmasında/hatırlatılmasına aracılık etmektedir. 

Geçmişin toplumun belleğinde yeniden yaşatılması ve canlı tutulması amacıyla kullanılan bu aracıları, Nora’nın deyişiyle 

“hafıza mekânı” olarak değerlendirmek mümkündür. Bu anlamda, hafıza mekânlarının söz konusu toplumsal belleği simgesel 

olarak inşa eden, koruyan ve yeniden üreten temel unsurlardan olduğu söylenebilir. Bu çalışmada, hafıza mekânlarının, isim 

değişikliklerine uğraması ile birlikte, toplumsal olana dair yeniden anımsama ve yeniden inşa sürecinde toplumsal hafızayı 

etkileyeceği ve bir hafıza kaydı oluşturacağı düşünülmüştür. Çalışmanın amacı doğrultusunda, toplumsal belleğin, bu 

belleğin en önemli unsurları arasında yer alan hafıza mekânlarının etkisini ve işlevselliğini ölçmeye yönelik bir saha 

araştırması gerçekleştirilmiştir. Ulaşılan bulgular üzerinden, katılımcıların zihinlerinde yer eden 15 Temmuz algısına, 15 

Temmuz 2016 tarihine verilen kişisel önem ve desteğe ilişkin karşılaştırmalı tablolar ve analizlere yer verilmiştir. Çalışmanın 

son aşamasında 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında inşa edilen ve ön plana çıkarılan hafıza mekânlarının bizzat varlıkları 

ve gerçeklik etkileriyle belleği canlı tutma görevini yerine getirecek güvenilir bir payanda oluşturduğu ortaya konmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Bellek, Mekân, Hafıza Mekânlar  

 

Abstract: The main purpose of this study is to discuss the changes that space creates on social memory within a theoretical 

framework, and to present these changes in the context of lived practices. The illegal “coup attempt”, which was executed in 

the early hours of the night of 15 July 2016 by a group affiliated to a religious jamaat, was later made into a symbol in the 

context of space. This event from the recent history of Turkey seems to correspond to the conceptual and theoretical position 

of social memory and space of memory. Following this attempt, sometimes memorials, sometimes street names, started to 

mediate the remembering/evoking processes regarding the past as they are meant to recreate coup attempt memories in the 

social memory and to keep them alive. These mediums which serve to relive the past and keep it alive in social memory can be 

seen as “spaces of memory” as suggested by Nora. In this sense, it can be propounded that the spaces of memory are among 

the main elements which symbolically build, guard and recreate the abovementioned social memory. This study proposes that, 

alongside name changes, the spaces of memory influence social memory in the remembering and rebuilding processes 

regarding that which is societal, and that this constitutes a record of memory. According to the aim of the study, a field 

research was conducted in order to measure the effects and functionality of the influence of social memory and, one of its most 

important elements, spaces of memory. Through the findings, comparative tables and analysis are presented regarding the 

perception of July 15 in the participants’ minds, and the personal importance and support they attach to the date of 15 July 

2016. In the final phase of the study, it is asserted that the spaces of memory built and put forth after the July 15 coup 

attempt constitute a reliable pillar of keeping the memory alive through their actual existence and influences regarding 

reality. 

 

Keywords: Social Memory, Space, Space Of Memory 
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MYTHS OF THE ELECTIONS CAMPAIGNS IN KOSOVO AND ALBANIA: SEMIOLOGICAL 

ANALYSIS OF THE POLITICAL CARTOONS PUBLISHED IN THE NEWSPAPER 
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Abstract: In addition to being a work of art, cartoons are also an important means of mass communication that conveys 

thoughts and feelings to the masses. This feature has made the art of cartoons always important, making it an important 

weapon of the press. Political cartoons are an important factor in shaping the political agenda. Political cartoons, which are 

published in newspapers, are positioned as a kind of political communication tool that serves as a bridge between the political 

institution and the public by interpreting daily political affairs. The language of political cartoons is more subjective and 

critical than newspaper reports. Periods of segments, in which political ideologies intensify and cross-party rivalries are at 

the highest level, create specific political conditions that determine the content of political cartoons. 

The study aims to find the ideological stance of the political cartoons published during the election period and discover the 

function from the political and social networks during the pandemic. Were analyzed subjects that were most often covered in 

the cartoons published in the newspapers during the election campaign and how these subjects were interpreted, including 

the debates and the long discourse during the campaigns. Given that different methods of analysis are used to understand the 

messages transmitted by the cartoons to the reader, in this study, the method of semiological (semiotic) analysis was used 

based on the idea that cartoons could hold meanings other than their obvious meanings. This study analyzed the cartoons 

published in the newspapers Koha Ditore (Kosovo) and Mapo (Albania) during the election campaign period in the elections 

of (2021) February 14 in Kosovo and April 25 in Albania. 

 

Keywords: Political Cartoons, Elections, Kosovo, Albania, Semiology, Myths 
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Arzu KIZBAZ, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Anabilim Dalı’nda doktora 

öğrenimini tamamlayarak, 2004 yılında doktor unvanı, Mart 2018 tarihinde Halkla İlişkiler alanında doçent unvanı almaya 

hak kazanmıştır.  Kişisel İmaj, Kurumsal İmaj, İtibar Yönetimi, Göstergebilim ve Kişilerarası İletişim çalışma alanlarıdır. 

Kızbaz, özel sektördeki birikimini deneyim aktarımı çerçevesinde 2007 yılından bu yana Kadir Has Üniversitesi’nde verdiği 

lisans ve yüksek lisans dersleri kapsamında teoriden uygulamaya dönüştürmüştür. 2020 yılından bu yana, İstanbul 

Ayvansaray Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı olarak 

görevine devam etmektedir.  

 

Özet: Victor Hugo ‘Hiçbir şey yenmek kadar saçma olamaz; gerçek zafer ikna etmektir’ derken iknanın gücüne işaret etmiştir 

kuşkusuz. Marka iletişiminde temel başarı kriteri hedef kitleyi ikna edebilme başarısını gösterebilmektir. Günümüzde 

markaların hedef kitle ile kurdukları iletişim süreçlerinde empati, duygu ve ikna kavramları öne çıkmaktadır. İkna 

kuramlarından en öne çıkanı Aristo’nun ‘ethos, pathos, logos’ olarak tanımlanan retorik üçgenidir. Onu destekleyen empati 

kavramı ise, en yalın haliyle, kendimizi bir başkasının yerine koymak ve onun gibi hissedebilmektir. Duyguya dokunmayan 

bir markanın hedef kitlesinde bir marka bağlılığı yarattığını söylemek mümkün değildir. Bunu dijital marka iletişimi 

bağlamında düşündüğümüzde memnuniyet oranının düşeceğini öngörmek çok da zor değildir. 2015 yılında inşa edilmiş bir 

marka olan ‘Getir’ pandemi döneminde yükselen markalar arasında yer aldı. Getir’in en büyük başarısı Silikon Vadisi’nden 

38 milyon dolar yatırım almasıydı. Bir Türk markası olarak, İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa ve İspanya’da market 

ürünlerini kullanıcıları ile buluşturan Getir’in bu başarısının müşteri memnuniyetine bağlı olduğunu söylemek yanlış 

olmaz. Bu memnuniyetin ikna temelli olması ve Getir’in hedef kitlenin ihtiyaçlarını belirlemesi ve teklifler sunmasında 

empatinin de etkili olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu araştırma, Robert Cialdini’nin pek çok dile çevrilen ve dünya 

çapında bir kitleye ulaşan “İknanın Psikolojisi” kitabında söz ettiği 6 ikna tekniği üzerine yapılandırılmıştır. Bu çalışmanın 

örneklemini Getir uygulamasının hedef kitlesine sunduğu olanaklar ve bu uygulamanın hedef kitle üzerinde yarattığı etkiler 

oluşturmaktadır. Bu örnekler, Robert Cialdini’nin ‘İknanın Psikolojisi’ adlı kitabındaki 6 ikna tekniği üzerinden okunacak ve 

analiz edilecektir.  Yazar, Adam Fawer’in söylediği gibi, 'İnsanlar söylediklerinizi ya da yaptıklarınızı unutur; ama onlara 

neler hissettirdiğinizi asla unutmaz.' İkna olmak tam da bu duygu ile ilintilidir. Bu çalışma, iknanın marka iletişimindeki 

etkisini ortaya koyarak, Adam Fawer’in dediği gibi, empatinin ikna sürecindeki yadsınamaz öneminin ve Cialdini’nin 6 ikna 

tekniğinin yansımalarının izini sürecektir. 

Anahtar Kelimeler: Dijital Marka İletişimi, İkna, Robert Cialdini, Getir, Empati 

 
Abstract: 'Nothing is more ridiculous than beating; Real victory is persuasion,' says Victor Hugo.   It certainly indicates the 

power of persuasion. The main criteria for success in brand communication is to be able to convince the target audience. The 

concepts of empathy, emotion and persuasion stand out in the communication processes established by brands with the target 

audience. The most prominent of the persuasion theories is Aristotle's rhetorical triangle of 'ethos, pathos, logos'. The 

concept of empathy that supports it, in its simplest form, is to put ourselves in someone else's shoes and feel like it. It is 

impossible to say that a brand that does not touch emotion creates a brand loyalty in its target audience. When we consider 

this in the context of digital brand communication, it is not difficult to predict that the satisfaction rate will decrease. As a 

Turkish brand, it is safe to say that this success of Getir, which brings grocery products to its users in the UK, Netherlands, 

Germany, France and Spain, depends on customer satisfaction. It is an undeniable fact that empathy is also effective in 

making this satisfaction persuasive and in determining the needs of the target audience and making offers. This research is 

based on 6 persuasion techniques that Robert Cialdini mentioned in his book "The Psychology of Persuasion", which has been 

translated into many languages and reached a worldwide audience. The examples of this study are the opportunities that the 

‘Getir’ application offers to its target audience and the effects this application has on the target audience.  In this study, the 

effect of persuasion on brand communication will be demonstrated and, as Adam Fawer says, it will trace the undeniable 

importance of empathy in the persuasion process and the reflections of Cialdini's 6 persuasion techniques. 

 

Keywords: Digital Brand Communication, Persuasion, Robert Cialdini, Getir, Empathy 
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DİJİTAL MARKA İLETİŞİMİ İKNA ÜZERİNDEN OKUMAK: ‘GETİR UYGULAMASI’ 

 

GİRİŞ 

 
Scott Bedbury, ‘Harika bir marka asla tam olarak anlatılmayan bir hikayedir’ der. Marka 

danışmanı Bedbury’in görüşü bir markanın yenilikçi yaklaşımlar ile güçleneceğine işaret eder aslında. 

Durağan olmayan sürekli gelişen, değişen değil, dönüşen markalar günümüzde öne çıkan, tüketicinin 

zihninde kendine yer eden ve iz bırakan markalar olacaktır.  Dijital çağda dönüşebilenler, günün 

koşullarını uyum sağlayarak öne çıkan, tüketicinin ihtiyacını ondan önce görerek ona uygun ürün ve 

hizmet olanakları tasarlayan markalar, 21.yüzyılın kazanan markaları olacaktır. 

Dijital çağda marka sadakati çok önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Hedef 

kitlenin duygusuna hitap eden markalar marka sadakati yaratmakta ve tüketiciyi her alanda ikna 

etmektedirler, Getir Uygulaması bu bağlamda hem sadakat yaratmış, hem de başarısı ile özellikle 

pandemi döneminde yükselişe geçmiş, tüketiciyi ikna eden bir marka olarak konumlanmıştır. 

Sadakatsizlik Çağı olarak nitelendirdiğimiz bu çağda, yaratıcı özgürlüğün taşıdığı fikirler 

yönlendirici olanlardır. Bu fikirler etrafında şekillenmiş marka faaliyetleri ve bu etkinliklerdeki 

yaratıcılık, ‘zamanın ruhunu’ yansıtmaktadır. Tüm bu etkinlikler bize zamanın ruhunu yansıtan 

ilhamlar sunar. Bu ilhamlar toplumun içine girdiği ruh halini yansıtan rüzgardır. Öyle ki, yaratıcı 

endüstrilerin yürütücüleri, içinde bulundukları dönemi ve koşulları, insanların duygularını, 

beğenilerini, etkileşimlerini, fantezilerini, hayallerini ve korkularını kullanarak tüm bunları bir 

dönüşüm nesnesi olarak önümüze sunarlar. (Batı, 2015:27) 

Değişen değil, dönüşebilenin 21.yy’da ‘kazanan’ olacağını vurgulayan ve dönüşemeyenleri ve 

21.yy sahip olunması gereken becerilere sahip olamayanları ‘Küresel Gereksiz’ olarak niteleyen 

Harari’nin bu söylemini Getir’i baz alarak yorumladığımızda, çağın gerekliliklerine istinaden, kendini 

ileriye taşıyan bu markanın hedef kitle tarafından sadakat ile ödüllendirildiğine şahit oluruz. 

Bu bağlamda marka sadakati, iknayı doğrudan etkilediği gibi, Aristo’nun retorik üçgenindeki, 

ethos, pathos, logos kavramları çerçevesinde, iknanın doğrudan hissettiklerimizle ve ağırlıklı olarak 

ise, empati kavramı ile ilintili olduğunu yadsımak mümkün değildir. 

Bu çalışmada, empati kavramı ekseninde analiz edilecek olan Getir Uygulaması, Robert 

Cialdini’nin ortaya koyduğu 6 ikna tekniği üzerinden okunarak, hedef kitle ile kurduğu bağ 

bağlamında analiz edilecektir. Bu bağlamda müşterinin ihtiyacını müşteriden önce hissedip, ona göre 

ürün tasarlayan Steve Jobs’un söylediklerinin başarısındaki payını yadsımak mümkün değil elbette. 

‘Müşterilerinize her zamankinden daha yakın olun. O kadar yakın ki, kendileri fark etmeden 

önce neye ihtiyaçları olduğunu söyleyebilecek kadar yakın…’ diyen Steve Jobs sadakatsizlik çağında 

sadakatin anahtarına sahip olan ve hedef kitleyi her zaman ikna eden bir markanın sahibi olmuştur. 

Dijital ortamda marka iletişiminin daha da önem kazandığı bu çağda, marka iletişimi sürecinde ikna 

olma ve sadakat yaratma, yenilikçi anlayış ve dönüşüm yükselen markalar için ‘sine qua non’ 

(olmazsa olmaz ) bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

DİJİTAL ORTAMDA MARKA İLETİŞİMİ VE İKNA 

 
Marka iletişimi ile iknanın kesiştiği alan aslında marka ile kurulan duygusal bağdır, markayı 

yaşamının içinde bir yere konumlandıran tüketicinin markayı kullanmaktan duyduğu haz marka 

sadakati ve marka bağlılığının çıkış noktasıdır. Marka iletişiminin dijital ortamda olması aslında, 
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iletişim süreçlerinde sadece araçları değiştirir. Ortam değişmiştir ama hissedilen duygu ve düşünce 

aynıdır. Bu bağlamda tüketici ile empati kurmak ve onun ihtiyaçlarını ondan önce görmek ve bu 

ihiyaçlara yönelik yenilikçi ruhla onlara alternatifler sunmak ve dijital ortamdaki iletişim süreçlerini 

yönetmek markanın yükselişinde en temel unsurlardır. 

 

Marka ve Dijital Marka İletişimi 

 
Marka, yaratıcılığa dayanan, ürün ve hizmetlerin diğer ürün ve hizmetlerden ayrıldığı, ve 

farklılaştığı, tüketicinin tercih nedenleri ve tüketicide var olan duygusal bağ olarak tanımlanabilir. 

Tüketici sadık olduğu markayı zihninde bu şekilde konumlandırır. Bu bağlamda ürün ve marka 

keskin bir şekilde birbirinden ayrılır. 

Ürün nesne veya hizmettir, marka ise tüketici tarafından algılanan bir sembol veya işarettir. 

Ürünün biçimi ve özellikleri vardır. Zaman içinde değişebilir veya geliştirilebilir. Tüketiciye fiziksel 

fayda sağlar. Somuttur ve fiziksel bileşenleri vardır. Fabrikada veya bir hizmet sektöründe üretilir. 

Marka ise yaratıcılığa dayanır. Tüketici ihtiyaçlarının giderilmesinde tatmin sağlar ve kalıcıdır. 

Tüketici tarafından statü göstergesi olarak algılanır. Kişiliği vardır. Ürünün aksine soyuttur ve 

duygusal bileşenleri vardır. Ürün beynin sol (rasyonel) tarafına yönelik iken, marka beynin sağ 

(duygusal) tarafına yönelik çalışır (Kırdar, 2003: 234). 

Gerek fiziksel ortamda, gerek dijital ortamda markanın tüketicisi ile belirlediği iletişim 

stratejileri marka iletişimi olarak tanımlanır. Günümüzde ‘Ekranı Kaydır’ emrinin verildiği dijital 

ortamlar bazen, gereksiz alışverişe dönüşebilir. Bu bağlamda fiziksel ortamda düşündüğümüz ve 

önümüze çıkan fırsatları reddedebiliyorken, dijital ortamda kolayca ikna olabiliriz. Dijital ortam, 

zaman zaman vakit geçirmek için de tercih ettiğimiz bir ortamdır ve kullanılan ikna teknikleri 

özellikle ‘1 adet kaldı’ şeklinde ‘azlık’ ilkesi ile bizi alışverişe yönlendirir. Azlık ilkesi, en geçerli 

olanlarından bir tanesidir. Bu bağlamda alışveriş eğlencesine dönüşen bu süreç, satışı da beraberinde 

getirir. 

Eğlenmek ve bilgilenmek amacının yanı sıra, satış gerçekleştirmek amacıyla dijital ortam 

markalar için önemli bir mecradır. Ancak, üzerinde özenle durulması gereken internet kullanıcıları ve 

davranışlarıdır. İnternet kullanıcılarının içerik, fikir, içgörü, deneyim ve perspektiflerini paylaşmak 

için kullandıkları, metin, imaj, ses, video gibi bir çok formdaki çevrimiçi teknolojiler ve pratikler bu 

bağlamda önem teşkil etmektedir. Diğer bir deyişle, sosyal medya, topluluk bilinciyle gelişmiş bir 

çevrede, kullanıcıların işbirliği halinde içerik oluşturduğu, çok geniş bir kanal çeşitliliğini kapsayan 

çevrimiçi medyadır. Hem şirketlerin müşteriyle iletişim kurmasına, hem de müşterilerin direkt olarak 

birbirleriyle fikir alışverişinde bulunabilmelerine olanak tanımaktadır. Web 2.0 tabanlı sosyal medya, 

bloglar, twitter, youtube, facebook gibi çeşitli kanallar sunarak insanların iletişimine yeni bir boyut 

kazandırmış ve sosyal ve kişisel hayatlarını şekillendirmiştir  (Aydoğan, Akyüz, 2010: 94). 

Bu bağlamda dijital ortamda geliştirilen tüm stratejiler de, ikna temelli olduğunda satışı 

tetiklemekte, marka algısını güçlendirmekte ve hedef kitlenin memnuniyet oranı ile markayı öne 

çıkarmaktadır. O nedenle müşterinin ikna olarak markayı tercih etmesi, markanın başarısı için bir 

gerekliliktir. 
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Kavram olarak İkna 

 

İkna, insanları zor kullanarak değil, kendi istekleri ile eyleme geçmelerini sağlamak, dahası 

onlara karşı koyamayacakları fikirlerle gelmek olarak da tarif edilmektedir. 

Aristoteles’in retorik için yaptığı tanıma göre retoriğin amacı, en iyi şekilde muhatabı ikna 

etmektir. Retorik, ne bilimdir ne de bilgiyi öğretme yöntemidir; o sadece ikna edici bir sanattır. 

(Aristoteles, 1995:87) 

 

Aristo’nun Retorik Üçgeni 

 
Aristo’nun retorik üçgeni, ikna kavramı üzerine geliştirilen ve ikna etme yollarının basit bir 

bileşiminden oluşan bir üçgendir.  Ethos, Aristo tarafından karizma olarak nitelendirilmektedir, 

konuşmacının kişiliğini, şöhretini, ve karizmasını ifade etmektedir. Logos, ikna etmeye mantıksal bir 

yaklaşımdır. Logos, ikna etmek için insanların mantığına hitap etmek anlamına gelir. Pathos, mantığa 

hitap eden logos unsurundan daha etkileyici bir unsurdur. Pathos, ödül çekiciliği, korku çekiciliği, aşk 

çekiciliği gibi temel duygular üzerinden insanları ikna etmeye çalışır. (htpp:4) Retorik bir ikna aracıdır 

ancak bu çalışmada ele alınan ikna teknikleri, bir markanın hedef kitlesini ikna etmesinde çok önemli 

bir rol teşkil etmektedir. 

 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

 
Getir Uygulaması, dijital ortamda marka iletişimi bazında, Robert Cialdini’nin ikna teknikleri 

üzerinden, içerik çözümlemesi yöntemi ile analiz edilecektir. 

 

BİR BAŞARI HİKAYESİ : ‘GETİR’ 

 
‘Getir bi mutluluk’la zihinlerde yer eden, 2015 yılının Temmuz ayında hizmet vermeye 

başlayan hızlı teslimat şirketi Getir, kullanıcıların süpermarket fiyatlarında dondurmadan iPhone şarj 

cihazlarına, kedi mamasından diş macununa kadar çok geniş yelpazede ürün sipariş etmelerini 

sağlamaktadır. Aynı zamanda Bitaksi’nin de kurucusu olan Nazım Salur Getir’in, Bitaksi’yi 

kurmalarının üstünden 2 yıl geçtikten sonra bir pazar günü veri ekranına bakarken aklına geldiğini 

söyler. ”Taksi bir ihtiyaç, ve biz bunu 3 dakika gibi bir sürede insanlara sunabiliyoruz acaba taksi dışında başka 

ne sağlayabiliriz diye düşündüm.” diyerek bu inovatif düşüncesini nasıl hayata geçirdiğini anlatır. (http 

5) Getir Uygulaması, Getir su, Getir Yemek, Getir Çarşı ve Getir Büyük gibi olanaklarda kısa sürede 

büyük beğeni toplamıştır. 
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DİJİTAL MARKA İLETİŞİMİNDE KAPSAMINDA GETİR UYGULAMASINDA ÖNE ÇIKANLAR 

 
Sosyal medyanın da içinde bulunduğu etkileşimli ortam tüketicilerin kendi inisiyatifleri ile 

dahil olabildiği, kendi internet sitelerini, kendi videolarını, yazılarını ve konuşmalarını yapabildiği bir 

ortamı ortaya çıkartmıştır. Bu sebeple yönetilmesi çok zor, güvenilirliği ise her geçen gün zorlaşan bir 

ortam doğmuştur. Bu olumlu ve olumsuz özellikler halkla ilişkiler ve marka iletişimcileri için apayrı 

sorumluluk ve görevleri getirmiştir (Fidan, 2008: 159) Bu bağlamda markayı yönetmekte 

zorlaşmaktadır. Ancak Getir Uygulaması dijital platformdaki pek çok uygulamadan, öne çıkan bazı 

özellikleri ile ayrılmaktadır. 

Getir Uygulamasında en öne çıkan uygulamalar, ‘Getir’in En’leri olarak tarif edebileceğimiz, ‘Bi 

Siparişten ne çıkar’, ‘Sahalara Yayılmak’, ‘Getir ve İstanbul Kart’ gibi uygulamalardır. 

Özellikle pandemi döneminde ‘Bi siparişten ne çıkar’ mesajını veren reklam filmi, hem esnaf 

olarak müşterisi olan, hem de hedef kitle olarak müşterisi olan kitleyi kapsamaktaydı. Her iki kitle ile 

empati kuran marka, esnaf ve müşterinin de birbirlerine empati kanalıyla anlamalarına vesile oldu. Bu 

bağlamda önemli bir iyilik hareketiyle toplumu bütünleştirdi.’Bi siparişten ne çıkar’ demeyin ve 

destek olun sloganıyla önemli bir başarıya imza attı. Getir gururla sunar: ‘Sahaya Yayılmak’ olarak 

yayına giren reklam filminde, ‘Nerede olursanız oraya geliriz’ mantığı ile teslimat yapılmakta ve 

teslimatın bir kısıtlılığı olmadığı vurgulanmaktadır. Yine farklı bir uygulama ile Getir ve İstanbul Kart 

uygulaması ile İstanbul Kart ile ödeme yapma imkanının tanınması önemli ve özel bir uygulamadır. 

Getir Uygulamasının ‘En’leri, dijital platformda pek çok seçeneğin arasından Getir’i 

farklılaştırmayı başaran ve başarı grafiğini yükselten bu markayı diğer markalar arasında öne çıkaran 

bir unsur olmuştur. 

 

ROBERT CIALDINI’NIN İKNA İLKELERİ İLE GETİR UYGULAMASININ KESİŞME 

NOKTALARI 

 

Robert Cialdini, ikna olmak için 6 ilkenin gerekliliğin den söz eder. Bunlar Karşılıkta Bulunma, 

Adanmışlık ve Tutarlılık, Toplumsal Kanıt, Hoşlanmak, Otorite ve Azlık’tır. Bu ilkelerle Getir 

Uygulamasının kesişme noktaları, Getir’in marka iletişimi bazında başarısını kanıtlarken, kişilerin 

ikna olduklarında marka ile duygusal bağ kurduklarını da kanıtlar . 

  

Karşılık Yaratma  İlkesi 

 

 
 

Görsel 1: Getir Uygulama Görseli (http 1) 

  

Karşılık Yaratma  İlkesi, Cialdini’nin deyişiyle, borçlu hissetmektir. Türk kültüründe bir 

arkadaşımız bize yemek ısmarladığında, ‘bir sonraki yemek benden’ deriz, borçlu hissetme en çok 

Türk kültüründe karşımıza çıkar.  Özetle; 
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Karşılık Yaratma İlkesi, bize başka birisinin bize sağladığı şeyin bedelini nazikçe ödememizi 

söyler. Bu ilkenin özü uyarınca iyiliklerin, hediyelerin, davetlerin ve benzerlerinin ileride bedelini 

ödemekle yükümlü kılınmışızdır. (Cialdini, 2005, s.35). Getir uygulaması bu ilkeyi uygularken, ilk 

siparişte müşterisine 20 TL hediye etmesi ile, müşterisini borçlu hissettirmektedir. Ayrıca sadece ilk 

siparişte değil, eğer müdavimseniz size her zaman 20 TL indirim vererek, hem ödüllendirmekte, hem 

de borçlandırmaktadır. Kendisini borçlu hisseden müşteri, sonraki alışverişini Getir Uygulaması 

üzerinden yapma zorunluluğu hissetmektedir. 

 

Adanmışlık ve Tutarlılık İlkesi 

 

Tutarlılık ilkesinin, insan davranışlarını yönetme gücünü öteden beri bilinmektedir. Leon 

Festinger, Fritz Hieder ve Theodore Newcomb gibi tanınmış kuramcılar, tutarlı olma isteminin, 

davranışlarımızın eksenel yönlendiricisi olarak görmektedirler. Ama bu tutarlı olma eğilimi gerçekten 

de, bizi genelde yapmak istemediğimiz şeyleri yapmaya itecek denli güçlü müdür? Bu konuda 

kuşkuya yer yoktur. Tutarlı olmak (ve görünmek) çoğu kez bizi kendi çıkarlarımıza karşı olan 

davranışlara sürükleyen güçlü bir toplumsal etki silahıdır. (Cialdini, 2005, s.81) 

Getir uygulamasında, hedef kitlenin tutarlı olarak değerlendirdiği ve ikna olduğu durum, her 

zaman ve her koşulda aynı hizmeti alabilmesidir. Hız, Getir uygulamasında en önemli kriterlerden 

biridir. Getir, hemen getiremediğinde, sıraya alma seçeneği ile hep aynı hizmeti vermeyi 

garantileyerek, tutarlılık ilkesi ile müşterisini ikna eder. 

 

 
Görsel 2: Getir Uygulama Görseli (http 1) 

Beğeni İlkesi 

 

Cialdini’nin 3. İlkesi, beğeni ilkesidir. 

Kural olarak, tanıdığımız ve bildiğimiz bir kişinin isteklerine evet demeyi daha çok 

yeğlediğimizi öğrenmek pek azımızı hayrete düşürecektir. Ne var ki, bu basit kuralın, bize tümüyle 

yabancı kişiler tarafından, onların isteklerini kabullenmemizi sağlamak için yüzlerce değişik biçimde 

kullanıldığı şaşırtıcı gelebilir. (Cialdini, 2005, s.205) 

Getir reklamlarında oynayan İbrahim Büyükak, beğenilen bir oyuncudur. Reklamlarda Getir’e 

muhalefet bir kişiyi canlandırsa da, esprileriyle ve reklamdaki rolüyle izleyicide olumlu izlenim 

bırakmakta ve Getir markası onun katkısıyla  daha da hatırlanır olmaktadır. Bu bağlamda 
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beğendiğimiz oyuncuların rol aldığı reklamlar bizim için daha kalıcı olmakla birlikte, daha dikkat 

çekici olmaktadır. 

 

 
 

Görsel 3: Getir Uygulama Görseli (http 1) 

Azlık İlkesi 

 

Kıtlık ilkesi olarak da anılan bu ilke, potansiyel kayıp ilkesi olarak da anılmaktadır. Potansiyel 

kayıp fikri, insanın karar vermesinde büyük rol oynamaktadır. Aslında insanlar bir şey kazanma 

ilkesinden çok kaybetme düşüncesi ile motive olmaktadırlar. (Cialdini, 2005, s.205) 

Getir uygulamasında bir kampanyanın sona ermesi, anlık verilen promosyonu kaybetme, ya da 

bir ürünün stoğunun tükenmesi azlık ilkesi ile örtüşmekte ve müşteriyi harekete geçirmektedir. 

 

 
 

Görsel 4:   Getir Uygulama Görseli (http 1) 

Otorite Kuralı 

 

Otorite de çok önemli bir ikna aracıdır. 

İnsan davranışlarını motive eden güçlü bir olguyla karşılaştığımızda,bu motivasyonun 

arkasında da güçlü bir neden bulunmasını beklemek doğaldır. Otoriteye boyun eğme durumunda 

toplumsal örgütlenmeye kısa bir bakış bunu haklı çıkarmaya yeter. Çok katmanlı ve yaygın bir şekilde 

kabul edilmiş otorite, bir topluma geniş kapsamlı yararlar sağlar. (Cialdini, 2005, s.205) 

 

 
 

Görsel 5: Getir Uygulama Görseli (http 2) 
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Getir Uygulaması’nın reklamlarında oynayan ve Getir’e muhalefet bir karakteri canlandıran 

İbrahim Büyükak Getir için reklam yüzü olmakla birlikte, hedef kitle için aynı zamanda otoriteyi 

temsil etmektedir. Getir reklamlarında oynaması ve bu bağlamda komedi unsuru ile birlikte Getir’in 

olumlu özelliklerini ön plana çıkarması ve durumu kabul etmesi hedef kitle bağlamında ikna edici 

olmuştur. 

 

Toplumsal Kanıt 

 
İkna ilkelerinin sonuncusu olan Toplumsal Kanıt, Cialdini tarafından şöyle tarif edilmektedir. 

‘Reklamcılar bize bir ürünün ‘en hızlı gelişen’ ya da ‘en çok satan’ olduğunu iletmeye bayılırlar, 

çünkü bizi doğrudan bu ürünün iyi olduğuna inandırmalarına  gerek yoktur, sadece pek çoklarının 

öyle düşündüğünü söylemeleri yeterlidir. (Cialdini, 2005, s.205) 

Getir Uygulaması da, dijital ortamda pek çok defa aratılan iyi ya da kötü yorumlar gibi ‘beğeni’ 

kavramı üzerine kurulmuştur. Getir Yemek’ten yemek söyleyeceğimiz zaman en yüksek puanı almış 

restorana yönelmek, Getir Çarşı’dan sipariş vereceğimiz şarküteriyi puanına göre belirlemek bir 

toplumsal kanıt oluşturmaktadır. 

 

 

 
 

Görsel 6:   Getir Uygulama Görseli (http 3) 

 

BULGULAR 

 

Getir Uygulaması, Cialdini’nin İkna Teknikleri bazında, markanın reklamları, afişleri ve 

uygulamaları bazında seçilen örnekler çerçevesinde incelenmiştir. Bir markanın müşterisi ile kurduğu 

kuvvetli bağın empati ile oluştuğunu, arkadaşının ona hatır sorması gibi, Getir’in ‘Canınız bir şey mi 

çekiyor?’ diye soru sorması ve belki fırsatları kısa süreli ama sık sık karşımıza çıkaran Getir’in bizi 

ikna etme potansiyeli oldukça yüksektir. Cialdini’nin karşılık yaratma ilkesine göre, hediye edilen 

kuponu harcadığımızda kendimizi kötü hissetmemiz, Otorite olarak beğendiğimiz ve güvendiğimiz 

bir kişiye göre seçim yapmamız, yorumları okuyarak restoran ya da market seçmemiz, yurtdışına 

açılmış bir markanın toplumsal kanıt bağlamında bize güven vermesi ve tercih edilir olması, yine 

beğendiğimiz bir ünlünün tercihini kendi tercihimize yansıtmamız, her zaman hızlı ve kaliteli 

ürünleriyle tutarlılık ilkesine uyulması ve bu bağlamda stokların tükendiği bilgisi ya da promosyon 

süresinin dolduğu bilgisi ile azlık ilkesine göre bizleri ikna etmesi, Getir uygulaması ile Cialdini’nin 

ikna ilkelerinin kesiştiğini göstermiştir. Bu bağlamda ikna teknikleri, Getir uygulaması üzerinden 
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okumak, uygulamanın müşteride neden bir marka sadakati yarattığını ve markanın bu bağlamda 

nasıl başarılı olduğunu da kanıtlamaktadır. 

 

SONUÇ 

 

21. yy’da dijitale evrilmenin, değişen değil, dönüşen olmanın anlam ifade ettiği bu çağda, 

şüphesiz ‘deneyim’ de çağın en önemli kavramlarından biri haline gelmiştir. Deneyimi, Uğur Batı 

şöyle tarifler: 

Deneyimin kusursuz olanı unutulmazdır. İşlevsel olanı da budur. Unutmayalım,’İnsan 

duyduğunu unutur, gördüğünü kaydeder, kokladığını anımsar, dokunduğunu duyumsar ama 

hissettiğini kavrar ve içselleştirir. (Batı, 2018:53) 

Getir Uygulaması, dijital dönüşümün yaşandığı bu dönemde pandemiden önce de popüler olan 

bir uygulama idi. En önemli ve beğenilen yanı ise, istediğimiz ürünün hızlı bir şekilde kapımıza 

gelmesiydi. Kurucusu Nazım Salur’un BiTaksi Uygulamasının hayata geçmesi sonrasında, hedef 

kitlenin ihtiyacını önceden öngörüp harekete geçmesi markanın başarısındaki temel unsur olarak 

belirmektedir. Kotler bu durumu şöyle tanımlamaktadır: 

En cesur düzeyde pazarlama, bir şirketin hiç kimsenin talep etmemiş olduğu ve hiç kimsenin 

aklına gelmemiş olan bir hizmet sunmaya karar vermesiyle oluşur. (Kotler, 2009:31) 

Bu cesur pazarlama yöntemini uygulayan ve kısa sürede kendine sadık müşteri portföyü 

yaratan Getir, bu başarısını özellikle pandemi döneminde hedef kitlesi ile empati kurarak da 

gerçekleştirmiştir. ‘Getir bir mutluluk’ sloganıyla adeta hayattaki anlam arayışına eşdeğer mutluluk 

kavramı üzerine kurgulanan sloganı, marka algısına önemli bir katkı sağlamıştır. Pandemi döneminde 

‘Bi siparişten ne çıkar?’ diyerek, bu sorunun yanıtlarını esnafa sağladığı fayda olarak hedef kitlesine 

aktarmıştır. Bu bağlamda empati kurduğunu kanıtlayarak, ‘değer’ kavramını markanın odağına 

yerleştirmiştir. Değerli gördüğü esnafın da hedef kitlesi olduğu düşünülürse, hem esnafı, hem de 

müşteriyi memnun eden çift yönlü başarıyı sağlayan bir marka olarak konumlanmıştır. 

Bu çalışmada özellikle Robert Cialdini’nin ikna ilkeleri üzerinden okunan, Getir Uygulamasının 

seçilen örnekleri,  Getir uygulamasının sağladığı promosyonla karşılık veren, her zaman aynı hızda ve 

aynı kalite teslimatıyla tutarlı olan, Getir’de ürünler tükenirken, azlık ilkesine göre satın alma 

gerçekleştiren, yüksek oranda beğeni toplayarak, beğeni ilkesine uyan, İbrahim Büyükak’ın oynadığı 

reklam filmiyle, toplumun güvenini kazanan, bu başarısı ile yurt dışına açılan ve toplumsal kanıt 

oluşturan bir marka olarak analiz edilmiştir. 

Getir, pandemi öncesi yakaladığı başarıyı pandemi döneminde daha da yukarı taşımıştır. Dijital 

çağda yükselen markalar yenilikçi ruhla empati kurabilen ve hedef kitlesinin duygularına seslenen 

markalardır. 

Duyusal Markalamanın önemini anlatırken, Lindstrom şöyle der: Şirketler üzerimizde tam bir 

duygusal etki yaratabilmek için, yalnızca bizi logolara boğmak yerine, aynı anda burun deliklerine 

koku püskürterek ve kulaklarımıza müzik nağmeleri ulaştırarak daha iyi sonuç alabileceklerini 

keşfediyorlar. (Lindstrom, 2008:141) 

Marka algısı bağlamında, deneyim ve değer bu çağda en öne çıkan unsurlardır. Kotler’in bu 

sözleri sanki empati kuran, bir arkadaş gibi bize ‘Canınız ne çekiyor ?’ sorusunu soran ve o canımızın 

çektiğini bize hızlıca ulaştıran, yenilikçi ruhuyla gönlümüzde taht kuran Getir Uygulamasının 

yarattığı değeri özetler gibi: ‘“Hizmet pazarlamasında üç önemli prensip vardır: Hızlı, değişken ve 

arkadaş canlısı olmak.” 
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Özet: Tüketim toplumunun varlığını devam ettirebilmesi mevcut olanın yok edilmesiyle ilişkilendirilir. Tüketimdeki yok 

olma üretimin alternatifi olarak görülür. Bu yok oluş; ister şiddetli, sert veya simgesel bir şekilde isterse kuramsal bir 

şekilde olsun tüketim toplumunun en baş aktörü olmuştur. Postmodernizm ile değişen tüketim kültürü sadece adında 

değil çeşitliliğinde de kendini göstermiştir. Bu tüketim kültürü geniş bir alanda etkisini göstermiş bundan sanat ve 

tasarım da nasibini almıştır. Böylece görsel iletişim tasarımını etkileyerek grafik ürünlerin çeşitliliğinin de artmasına sebep 

olmuştur. Bu çerçevede bu çalışmanın amacı değişen teknoloji sonucunda dijitalleşen afiş durumunu incelemektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Görsel İletişim, Afiş Tasarımı, Dijital Etkileşim, Hareketli Görüntü Tasarımı.  

 

Abstract: To keep in existence for the consumer society is associated with the destruction of the existing one. The extinction 

in consumption is seen as an alternative to production. This extinction; whether it is violent, harsh, and symbolic or 

theoretical, it has been the leading actor of the consumer society. The changing consumption culture with postmodernism has 

shown itself not only in its name but also in its diversity. This consumption culture has shown its effect in a wide area, and 

art and design have also had their share of it. Thus, it has also led to an increase in the variety of graphic products by 

affecting the visual communication design. Within this frame, the aim of this study is to examine the status of the digitalized 

poster as a result of changing technology. 
 

Keywords: Visual Communication, Poster Design, Digital Interaction, Motion Image Design. 

 

DEĞİŞEN TEKNOLOJİ SONUCUNDA DİJİTALLEŞEN AFİŞ 

 

1.GİRİŞ 

 

Geleneksel olarak sosyal ve kültürel yaşamın bir parçası olan afiş; tanıtım ve reklam yapmak, 

kısaca duyuru için kullanılan basılı bir iletişim aracıdır. İçinde bulunduğumuz teknolojik çağ bu 

tanımı daha da ileriye taşıyarak sadece basılı değil aynı zamanda kitlelerle etkileşimli iletişime geçen 

dijital ekranlar haline getirmiştir. Tüketim kültürü birçok alanda etkisini hissettirdiği gibi tasarım 

alanında etkisini göstermiştir. Buna paralel olarak dijital dünyanın temel taşlarından biri olan 

bilgisayar teknolojilerinde ki gelişmeler tüketim kültürünün sonucu olarak tasarımda üretim 

kanallarının değişmesine ve çeşitliliğine sebep olmuştur. Özellikle dijital teknolojinin sağladığı 

yenilikler, geleneksel tasarım anlayışıyla üreten tasarımcıya, hayal edilemeyecek olanaklar ve hareket 

alanı kazandırmıştır. Bu durumu Peter Brugger; “Dijital devrimin öncesinde, grafik tasarımın basılı 

malzemeyle çok kuvvetli bir bağı vardı. Dijital teknoloji hakim bir pozisyona gelip güçlendiğinden 

beri, artık grafik tasarım aynı zamanda hem analog dünyaya, hem de dijital dünyaya ait bir şey oldu” 

sözüyle geleneksel tasarım ve dijital tasarım anlayışı arasındaki bağa işaret etmektedir (Bulut, 2015: 

77). 

Bilgisayarla beraber dijital ticaret, dijital iletişim, dijital okuryazarlık, dijital sağlık, dijital 

güvenlik ve dijital sanat gibi kavramlar sonucunda parmak izi okuyucular, yüz tanıma sistemleri, 
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sanal asistanlar, ses ve harekete duyarlı sistemler ve benzeri teknolojiler artık hayatımızın bir parçası 

haline gelmiştir. Bu gelişmelerden grafik tasarım da büyük ölçüde nasibini almıştır. Bu bağlamda 

grafik tasarım da yeniden tanımlanma ihtiyacı hasıl gelmiştir. 

2007’de La Habana’da düzenlenen Icograda Genel Kurulu tarafından yeniden yazılan 

“Icograda 2011 Tasarım Eğitimi Manifestosu”nda günümüzde kullanılan ileri düzey dijital araçların 

kullanımı sayesinde tasarımcının karşısına çıkan yeni fırsatlardan bahsedilmiş; ortaya çıkan 

teknolojilerin tasarımcıların iletişim kanallarını genişlettiğini ve hareket kabiliyetlerini artırdığı 

gerçeğini ortaya koymuşlardır. Böylece teknoloji alanında ki değişikliklere kolaylıkla adapte olması 

gerektiğini, yapılan tasarımlarda farklı medyaları ve yeni akıllı araçlar yoluyla görselleştirmenin yeni 

yollarını öğrenmeleri gereksiniminden bahsetmişlerdir (Icograda 2011 Tasarım Eğitimi Manifestosu, 

2012:1). Bu bağlamda grafik tasarımcılar gelişen teknolojik yeniliklere kayıtsız kalmayıp yeni arayışlar 

içine girmiştir. 

 

2. TEKNOLOJİNİN İLERLEMESİ VE AFİŞ TASARIMINA YANSIMALARI 

 

Teknolojik yeniliklerin hızla ilerlediği bir dönemde görsel iletişim tasarımı dijital dünyanın 

sağladığı imkanlarla derinden etkilenmiş bu da grafik tasarım ürünlerinin sınırlarını genişletmiştir. Bu 

bağlamda afişin geleceği için farklı öngörülerden söz edebiliriz. Endüstri devrimiyle şekillenen 

teknolojik yenilikler insan yaşamında köklü değişiklere sebep olmuştur. 1780’lerde James Watt’ın 

geliştirdiği buhar makinaları baskı teknolojilerinin gelişmesine önemli bir katkıda bulunmuştur. Daha 

öncesinde litografi ile üretilen afişler yayıncılık, reklam ve afiş tasarımı, tipografik baskı tekniğiyle 

çalışan basımevlerini olumsuz etkilemiş bu gelişme basımevlerini yeni arayışlar içine sokmuştur. 

1811’de Alman matbaacı Friedrich Koenig’in buhar gücüyle çalıştırdığı baskı presi eski yöntemlerle 

yapılan prese göre daha hızlı olması ve kağıt yapımının makineleştirilmesi ile daha hızlı baskı 

yapılabilmesi iletişim çağının başlamasına ortam hazırlamıştır (Becer, 2006: 95-98). 

Modern afiş tasarımının gelişme sürecine 1800’lü yıllarda ki buluşların katkısının yanı sıra 

Gutenberg’le birlikte Avrupa’da matbaanın yaygınlaşması teknolojik yeniliklerin afiş tasarımıyla olan 

ilişkisini güçlendirmiştir. Ancak 1800’lü yıllardan başlayarak  günümüze kadar süre gelen teknolojik 

yeniliklerin sağladığı olanaklar sayesinde tasarımcının yaptığı afişlerde ki farklı yorum ve tasarım 

tavırları önceki dönemlere göre daha fazla gözlemlenmeye başlamıştır 

Günümüzde kullanmaya başladığımız dijital teknoloji, grafik tasarımı çok ileri bir seviyeye 

taşımıştır. Kullanılan yeni yöntemler beraberinde tartışma konularını getirmiş olsa da, artık 

tasarımcılar için bu teknolojik araçları kullanmak bir zorunluluk haline gelmiştir. Çünkü yaşanan 

teknolojik gelişmelerle tasarımlarda izlenim uyandırma, hem daha hızlı hem de daha ayrıntılı 

yapılabilmektedir. Tasarımcıları dikkatini çeken asıl unsur ise, görüntü işleme üzerindeki teknolojik 

yeniliklerdir. Dijital dünyada ki bu yenilikler sonucunda bilgisayar destekli tasarım yapmak cazip 

hale gelmiş, bu bağlamda tasarımcılar dijital tasarım yapmaya yönlenmiştir. 1800‘lü yıllardan 

başlayarak günümüze kadar gelişen teknolojik yenilikler afiş tasarımcısına algı sürecini yönetmesine 

ve tasarımcının birçok farklı biçim ve form kullanmasına sebep olmuştur. Böylece afiş tasarımları 

teknolojik yeniliklerle beraber yeniden şekillenmeye başlamıştır. Tasarımcı teknoloji sayesinde afişleri 

yaparken afişi artık durağan bir halden daha dinamik bir hale getirecek yollar aramaya başlamıştır. 

Bunu yaparken günlük hayatta kullanılan bazı araç ve gereçlerle beraber bilgisayarın verdiği 

olanakları da verimli olarak kullanmışlardır. 2018’de “Berlin Moda Film Festivali” (Görsel 1) için 

yapılan afişte 3 boyutlu filmleri izlemek için kullanılan 3D gözlükle izlenmesi amaçlanmış böylece tek 
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bir yüzeyde bulunan tasarım, gözlük sayesinde 3 boyutlu şekilde algılanması sağlanmıştır. Afiş 

geleneksel bir baskı yöntemi olan serigrafi ile basılmış olmasına rağmen 3D teknolojinin temeli olan 

3D gözlükle izlenilmesi ile geleneksel tasarımın günümüz teknolojisi ile farklı bir biçimde daha 

verimli kullanılması sağlanmıştır. 

 

              

 

Görsel 1. 2018 Berlin Moda Film Festivali için afiş, 2018. 

 

Zafer Lehimler; ”Görme işlemi sırasında göz sinirleri ve beynin aşırı uyarılmasıyla meydana 

gelen optik yanılsamalar görüntü ile izleyen arasında etkileşimi hızlandırarak yoğunlaştırır. Görme 

eyleminde benzeri fiziksel özellikler ve anlam birleştiğinde algıda daha etkili bir çıkarım sağlanması 

mümkündür” sözüyle afişte verilmek istenen mesajı kullanılan teknikle daha güçlü bir anlam 

çıkmasına sebep olduğuna işaret etmektedir (Lehimler, 2015:190) Bilgisayarlarda kullanılan 

programların sunduğu olanaklar ile yapılan afiş tasarımlardan biri de  Zafer Lehimler’in 

“1.Uluslararası Reggae Müzk Festivali” için yaptığı afiş gösterilebilir (Görsel 2). Afiş içinde reggae 

müzikle ilgili kavramlar kullanılmış ayrıca reggae kültürüne ait renklerle desteklenmiş bir yıldız 

afişin ortasında konumlandırılmıştır. Afişte anlamı güçlendirmek için kullanılan optik yanılsama ile 

afiş izleyicisiyle etkileşim haline girmiş böylece zihnindeki imgeleri ve kavramları bir araya getirip, 

gözün algı sınırlarını zorlamıştır. 
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Görsel 2. “1. Uluslararası Reggae Müzk Festivali” için afiş, Zafer Lehimler, 2012. 

 

Günümüz grafik tasarımcıları kendilerine sınırsız olanaklar sunan teknolojik araçlar ve 

yazılımlarla çalışıyor: İnternet sayesinde bilgi, hızlı bir şekilde dünyaya; tabletler ve cep telefonları, 

kişisel bilgisayarlarla taşınabilir bir hale gelmiş durumda. Dijital ekranlar yalnızca statik metinler 

değil aynı zamanda dinamik bilgi de sunan bir mecra haline gelmiş; geçmişteki birçok teknik 

sınırlamalar ortadan kalkmış ve çağdaş grafik tasarımcısının çalışma ortamı sürekli iyileşme 

eğiliminde olduğu görülmüştür (Phinney, 2019:1). Amerika’da yayınlanan “Westworld” dizisinin 1. 

Sezonu için yapılan afişte kullanılan tipografik tasarım, suyun zihinsel süreçte olan halinin 

bilgisayarın sunduğu kullanım araçlarında karşılık bularak nasıl deneysel bir tavırla 

yapılandırıldığına örnek teşkil etmektedir (Görsel 3) Böylece yazı statik bir halden dinamik bir hale 

gelerek izleyiciye farklı bir boyutta bir algı yaratmıştır. 

 

 
 

Görsel 3.  “Westworld” dizisi 1. Sezonu için yapılan afiş, 2018 

 

Dikkat çekmek, harekete geçirmek, yüzeyde bulanan bir görseli hareketlendirmek, bilgi 

edinmek ve buna benzer bir çok kullanım amacı olan artırılmış gerçeklik (Augmented Reality) 

teknolojisi değişen ihtiyaçlara göre gelişmekte ve tasarımcıya daha geniş hareket alanı sunmakta olan 

bir görüntüleme teknolojisidir (Atasoy, 2018:82). Hayatımızın vazgeçilmezlerden olan akıllı 

telefonların ve tabletlerin, iletişim kurmanın yanı sıra yazılım firmaları tarafından yapılan telefon 

uygulamalarının getirdiği yeniliklerle izleyicinin duyularını harekete geçiren farklı olasılıklar ortaya 
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çıkmasına sebep olmuştur.  Slovenya’da bulunan Cyril and Methodius Üniversitesi Öğrenci Konseyi 

tarafından “Cadılar Bayramı” etkinliği için yapılan afişte artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi 

kullanılarak, afişte bulunan kuru kafa sembolü ve üzerindeki yazılar AR tabanlı bir telefon 

uygulaması ile bakıldığında hareketlendirilerek; afişin basılı halinin teknoloji ile birleştirilmesi yoluyla 

izleyiciye farklı bir bakış açısı sağlanmıştır. 

 

 

 
          

 

Görsel 4. “Cadılar Bayramı” etkinliği için artırılmış gerçeklik teknolojisi ile yapılmış afiş, 2019 

 

Birleşik duyu anlamına gelen Sinestezi kökü Yunanca olan bir kelime. Bir algının uyarılması ile 

başka bir algının harekete geçmesi ile meydana gelen istemsiz bir hareket olan sinestezi; şekillerin ve 

renklerin seslerle ilişkilendirilmesi olarak karşımız çıkıyor (Dündar, 2016: 31). Bu bağlamda 

Hollandalı tasarımcı Karin Langaveld'in yaptığı "Sound Poster" izleyiciye eş zamanlı olarak çoklu 

duyumsama yoluyla beklenmedik deneyimler yaşatmakta ve afişin sese ve harekete duyarlı yapısıyla, 

izleyicide görme-işitme-dokunma gibi çok duyulu etkileşime neden olduğu gözlemlenmiştir (Görsel 

5). 

 

         
 

Görsel 5. Karin Langaveld tarafından yapılmış “Sound Poster” adlı afiş, 2019 

 

Hareketli afiş tasarımı günümüzde çokça kullanılan bir tasarım sürecidir. Afiş şimdiye kadar 

basılı (hardcopy) olarak karşımıza çıkmış olmasına rağmen yazılımlar ve bazı matematik 

hesaplamalar yapıldıktan sonra dijital ekranlarla buluşarak hareketli hale gelmişlerdir. Stüdyo Feixen 

tarafından, Londra'daki Cafe Oto'da gerçekleşen üç günlük bir festival için yapılan Oto Nové Swiss 

adlı afişte; üzerinde oynayabileceğiniz ve hatta kendi müziğinizi yapma imkânı sağlayan etkileşimli 

bir ortam sağlamıştır. Afişin herhangi bir yerine dokunulduğunda statik bir halden dinamik bir hale 

geçerek izleyicisiyle etkileşim haline geçtiği görülmektedir. Dokunulan yerlerden çıkan seslerle 

izleyiciye sıra dışı bir deneyim sunmaktadır (Görsel 6.). 
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Görsel 6. Oto Nové Swiss (33 saniyelik animasyondan kareler), Stüdyo Feixen, 2017. 

 

Stüdyo Feixen tarafından 2016’da yapılan «Present Future Film Festival» afiş tasarımı olarak 

basılı kullanılmasının yanı sıra hareketlendirilerek afişi daha dinamik bir hale sokmuştur (Görsel 7). 

Gelişen teknolojilerin olduğu günümüz dünyasında ve geleceğin enerji ve canlılık dolu olmasından 

yola çıkılarak tasarımda kalp atışlarının sesi ile fon müziği seçilerek, 3D görsel efektlerle birlikte film 

festivalinin felsefesini ve ruhunu sergileme amaçlanmış.  

 

                 
 

Görsel 7. Present Future Film Festival (17 saniyelik hareketli afişten kareler), Stüdyo Feixen, 2016. 

 

Zhuangxiang Lin tarafından Muesum of Contemporary Art of CAA için yapılan “Zero Bias” 

sergi afişi hem basılı olarak hem de hareketli yapılarak afişte bulunan sabit değişkenli hareketlerle 

izleyicinin ilgisini uzun bir süre üzerine çekmeyi hedeflemiştir (Görsel 8.). 
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Görsel 8. “Zero Bias”, Zhuangxiang Lin, 2015. 

 

Bilgisayar destekli tasarım günümüzde hareketli afiş dahil bir çok mecrada karşımıza 

çıkmaktadır. Bilgisayar desteğinin tasarıma sağladığı hareket alanının geliştirilen yazılımlar sayesinde 

tasarımlar geleneksel olarak tek tek elde hazırlanmasıyla değil, yazılım ürünleri ile tasarlanması 

şeklindedir. Götz Gramlich tarafından hem hareketli hem de geleneksel baskı yöntemi olan serigrafi 

tekniğiyle yaptığı afişte “Herbstzeitlose” yazısında sonbahardan kışa geçişi harflerin hareketi 

üzerinde göstermiştir (Görsel 9.) Afişte her bir harfin sıyrılarak aşağı düşmesi ile afiş üzerindeki 

bilgiler görülebilir bir hale gelmiştir. Bu bağlamda mevsimler arası geçişi bilgisayarda 

hareketlendirerek harflere gönderme yapmış, böylece izleyicinin ilgisini üzerine çekmeyi başarmıştır. 

 

 

       
 

         
 

Görsel 9. “Herbstzeitlose” basılı afişi ve hareketli afişlerden kareler, Götz Gramlich, 2014. 
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3. SONUÇ 

 

Günümüz “Hız Çağı” olarak ifade edilmekte ve bu ifade teknoloji ve tasarım arasındaki 

etkileşimi tasarımcıya zorunlu kılan bir yaşam olgusu olarak gelişmektedir. Bundan dolayı 

teknolojinin hızlı ilerlemesi ve bu bağlamda teknolojik yeniliklerin artması tasarımcılar için bir avantaj 

olmuştur. Afiş, aktarılacak bilginin görselleştirilerek alıcısına sunulduğu bir iletişim aracıdır. 

Teknolojinin ilerlemesi ile iletişimin yeni kanalları ortaya çıkmış bu durum afiş tasarımına yeni bir 

boyut kazandırmıştır. Tasarımcı afişi tasarlarken artık yeni tasarım araçları ve bilgisayar 

yazılımlarını kullanarak afişin durağan halinden, dinamik bir hale gelmesine ön ayak olmuş bu da 

interaktif, dijital ve hareketli afiş gibi kavramların hayatımıza girmesine sebep olmuştur.  

Bu yeni anlayış elbette geleneksel tasarım yöntemleri temelinde yükselmiştir. Dünyaya açılan 

sonsuz bir pencere olarak karşımızda duran internet ve bilgisayar teknolojileri sağladığı ortam 

sayesinde, tasarımcı artık hayal ettiği her şeyi sadece durağan değil aynı zamanda dinamik bir hale 

getirmesi kaçınılmazdır. Yaşadığı çağın farkında olan tasarımcı teknolojik yeniliklerin kendisine 

kazandırdığı özgürlük alanından hareket ederek bugünün tasarım enstrümanlarını doğru kullanarak 

afişin geleceğine de ışık tutacaktır. 

Günden güne yenilenen teknolojik ürünler, hiçbir zaman kendini yenilemekten geri 

kalmayacak, her zaman gelişen teknolojilere açık olacaktır. Grafik tasarımda bu gelişmelere kayıtsız 

kalmayıp teknolojik yenilik ve gelişmelerle beraber sürekli kendini geleceğe hazırlayacaktır. 

Teknolojik gelişmeler devam ettikçe tasarım yapılan işin ya da eserin kalitesi artmaya devam 

edecektir. 

Bilgisayar, internet ve bunlara bağlı olarak geliştirilen tasarım programları tasarımcının adeta 

eli, gözü ve beyninin bir uzantısı gibi işlev görecektir. Dijitalleşen afiş gelecekte yerini teknolojik 

gelişmeler ışığında yapay zekaya bırakması da öngörülmektedir.  
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Etkileyen Faktörlerin Marka Bağlılığı Moderasyon Etkisinin İncelenmesi” isimli doktora tezi ile Mayıs 2020’de “Doktor” 

olarak akademik kariyerine İstanbul’da devam etmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.  

 
Özet: Tüketicilerin satın alma kararlarını doğrudan etkileyerek, onlara referans olan sosyal medya araçlarının daha çok 

kullanılması ile önemi gün geçtikçe artan sosyal etkili kişi olarak değerlendirilen sosyal medya kanaat önderleri, markalarca 

reklam aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Sosyal medyanın gücünün arttığı teknoloji döneminde, bu mecrayı aktif 

olarak kullanan ve fikirleri, görüşleri ile takipçilerine yön veren yeni kanaat önderlerinin bireylerin satın almadaki etkisini 

ölçmek amacıyla bu araştırma gerçekleştirilmiştir. Bir reklam aracı olarak kaynağın güvenirliği, çekiciliği ve uzmanlığı 

bağımsız değişkenlerinin, satın alma niyeti bağımlı değişkenine etkisinin incelendiği bu çalışmada çoklu lineer regresyon 

analizi kullanılmıştır.  Çoklu doğrusal regresyonun analizine göre, sosyal etkili kişinin çekiciliği, güvenirliği ve 

uzmanlığının bir reklam aracı olarak bireylerin satın alma niyetleri üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. Bu etki en yoğun 

sosyal etkili kişinin güvenilirliği ile artış gösterirken; satın alma niyetine en az etki ise sosyal etkili kişinin çekiciliği sonucu, 

araştırma verilerinden elde edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Etkili Kişi, Satın Alma Niyeti, Güvenirlik, Çekicilik, Uzmanlık 

 

Abstract: Social media opinion leaders, who are considered as inflencers, whose importance is increasing day by day with the 

use of social media tools that directly affect consumers' purchasing attitude, have started to be used as an advertising tool by 

brands. This research was carried out in order to measure the effect of inflencers’, who actively use this medium and affect 

their followers with their ideas. Multiple linear regression analysis was used in this study, in which the effects of the 

independent variables of trustworthiness, attractiveness and expertise of the source as an advertising tool were examined on 

the dependent variable of purchase intention. According to the analysis of multiple linear regression, the attractiveness, 

trustworthiness and expertise of the infleuncers have a significant effect on the purchasing intentions of individuals as an 

advertising tool. While this effect mostly increases with the trustworthiness and the least effect on purchase intention was 

obtained from the research data as a result of the attractiveness of the inflencer. 

 

Keywords: Influencer, Purchase İntention, Trustworthiness, Attractiveness, Expertis 
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Özet: Gündelik hayatımızda çevremizi saran reklamlardan kaçmak imkansız hale gelmiştir. Tüketim tercihlerimiz, iletilen 

mesajların etkisi altında şekillenmektedir. Bu davranış biçiminin farkında olan reklam sektörü, reklamları hazırlarken 

içeriklerine yüklediği mesajlar ile tüketme arzusunun ortaya çıkmasını amaçlamaktadır. Tanıtımı yapılan ürünler ya da 

hizmetler, tüketicilerin ihtiyaçlarının yanı sıra, korkularına, ideallerine ve isteklerine de hitap edecek şekilde sunulmaktadır. 

Böylece yalnızca ihtiyaç için tüketmekten vazgeçmiş olan kitlenin, ürünü ya da hizmeti tercih etmesi için bir gereklilik 

yaratılmaktadır. Sanat eserlerinin, reklamlarda kullanımı yeni bir olgu değildir. Ancak dijitalleşme reklamları da 

dönüştürmüş ve bu durum sanat eserlerinin reklamlardaki temsiliyetine de yansımıştır. Bu çalışmada, Türk Hava Yolları ile 

Garanti Bankası’nın birlikte hizmete sundukları Shop&Smiles kartının reklam kampanyası olan, "The Original" 

incelenmiştir. Ünlü tablolardan; Mona Lisa’nın, İnci Küpeli Kız’ın ve Otoportre’nin uğradığı dijital dönüşümler ve tablolar 

aracılığıyla üretilen anlamlar kültür endüstrisi ve tüketim toplumu çerçevesinde göstergebilim yöntemiyle analiz edilmiştir. 

İncelenen reklamlarda sanat eserlerine atfedilen değerler, şirketler tarafından sunulan hizmetlerle ilişkilendirilmiştir. 

Eserlerin, “eşsiz”, “ünlü” ve “sınıf vurgusu” göstergeleri, hizmetlerin özellikleriyle eşdeğerlenmiştir. Reklamlarda 

kullanılan sanat eserlerine atfedilen toplumsal değer, hizmetin kendisine ve tüketicisine yansıtılmış, eserler bağlamından 

koparılmış ve deforme edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Reklam, Tüketim Toplumu, Kültür Endüstrisi, Göstergebilim 

 

Abstract: It is impossible to escape from the advertisements that surround us in our daily lives. Our consumption 

preferences are shaped under the influence of the messages. The sector, which is aware of this behavior, aims to reveal the 

desire of consumption with the messages they upload to the content while preparing the advertisements. The products or 

services promoted are presented in accordance with the fears, ideals and wishes of the consumers as well as their needs. Thus, 

a necessity is created for the mass, who gave up consuming only for necessity, to prefer the product or service. The use of 

artworks in advertisements is not a new phenomenon. However, digitalization transformed the advertisements too, and this 

was reflected in the representation of artworks in advertisements. In this study, "The Original", the advertising campaign of 

the Shop&Smiles card offered by Turkish Airlines and Garanti Bank, has been examined. The digital transformations of 

famous paintings, Mona Lisa, Girl with a Pearl Earring, Self-Portrait and the meanings produced through the paintings 

were analyzed with the semiotic method within the framework of the culture industry and the consumption society. In these 

advertisements examined, the values attributed to the artworks were associated with the provided services by companies. The 

indicators of the artworks, "uniqueness", "famous", and "class emphasis", were equated with the characteristics of the 

services. The social value attributed to the artworks used in advertisements has been reflected to the service itself and to its 

consumers, and the artworks have been decontextualized and deformed. 
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143 
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ANALİZ 

 

GİRİŞ 

 

Ürün ve hizmet tanıtımı yapma işlevinden, kimlik politikaları üretme, hayat tarzı yaratma, 

kendini ifade etme biçimlerini şekillendirme işlevine doğru evirilen reklam; toplumsal değerlerin 

oluşmasında önemli bir unsurdur. Bu anlamda reklam bir otorite ve kontrol kaynağıdır (Yavuz, 

2007:47). Değişen ekonomik ve politik şartlara uyum sağlayarak biçimlenen reklam, sanayileşmenin 

etkileriyle birlikte geleneksel tüketim pratikleri değişen toplumlarda boşluk doldurma görevi 

üstlenmiştir. Tüketim toplumunun yükselişi, insanların kendilerini tükettikleri ürünler üzerinden 

tanımlamaya başlaması, ait olmak istenen sınıfın tüketim pratiklerini gerçekleştirmeleri reklamı 

kontrol mercii haline getirmiştir. Üretim toplumundan tüketim toplumuna geçiş ile birlikte iş ile ev 

arasındaki artan mesafe yol kenarlarını reklam için uygun alanlara dönüştürmüş, ev-iş arası yolculuk 

yapan üreticiler de potansiyel birer tüketici olmuştur. Reklamlar, yalnızca dergi ve gazete sayfalarında 

ya da sokak panolarında değil, evlerin içinde en sıradan yerlerde dahi gündelik hayata dahil olmaya 

başlamıştır (Sturken ve Cartwright, 2009:230).   

Reklam faaliyetlerinin artması alana olan ilgiyi de artırmış ve üzerine daha fazla düşünülmeye, 

yazılmaya başlanmıştır. Araştırmanın teorik çerçevesinin beslendiği eleştirel düşünce, reklamların 

dönüştürücü ve değersizleştirici etkisi olduğunu, yarattığı sahte ihtiyaçlarla bireylerin kendilerine 

yabancılaştıklarını savunmaktadır (Marcuse, 1997). Frankfurt Okulu tarafından medya endüstrisi 

kapsamında ele alınan reklam, günümüzde ideolojik ve kültürel yeniden üretimin gerçekleştiği bir 

metin olarak okunmaktadır. Okul’un kapitalizmi meşrulaştıran kültürel düzenlemeler olarak 

yorumladığı reklam, İngiliz Kültürel Çalışmaları tarafından ise kapitalizmin hakim değerlerini 

yeniden üreten ideolojik metinler olarak değerlendirilmektedir.  

Reklamlar böyle bir bakış açısı ile okunduğunda, altında yatan mesaj, sunmak istediği ile 

gösterdiği arasındaki fark daha net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ancak göz ardı edilmemesi 

gereken konu, mesajın okunma biçiminin toplumdan topluma ve bireyler arasında farklılık 

gösterdiğidir. Bu süreç, bireyin içinde bulunduğu sınıf, kendisini hayata karşı konumlandırışı, 

beklentilerinin ve isteklerinin oluşturduğu sosyal ve geleneksel ortam içinde gerçekleşmektedir. 

Bu çalışmada ise sanat eserinin reklamla kurulan ilişkisi ve bağlamından kopartılarak 

nesneleştirilen eserin reklamdaki rolü konu olarak ele alınmıştır. Türk Hava Yolları (THY) ve Garanti 

Bankası’nın birlikte hizmete sunduğu Shop&Smiles kartının reklam kampanyası olan The Original, 

incelenmiştir. Mona Lisa, İnci Küpeli Kız ve Otoportre eserleri kampanyanın, bilinirliğinden 

faydalandığı tablolardır. Eserin tanınırlığı üzerinden kurgulanan kampanyada; eserlere yüklenen 

simgesel anlamlar ve eserlerin kullanım biçimleri incelenerek, sanat ve reklam arasında kurulan bağ 

ve bu bağ üzerinden tüketiciye verilen mesajlar analiz edilmiştir. Eserlerin dijital dönüşüme 

uğrayarak ürettiği anlamlar, kültür endüstrisi ve tüketim toplumu üzerinden tartışılmış ve reklamlar 

göstergebilim yöntemiyle analiz edilmiştir. 

 

REKLAMIN TARİHİ 

 
 Reklamcılık, Sanayi Devrimi’nin ilk dönemlerinde bildiriler ve posterler aracılığıyla 

gerçekleştirilirken, faaliyetlerin yeni ürünlerin tanıtılmasını amaçlamıştır. Modern anlamda reklam 

faaliyetleri ise kapitalist sistemin etkisiyle, yalnızca tanıtım etkinliği olmaktan çıkmıştır. Reklamların 
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işlevselliği, kapitalist sosyo-ekonomik sistem içerisinde artmıştır (Dyer, 2010:19). Modern 

reklamcılığın, gazetelerin yayımlanması ile başladığı kabul edilmektedir. Tek sayfa halinde çıkan 

gazetelerde yayımlanan reklamlar, ticari faaliyetlerin duyuru metinlerinden, yeni çıkan kitaplara, 

reçetesiz ilaç ilanlarına kadar geniş bir alanı konu edinmiştir. Tek sayfalık gazetede yayınlanacağı için 

yalın bir dil kullanılan ve doğrudan bilgi verme amacı güdülen metinlerde, zamanla uzman 

görüşlerine de yer verilmeye başlanmış ve, “onaylı, başarılı, kesin çözüm” gibi görece daha süslü 

kullanımlarla günümüz reklamcılığına doğru adım atılmıştır (Dyer, 2010:21). Kapitalist sistem ve 

fabrikalaşma neticesinde reklam, ticari kurumların ana KAYNAKLARından biri olmuş ve getirisi 

yüksek bir alan haline gelmiştir. İlk dönemlerde görsel öğelerin kullanılmadığı reklamların seyri, 

1850’lerin başında reklam vergisi ve gazetelerden alınan damga vergisinin düşürülmesiyle birlikte 

dönüşüme uğramıştır. Günlük gazetelerin yayımlanmaya başlamasıyla birlikte, reklamın gazetedeki 

hacminin artırılması yönünde fikirler ortaya atılmıştır. Kurulan reklam ajansları, gazetelerde daha 

fazla sütuna sahip olmak ve görsel kullanmak konusunda talepte bulunmaya başlamıştır. Amerika 

Birleşik Devletleri’nde 1895 yılında resim ve baskı kısıtlamalarının kalkması üzerine reklam 

stratejilerinde değişikliğe gidilmiş ve bu dönem, akılda kalıcı sloganların üretilmeye başlandığı, 

markaların birbirleriyle daha etkili hitaplar bulma konusunda yarıştığı bir dönem olmuştur (Dyer, 

2010: 62). Tüketiciyi etkilemek için üretilen yeni, farklı ve dikkat çekici fikirlerden bir tanesi de, sanat 

eserlerinin reklamda kullanımı olmuştur 

Okuryazarlık oranının artması ve demiryollarının inşası sonrasında gazetelerin nakliyesinin 

kolaylaşması reklam sektörünün altın çağını yaşamasında etkili olmuştur. 1900’lerde reklamdan elde 

edilen gelir sayesinde gazetenin maliyetlerini düşüren gazete sahipleri daha fazla ve daha dikkat 

çekici reklamlar talep etmeye başlamıştır. 20. yüzyıl ile birlikte ekonominin temel ayaklarından birisi 

haline gelen sektörde, kurumsallaşma ve meslekleşme yönünde büyük adımlar atılmaya başlanmıştır. 

İkna yöntemlerini kullanmaya başlayan reklamlar, toplumda korku ve endişe dürtülerini ön plana 

çıkartmış, böylelikle tüketimi artırmak hedeflenmiştir (Dyer, 2010: 76). 

1.Dünya Savaşı nedeniyle ekonomisi zarar gören ülkeler, ekonomiyi canlandırmak için farklı 

yollar ararken; o dönemde bir savaş stratejisi olan propaganda reklam taktiği olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. Tüketicide memnuniyetsizlik duygusu yaratılmış ve kültürel kabulleri tüketim lehine 

değiştirmek için manipülasyon yapılmıştır. Bunun tarihteki en önemli örneklerinden biri, sigara 

satışının artmasında büyük rol oynayan, sigaranın özgürlüğün simgesi haline getirilişidir. Bir diğer 

büyük çıkmazı Dünya ekonomik bunalımında yaşayan sektör, krizi yeniden fırsata çevirerek 

psikolojik olarak yıpranmış insanları antidepresan ürünler tüketmeye çağırmıştır (Dyer, 2010:80). 

Sonrasında ikinci büyük savaşı yaşayan dünyada, reklam, arz fazlası ürünlerin tüketilmesi için temel 

iletişim aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Televizyonun da icadı ile birlikte mecrası değişen 

reklam sayesinde tüketici her yeni üründen anında haberdar olmuş, ona nereden, nasıl ulaşabileceğini 

oturduğu yerden öğrenmiştir. Ancak yeni olan tüketicinin bulunduğu yerde ürünler hakkında farklı 

bilgilere ulaşıyor olması değildir. Farklı olan televizyonla birlikte ürünün görsel sunumunun üründen 

önce tüketilmeye başlanmasıdır.  

 

Reklamın sanatla buluşması  

 
Sanat ve reklam hayatın her an içinde, birbiriyle temas halinde iki farklı alan olarak, amaçları ve 

işlevleri anlamında hala tartışılmaktadır. Zaman zaman iç içe geçen alanlar, varoluş nedenleri 

bakımından farklılaşmaktadır. Sanat, dünyadaki iyi/kötü ya da güzel/çirkin vb. olguları yansıtırken, 
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reklam sunduğu şey neticesinde maddi bir fayda sağlamayı amaçlamaktadır. Ancak sanat ve reklamın 

kesiştiği ve birbiriyle alışveriş halinde olduğu durumlar da bulunmaktadır. Sanat, reklamdan 

devşirdiği unsurları kullanırken, reklam ise sanatın estetik başarısı ve renkleri kullanımı gibi 

özelliklerinden faydalanarak üretim sağlamaktadır (Sturken ve Cartwright, 2009:189). 

Tüketim toplumunun yükselişi ile birlikte sanatın da mecrası değişmeye başlamıştır. Bireylerin 

dikkatinin reklam panolarına, dergi ve gazetelerdeki reklam köşelerine kayması, sanat eserlerinin de 

birer reklam unsuru olarak kullanılmasıyla sonuçlanmıştır. Bunun ilk örneklerinden biri, İngiliz 

ressam Sir John Everett Millais’ın, Bubbles (Millais’in torunu) eserinin, Pears sabunlarının (Pears’ 

Soap) tanıtımında kullanılmasıdır. 1886 senesinde başlatılan kampanyaya tepkiler 1899 senesine kadar 

sürmüş, sanatın reklama alet edilmesini eleştirenler The Times Gazetesi’ne mektuplar göndermiş ve 

gazete bu mektupları yayınlamıştır (Dyer, 2010). 

                           
 

Resim 1. Bubbles, Sir John Everett Millais’in tablosu (solda) ve Pears sabunlarının tanıtım afişi (sağda). (http1 

[soldaki görsel] ve http2 [sağdaki görsel]). 

 

Toplumsal pratiklerin değişimiyle birlikte anlamlandırma biçimleri de değişime uğrarken, 

özgür ve özgün üretimin bir temsil olan sanat, reklamların içerisinde sergilenmeye başlamıştır. 

Çoğaltılabilirliğin mümkün hale gelmesiyle, sanat eserleri de biricikliklerinden koparılarak ulaşılabilir 

olmuştur. Bu süreçte reklam ve sanat birbiriyle alış-veriş yapan iki toplumsal unsura dönüşmüştür. 

Her ne kadar çoğaltılıp ulaşılabilir olsalar da kendilerine atfedilen değer değişmeyen klasik eserler de, 

reklam sektörü açısından kullanıma elverişli görseller olarak kabul edilmiştir.  

Tüketim pratikleri üst sınıftan orta sınıfa doğru kayarken; haz duyma, farklı olma güdüleri 

doğrultusunda yönlendirilen tüketiciler için ürünü tercih etme nedenleri de çoklulaştırılmıştır. Bu 

sebeplerden bazıları olan saygınlık, itibar, eşsizlik gibi unsurların reklam metinleri aracılığıyla 

tüketiciye ulaştırılması için sanat eserlerini kullanmak kolay ve ucuz bir yöntem olarak 

düşünülmüştür. Fazladan bir çaba ve yaratıcılık gerektirmeyen bu stratejiyle ürün ve eser arasında 
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kurulan bağ, açıktan ya da örtük şekilde reklama bağlanmış ve izleyiciden bu mesajı okuması 

beklenmiştir.  

Sektör, sanatın yansıttığı özellikleri kendisine mal ederken, birçok sanat dalını kullanmıştır. Bu 

kimi zaman bir roman kahramanının reklamda görülmesine sebep olurken, kimi zamansa bir heykelin 

ya da eski bir fotoğrafın yeni moda ürünlerle giydirilmesi şeklinde tüketicinin karşısına çıkartılmıştır. 

Esere atfedilen maddi ya da manevi değeri ürün ile bütünleştiren reklamlar, izleyicinin eser kadar 

önemli bir ürünü tüketmek üzere olduğunu düşünmesini hedeflemektedir. Böylelikle tüketici, bir 

bakıma üst sınıfa ait pratikleri deneyimlemiş olacaktır. Reklamcılar, toplum tarafından genel kabul 

görmüş, estetik ve statü ile ilişkilendirilmiş sanat eserlerini kullanarak, ürün ve hizmet için yeni bir 

dünya yaratmayı amaçlamaktadır. Söz konusu dünyada eser bağlamından çıkartılarak ürün ile aynı 

anlamı paylaşır hale getirilmektedir. Estetik ve statü, ürünü tüketmesi ile birlikte tüketicinin 

kazanacağı bir ayrıcalık olarak sunulmaktadır. Estetik olgusu tüketicinin haz ve tatmin duyguları 

üzerinden, yaratılan simgesel dünyada tüketilebilir birer nesne haline dönüştürülmektedir.  

Reklamcılık, modernizmin toplumsal anlamda hüküm sürmesiyle birlikte sanat ile olan 

ilişkisini arttırmıştır. 19. yüzyılda yaşanan değişimlerle birlikte günümüze kadar reklam, toplumsal 

olan tüm unsurlarla bağ kurmayı başarmıştır. İçerisine dahil ettiği her unsurun anlamsal 

bütünlüğünden de faydalanan reklam, dikkat çekmek için farklı yollar denemiştir. Kimi zaman bir 

eseri reklamda kullanmış ve esere atfedilen değerden faydalanmış, kimi zamansa ürüne ya da hizmete 

sanat muamelesi yaparak onu yüceltmiştir. Ancak bir parantez açarak şunu da belirtmek gerekir ki, 

tüketiciyi etkilemek amacıyla farklı stratejiler kullanılmış ve kullanılıyor olsa da, reklamların bireyler 

üzerinde doğrudan etkisinin olup olmadığı konusu hala tartışılmaktadır. Sanat eseri kullanmak, şok 

edici unsurlara yer vermek, duygulara hitap etmek, hangi strateji izlenirse izlensin, alımlayıcı olarak 

tüketicilerin de süreçte rolünün olduğuna dair çalışmalar yapılmaya devam etmektedir. Dyer (2010: 

113), “Çocuklar çok erken yaşta çocuk şarkıları yerine reklam müzikleri mırıldanırlar ve bizler, 

reklamcıların iddiaları bizleri cezbettiği için satın aldığımız durumları hepimiz muhtemelen 

hatırlayabiliriz”, diyerek izleyici üzerinde reklamın ne kadar etkili olduğunu vurgulamıştır. Ancak 

reklamın uzun dönemli etkileri hakkında elimizde net bir veri olmadığını da eklemiştir. 

 

FRANKFURT OKULU’NA BAKIŞ 

 

Frankfurt Okulu teorisyenleri, temelde doğaya ve mitlere meydan okuyan aydınlanma 

geleneğini, yeni efsaneler yarattığı gerekçesi ile eleştirmiştir. Düşünürler, totaliter bir yapıya sahip 

olan bu düşünce biçiminde araçsal aklın yeni bir yabancılaşma yarattığının altını çizmiştir. Yaratılan 

yabancılaşma, teknik yararlılık ve kişisel çıkarlarla örülü bir dünyaya doğru adım atılmasına sebep 

olmuştur. Bunun üzerine bir kültür kuramı geliştiren Okul, kapitalizmin yalnızca ekonomi-politik bir 

çerçevede açıklanamayacağını belirtmiştir.  

Temsilcilerinin 1930’larda Nazi’lerin iktidara gelmesinden dolayı Avrupa ve Amerika Birleşik 

Devletleri’ne sürgün edilmeleri, kuramlarını geliştirmeleri yönünde onlara önemli fırsatlar 

sunmuştur. Hakim kitlesel üretim, kitle iletişim araçlarının politik amaçlara hizmet etmesi, eğlencenin 

endüstrileşmeye başlaması, tüketim toplumunun çok çeşitli örneklerinin sergilendiği bir toplum 

yapısı olarak Amerika Birleşik Devletleri’ni zengin bir araştırma alanı haline getirmiştir. Okul 

düşünürlerinin, modern totaliterliğin merkezinde yer aldığını düşündükleri bu kavramlar (kültür 

endüstrisi, kitle kültürü), bireylerin çalışarak köleleştirildiği ve sahte ihtiyaçlar yaratıldığı bir yapıyı 

temsil etmiştir. Denetim ağının bir ürünü olan kavramların, toplumların manipüle edilmesinde kilit 
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bir işleve sahip olduğu ve temeldeki eşitlik ve özgürlük söylemlerinin aksine bireylerin daha fazla 

şeyleşmesine sebep olduğu iddia edilmiştir. Okul düşünürleri, orta çağda yaratılan din dogmasının 

yerini yeniçağda bilimin ve aklın aldığını söyleyerek aydınlanmayı eleştirmiştir.  

İnsanlığın mitlerden kurtulması beklentisinin, aklın putlaştırılması ile sonuçlandığı belirten 

düşünürlerin yaşadığı çağ, totaliterizmin gölgesinde geçmiştir. Toteliterliğin kökeninde de 

modernitenin saklı olduğunu iddia eden düşünürler, modernitenin, sınırları ve belirsizlikleri ortadan 

kaldıracağı iddiasıyla kendisine geniş bir alan yarattığını belirtmişlerdir. Kitle iletişim araçları ile 

üretilen ürünlerin topluma neyin iyi/kötü, neyin faydalı/faydasız olduğu gibi konularda hazır iletiler 

sunduğunu söylemişlerdir. İletişim araçlarını, egemen görüşü yayan ve egemen sınıfın yönetimi 

altında faaliyet gösteren devletin ideolojik bir aygıtı olarak tanımlamışlardır. İletişim araçlarından 

topluma aktarılan görüşlerin; egemen ideolojinin, yani kapitalist düzenin devamlılığını sağlayacak 

kontrollü iletiler olduğunu vurgulamışlardır. 

Kültürel yapı, ideoloji ve simgelerin anlamlandırması çalışmalarına öncülük yapan Frankfurt 

Okulu, kitle kültürünün ortaya çıkması, popülerliğin ticarileşmesi, popülerin standartlaşması, tek 

boyutlu ürünlerin ortaya çıkması, modanın, reklamcılığın, medyanın, kitleler üzerindeki köleleştirici 

etkisi üzerinde durmuştur. Popüler kültür kavramı ideolojik biçimde kullanılmıştır çünkü kültür 

endüstrisinin gerçek bir kültür değil, şeyleşmiş bir kalıp kültür ürettiğini düşünmüşlerdir. Kültür 

endüstrisinin etkisi altına aldığı toplumlarda kitlelerin teknolojinin bir aygıtı konumunda olduğunu 

ve teknolojik gelişmelerin denetim sürecine ivme kazandırdığını iddia etmişlerdir (Jay, 1989:312). 19. 

yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında özellikle Amerika’da artış gösteren eğlence endüstrisindeki kültürel 

metalaşmayı vurgulamak amacıyla Adorno ve Horkheimer, kültür endüstrisi kavramını 

kullanmışlardır. Endüstrideki gelişme, kültürel ürünlerin standartlaşmasına sebep olmuştur. Böylece 

tek boyutlu düşünce ve davranışlar biçimlenmiştir (Marcuse, 1997). Tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik 

ürün üretildiği savunulsa da temel amaç, ürünlerin tüketilmesi için tüketicide sahte gereksinimlerin 

yaratılmasıdır. 

Adorno ve Horkheimer’la birlikte kitle kültürü konusunda etkili çalışmalar yapan Marcuse, 

tüketim toplumu ve tüketim kültürünün, bireyleri satın almaya zorlayan, yanlış ve sahte ihtiyaçlar 

ürettiğini ileri sürmüştür. Ona göre modern birey ne kadar mutlu ise, farkında olmadan kurulu sosyo-

ekonomik sistemin iktidarına da o kadar teslim olmaktadır (Jameson, 1997:104). Marcuse, gerçek ve 

sahte ihtiyaçları birbirinden ayırabileceğimizi söylemiştir. Sahte ihtiyaçların, belli sosyal çıkarlara 

hizmet ettiğini, dayatıldığını ve  tüketildikten  sonra mutsuzluktaki mutluluğun ortaya çıktığını iddia 

etmiştir. Dinlenme ihtiyacı, çok çalışmak, eğlenmenin gerekliliği, reklamlara ya da başkalarına uygun 

olarak davranmak sahte ihtiyaçlar kategorisindedir. Belli bir işlevi olan bu ihtiyaçlar, bireyin kontrol 

edemediği güçler tarafından belirlenmiştir. Bu tür ihtiyaçları giderdiğinde birey ne kadar tatmin 

olduğunu düşünürse düşünsün, durum değişmeyecek ve söz konusu ihtiyaçlar başlangıçta oldukları 

gibi bireyleri baskı altına alan bir toplumun ürünü olarak kalacaktır (Marcuse, 1997:18). Böylece 

bireylerin sisteme bağımlılıkları pekiştirilirken ve kendilerine ihtiyaç olarak gösterilenleri elde etmek 

için  daha çok çalışmaları gerekecektir. 

Aydınlanma düşüncesi, aklın araçsallaştırılması ve bilimin putlaştırılmasına eleştirileri çok 

keskin olan Okul’un moderniteye bakışı, kendilerinden sonra gelen birçok düşünür tarafından 

eleştirilmiştir. Eleştirilerin odaklandığı temel noktalar, onların modernliğe fazla acımasız 

davrandıkları ve modernliğin kazanımlarını tümüyle göz ardı ettikleri yönündedir. Eleştirel teorinin 

kendilerinden sonraki kuşağını temsil ettiği kabul edilen Habermas dahi onları modernlik imajını 

fazla basitleştirdikleri ve kültürel modernizmin akılcı içeriğine haksızlık ettikleri için eleştirmiştir. 
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Tüketim Toplumu Eleştirisi ve Kültür Endüstrisi 

 

Kültür endüstrisi kuramı, tüketim toplumu eleştirisi ile paralellikler taşımaktadır. Kapitalizm, 

gerçek yaşamın çalışılmayan boş zamanda olduğu düşüncesini toplumda yaygınlaştırarak, 

kontrolünü tamamlamaya çalışmaktadır. Bu süreçte en önemli rolü kültür endüstrisi üstlenmektedir. 

Kültür endüstrisi, insanlara  gündelik yaşamın rutinlerinden geçici bir kurtuluş alanı sunarak 

insanların kurtulmaya çalıştıkları şeyi daha fazla güçlendirmektedir. Kitaplar, filmler, gazete ve 

dergiler gibi medya ürünleri de ideolojik ve ekonomik özellikleri dolayısıyla kapitalizmin devamında 

hayati öneme sahip kültür endüstrisi tarafından kutsanan ürünlerin başında gelmektedir. Kültür 

endüstrisi kuramına göre, kitle kültürü bireyselliği tehdit etmektedir. Bireyi edilgin bir kültür 

tüketicisi konumuna getiren kitle kültürü sanat, eğlence, dinlenme, boş zamanları değerlendirme gibi 

yaşam pratiklerini birer tüketim eylemine dönüştürmektedir. Adorno ve Horkheimer medyayı, 

iktidar ilişkilerinin oluşturulduğu, çoğaltılarak dağıtıldığı ve iktidar tarafından beslenen bir endüstri 

olarak görmektedir (Adorno, 2007: 74). Dergilerin ya da filmlerin değişik fiyat ve beğeniye hitap eder 

tarzda sunulması aslında bütünüyle tüketicileri sınıflandırma ya da etiketleme durumuyla 

ilişkilendirilmiştir.  

Reklamcılığın manipülatif gücünün tüketimi artırdığını düşünen Adorno ve Horkheimer, 

montaja ve planlı üretime dayanan kültür endüstrisi ürünlerinin de reklam için elverişli ortam 

sunduğunu savunmuştur. Bu karşılıklılık aynı kültürel ürünün teknik olarak yeniden üretilmesine 

sebep olurken, ortaya çıkan durum; propaganda için kullanılan sloganlara benzemiştir. Reklamcılıkta 

da, kültür endüstrisinde de standartlar, çarpıcı ancak bilinen, çekici ancak sade olarak belirlenmiştir. 

Hedeflenen, tüketiciye hakim olmak ve onun koşulsuz itaatini sağlamaktır (Horkheimer ve Adorno, 

1996:58). Bu düşünceler fazla sert ve karamsar olmakla birlikte günümüzde de kitle iletişim araçları 

aracılığıyla kültürel benzerlikler yaratılmaya devam etmektedir.  

 

Kültür Endüstrisi, Reklam ve Sanat 

 

Kültürü çelişkili bir meta olarak nitelendiren Adorno, değiş tokuş yasasına bağlılığı sebebiyle 

değiştirilemez ancak aynı zamanda kullanım sırasında sorgusuzca tüketilmesinden dolayı da 

kullanılamaz hale gelen bir olgu olarak değerlendirir. Bu yüzden de kültür reklamla kaynaşır ve 

kaybolur. Rekabetçi toplumlarda tüketiciye yol gösterme vazifesi gören reklam, tercih yapılmasını 

kolaylaştırırken, ürünün satılmasına yardımcı olmaktadır. Ancak bu yardım dolaylıdır. Birbiriyle 

kaynaşan reklam ve kültür endüstrisinde aynı öğe sayısız mekanda görünmektedir. Etkili olma amacı 

doğrultusunda insanların davranışları manipüle edilir. Dağınık zihinli ya da dirençli fark etmeksizin 

tüketiciye karşı üstün gelmek amaçlanmaktadır (Adorno, 2007: 103-106). 

Frankfurt Okulu tarafından medya endüstrisi içinde ele alınan reklam, günümüzde ideolojik ve 

kültürel yeniden üretimin gerçekleştiği bir metin olarak da okunmaktadır.  Frankfurt Okulu 

tarafından kapitalizmi meşrulaştıran kültürel düzenlemeler olarak yorumlanan reklam ve medya 

endüstrisinin içerikleri aynı zamanda  İngiliz Kültürel Çalışmalarının öncülüğünde kapitalizmin 

hakim değerlerinin yeniden üretimini sağlayan ideolojik metinler olarak çalışılmıştır. Reklam 

metinlerinde yeniden üretilen anlamlar ve değerler analiz edilirken bu metinlerin kültür endüstrisi 

tarafından üretildiği unutulmamalıdır. Reklam metinleri, varoluş sebebi kapitalizmin yeniden üretimi 

için gerekli olan ve tüketimi teşvik etmek amacındaki bir sektör tarafından üretilen metinlerdir.  Diğer 

medya metinleri gibi salt kapitalizmin ideolojik yeniden üretimi için değil,  esasen  ekonomik yeniden  
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üretime hizmet etmek için üretilmiş metinlerdir. Bu nedenle de reklam metinleri diğer medya 

içeriklerini belirleme gücüne sahiptir.  

Reklamcılık endüstrisi tüketim alışkanlıklarını dönüştürerek pazarın genişlemesine ve 

derinleşmesine  yardımcı olmakta,  şirketlerin düşen kârlılıklarını yeniden artırarak,  firmaların 

yaşamlarını sürdürmelerinde vazgeçilmez bir konuma yerleşmektedir. Gerçek ya da yapay 

gereksinimlerin giderilmesi bağlamında reklamcılık endüstrisinin tüketim paradigması içerisindeki 

egemenliği tartışılmazdır. Reklam  bugün  yaşamımızı şekillendiren ve yansıtan en önemli kültürel 

faktörlerdendir. Her yerde hazır ve herkesin yaşamının kaçınılmaz bir parçasıdır (Williamson: 2001). 

Reklamcılar, dikkati dağınık tüketicilerin ilgisini çekebilmek için yeni yollar icat etmek zorunda 

kalmaktadır. Çünkü izleyicilerin reklam görselleri aracılığıyla anlam uzlaşmasına gitmek ya da onları 

yok saymak için farklı taktikleri bulunmaktadır. İşte dirençli izleyici için uygulanan stratejilerden biri 

çağdaş reklamın, kendisini sanat olarak sunmasıdır. Tüketim toplumu, modernite bağlamında 19. 

yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında kitle üretiminin artışı ve büyük kent merkezlerinde nüfusun 

yoğunlaşması sonucu ortaya çıkmıştır. 20. yüzyıl sonuna kadar kitlesel üretim, pazarlama, dağıtım, 

satış ve reklam, onları alımlayacak izleyiciler bulabilmek için nüfusun yoğun şekilde yaşadığı 

bölgelerde yürütülmüştür. Bu durum, 90'larda artışa geçen elektronik reklamla birlikte değişime 

uğramıştır. Bireyler dünyadaki varlıklarını, satın aldıkları ürünlerin tüketimi aracılığıyla 

deneyimlemeye başlamıştır. Modern tüketim toplumu, büyük alışveriş merkezleri ile temsil edilir hale 

gelmiştir. Kendilerini alışveriş ve boş zaman mekanları olarak tanımlayan büyük mağazalar, 

insanların dolaşacakları, vitrin gezerek bir tüketim pratiği oluşturacakları yerler olarak tasarlanmıştır. 

Frankfurt Okulu temsilcilerinden Benjamin tarafından da kaleme alınan falneur yani sokak gezerleri, 

vitrinleri gezerek günlük pratiklerini icra etmeye devam etmiştir. İyileştirici, sakinleştirici ve hatta 

mutluluk verici özelliklerin atfedildiği alışveriş, toplumların inanışlarında da köklü bir değişime yol 

açmıştır. Biriktirme anlayışı yerini harcamaya, paylaşma anlayışı yerini kendini tatmin etmeye 

evirilmiştir. Bu değişiklikler döngü halinde bir taraftan yetersizlik fikrinin yaratılması sonucu 

tüketme, tükettikçe de yetersiz olduğunu düşünme biçiminde içinden çıkılamaz bir duruma yol 

açmıştır. Modern reklamcılık ile endişe, korku gibi kavramlar sürekli olarak konuşulur hale gelmiş ve 

globalleşen ürünler için reklam endüstrisi de global bir dil üretmek zorunda kalmıştır. Ancak bu 

global dil aynı zamanda hangi kültüre yönelik bir reklam hazırlanacak ise, o yönde esnetilerek 

değişikliklere uğramıştır. Çünkü reklamcılığın asıl amacı din, yaş, kültür, cinsiyet ve sınıf farklılıkları 

göz ardı etmeden tüketime yönlendirmek olmuştur. 

 

GÖSTERGEBİLİM ve BARTHESYEN GÖSTERGEBİLİM YÖNTEMİ 

 
Gösterge sistemlerini inceleyen göstergebilim, üç temel bileşenden oluşmaktadır. İlk bileşen, 

gösteren biçime ilişkin, ikinci bileşen, gösterilen anlama ilişkin, üçüncü bileşen olan nesne ise anlam 

ve biçime ilişkin bir kavramdır. Kelimeyi ya da görseli oluşturan öğeler, harfler, renkler göstereni 

oluşturan unsurlar, görseli gördüğümüzde ya da kelimeyi okuduğumuzda/duyduğumuzda 

aklımızda oluşan tasarım ise gösterilendir. İletişim, göstergelerin kullanılarak iletilerin oluşturulduğu 

bir düzlemdir.  Kendisinden başka bir şeye göndermede bulunan gösterge, duyularımızla 

kavradığımız fiziksel bir şeydir ve ancak biz onu bir gösterge olarak kabul ediyorsak var olmaktadır 

(Fiske, 1996: 63).  

Göstergeleri, doğal ve yapay olmak üzere iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Doğal 

göstergeler, sebep sonuç ilişkisi neticesinde ortaya çıkmakta ve iletişim amacı taşımamaktadır. Yapay 
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göstergeler ise iletişim amacı taşmakta ve uzlaşma sonucu ortaya çıkmaktadır. Yani değişkenlik 

gösterirler. Dille ilgili ve dil dışı göstergelerin tümü (simgeler, amblemler, sözcükler), yapay 

göstergelerdir. Gösteren ve gösterilen arasındaki ilişki göstergeyi oluşturmaktadır. Gösteren ile 

gösterilen arasındaki bağ nedensizdir. Gösterenin biçimsel yanı her zaman ön plandadır. Anlam 

gösterene yüklenmiştir. Gösteren zorlayıcı nitelikler taşımaktadır. Ancak özellikle reklamlarda, bu 

abartılı durum gerçekten daha fazla gerçek görünür. Gösterilen, nesne değil de nesnenin zihindeki 

tasavvuru olduğu için tartışmalı bir  olgudur. Yan anlamının ne olduğunu anlamaya çalışmadıkça 

nesne, herhangi bir şeydir (Barthes, 2005:195). Bir nesneyi birçok anlamda okuma olanağı 

bulunmaktadır. Okuma biçimi insandan insana değişebileceği gibi insan için de zamana göre 

değişkenlik göstermektedir. Sanat yapıtlarında da, reklam görsellerinin çözümlenmesinde de 

izleyicinin sosyo-ekonomik, ideolojik, kültürel ve psikolojik alt yapısı belirleyici rol oynamaktadır. 

Anlamlandırma etkin bir süreçtir ve çok kez yeniden üretilmektedir. Göstergebilim bu anlamlandırma 

süreçlerine yardımcı olan ve analiz aşamasında rol üstlenen bir yöntemdir. 

Günümüzde reklam, düşünsel bir dizge konumundadır. Bu dizge, bir anlam yaratma 

zincirinden meydana gelmektedir. Reklamın temel işlevi, hedef kitleye hizmeti ya da ürünü 

duyurmak ve hedef kitlede olumlu bir tepki oluşturmaktır (Yaylacı, 1999:9). Anlamı, kültürden ve 

sosyal hayattan tüketim ürünlerine aktarmakta, bunun için de sembolik benzerlikler yaratmaktadır 

(Odabaşı, 1999: 45). Göstergebilim ile reklamları anlamlar sistemi olarak incelemek mümkündür ve 

göstergeler arasındaki farkların incelenmesi ve değerlerin ortaya çıkartılması olanaklıdır.  

 

THE ORIGINAL KAMPANYASI GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ 

 
Çalışmada, Türk Hava Yolları ve Garanti Bankası’nın ortak hizmeti olan Shop&Smiles kredi 

kartının The Original kampanyası kapsamındaki reklamlar incelenmiştir. Reklamda kullanılan 

görseller, ünlü sanat eserlerinin dönüştürülmüş biçimleridir. Leonardo Da Vinci’nin Mona Lisa’sı, 

Johannes Vermeer’in İnci Küpeli Kız’ı, Vincent Willem Van Gogh’un Otoportre’si kullanılarak 

hazırlanan kampanyada eserlerin dönüştürülme biçimleri Barthes’ın göstergebilim analizi ile 

okunmuştur. Analiz bölümünde  önce eserler ve ressamlar hakkında kısa bilgiler verilmiş, daha sonra  

ise reklam görsellerinin göstergebilimsel analizi yapılmıştır.  

Türk Hava Yolları tarafından başlatılan reklam kampanyası, hizmeti tüketecek olan bireylere  

bilgilendirme niteliğindedir. Avrupa ve Amerika’ya uçuşlarını arttıran firmanın, potansiyel tüketici 

olarak gördüğü bireylerin sınıfsal çözümlemeleri, kampanyada yer alan görsellere bakıldığında ilk 

göze çarpan anlatıdır. Kampanyada yer alan sanat eserleri ünlü eserler olmakla birlikte, toplumun 

geneli tarafından kesin olarak bilindiğini söylemek imkan dahilinde değildir. Bu açıdan bakıldığında 

reklam, orta ve üst sınıf tüketicilere yönelik hazırlanmıştır. Kampanyada kullanılan görseller 

incelenerek hazırlanan, Barthes’ın göstergebilim analizi için kullandığı karşıtlıkları içeren tablo 

aşağıda verilmiştir (Tablo 1.). 
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Tablo 1. Reklam görsellerinde yer alan karşıtlıklar. 

 

batı doğu 

medeniyet ilkellik 

pastel renk canlı renk 

kadın erkek 

asil soysuz 

seçkin sıradan 

imkan  olmazlık 

elde etmek mahrum olmak 

 

Görseller incelendiğinde metne; batı, kadın, asil, seçkin, imkan, elde etmek gibi kavramların 

hakim olduğu görülmüştür. Sanat eserlerinin figürleri hakkında kesin bilgiye sahip olunmamakla 

birlikte, yüklenen asalet ve seçkinlik kavramları genel kabul görmüş görüşlerdir. Mona Lisa’nın ünlü, 

zengin bir İtalyan tüccarın eşi olduğu iddiası onun seçkin bir kadın olduğunun, İnci Küpeli Kız’daki 

figürün, kendisi kadar ünlü olan inci küpesi de bir seçkinlik göstergesidir. Reklam görsellerinde 

vurgulanan diğer kavramlardan, imkan ve elde edebilmek olgusu, tüketmeme halinde mahrumiyetin 

ortaya çıkacağını ifade etmektedir.  

 

Leonardo Da Vinci ve Mona Lisa 

 

Rönesans döneminde yaşamış olan Da Vinci, ressamlığının yanı sıra mimari, matematik, felsefe 

gibi birçok alanla ilgilenmiştir. Son Akşam Yemeği ve Mona Lisa tabloları toplumsal açıdan en ünlü 

eserler arasında yer almıştır. Yüksek Rönesans portre sanatında önemli bir yere sahip olan Mona Lisa 

tablosundaki figürün kimliği tartışmalara konu olmuştur (Resim 2.). Da Vinci hakkında ilk biyografik 

eserin yazarı olan sanat tarihçisi Giorgio Vasari tabloda resmedilen kişinin, Francesca del 

Giocondo’nun eşi Mona Lisa olduğunu iddia etmiştir. İtalyan Rönesans sanatçısı Leonardo Da 

Vinci'nin, yüzündeki gizemli gülümseme ve kullandığı teknikler sebebiyle hakkında en fazla 

konuşulan eserlerinden birisi olan Mona Lisa eserine 1503 yılında başladığı, üç yıl sonunda 1506’da 

bitirdiği belirtilmiştir. Şu anda Paris’te Louvre Müzesi’nde sergilenen tablo hakkında Da Vinci’nin  

ruhunun dışavurumu olduğu iddia edilmiştir (Nardini, 2009: 139). 

 

 

Resim 2. Leonardo Da Vinci’nin Louvre Müzesi’nde sergilenen tablosu, Mona Lisa. (http3) 
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Johannes Vermeer ve İnci Küpeli Kız 

 

1632 ile 1975 yılları arasında yaşamış olan Hollandalı ressam Vermeer, İnci Küpeli Kız 

tablosunu (Resim 3.), 1665 yılında yapmıştır. Tablo, Hollanda’nın Mona Lisa’sı olarak tanımlanmış ve 

ün kazanmıştır. Tablonun hikayesi, Vermeer’in evine hizmetçi olarak gelen Griet adlı bir kadının 

portresi olarak anlatılmıştır. Tablo Hollanda’da, Mauritshuis Kraliyet Galerisi’nde sergilenmektedir. 

 

 

Resim 3. Johannes Vermeer’in Mauritshuis Kraliyet Galerisi’nde sergilenen tablosu, İnci Küpeli Kız. (http 4) 

 

Vincent Willem Van Gogh ve Otoportre 

 

Hollandalı ressam 1853-1890 yılları arasında yaşamıştır. Resimlerinde acı, mutsuzluk, yalnızlık 

duygularının öne çıkmıştır. Van Gogh, Otoportre tablosunu 1889 yılında yapmıştır (Resim 4.). 

Hayatının son senesinde resmettiği tablo Paris, Orsay Müzesi’nde sergilenmektedir. 

 

 
 

Resim 4. Vincent Willem Van Gogh’un Orsay Müzesi’nde sergilenen tablosu, Otoportre. (http 5) 
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The Original kampanyası ve Mona Lisa görselinin analizi 

 

Reklamda kullanılan Mona Lisa figürünün baktığı yön, uçağın uçtuğu yöne doğrudur ve 

figürün bakışları batıya yönelmiştir (Resim 5.). Batıya yönelen bakış ile uçağın batıya doğru uçuşu 

medeniyeti simgelemektedir. Mona Lisa’nın masumiyet, güzellik ve asalet ile bütünleşmiş tablosu, 

markanın ve hizmetin asaleti ile özdeşleştirilmiştir. Kuyruğundaki logodan Türk Hava Yolları’na ait 

olduğu anlaşılan uçak aynı zamanda Mona Lisa figürünün de dikkatini çekmeyi başarmış şekilde 

sunulmuştur. Gözlerini uçağa yönelten figür, tablodaki model olmaktan çıkarılmış, eser de 

bağlamından kopartılarak markanın bir uzantısı haline getirilmiştir. Sanat eserindeki modele kişilik 

verilerek model canlandırılmıştır.  

 

 
 

Resim 4. The Original kampanyasında Mona Lisa’nın kullanımı. 

 

Reklam afişinde yer alan göstergeler, kadın, uçak ve tablodur. Göstergelerin gösteren ve 

gösterilenlerine ayrılmış biçimi Tablo 2.’de sunulmuştur. 

 

Tablo 2. Mona Lisa reklam görselinin göstergebilimsel açıdan gösteren ve gösterilen unsularına ayrılması. 

 

Gösterge Kadın Uçak Tablo 

Gösteren Mona Lisa THY Şirketi Mona Lisa tablosu 

Gösterilen Masumiyet, güzellik, asalet Özgürlük, imkan, zenginlik, medeniyet Ün, eşsizlik 

 

Kadın göstergesini Mona Lisa temsil etmektedir ve izleyiciye sunduğu mesaj, güzellik, 

masumiyet ve asalet unsurlardır. Bir diğer gösterge olan uçak, Türk Hava Yolları markası ile temsil 
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edilmektedir ve işaret ettiği anlamsal bütün içerisinde, özgürlük, imkan, zenginlik, medeniyet 

unsurlarını içermektedir. Son gösterge olarak tablo, arkasındaki manzaradan ve modelden hareketle 

Da Vinci’nin Mona Lisa tablosudur. Ünlü olma ve eşsiz olma anlamlarını temsil etmektedir.  

Reklam afişi üzerinde dikkat çeken bir diğer unsur, afişin sol alt kısmında yer alan eserin sahibi 

ve şu anda bulunduğu yer ile ilgili verilen bilgidir. Görsel, sanat eseri olma özelliğini yitirmiş 

olmasına rağmen, afişte böyle bir bilginin sunulması, izleyici için tablo ve hizmet ile bağlantının 

kurulması için bir işaret niteliği taşımaktadır. Böylelikle, esere ait tüm özellikler hizmetle 

ilişkilendirilmiştir.  

Reklamda kullanılan metin, “Bedava uçuş akımını başlattı. Sık uçan kesimden büyük ilgi 

topladı. Son zamanlarda kampanya ve puanlarla taklit edilmeye çalışıldı. Hem harcarken, hem 

uçarken mil kazandırma özelliğiyle 4 yıldır benzersiz”, hizmetin hedef kitlesini işaret etmektedir. 

Ekonomik bir yaklaşımın dikkat çektiği afişte, tüm göstergeler hizmetle birlikte sunulmuştur. 

Markanın tercih edilmesi, tüketiciye benzersiz bir yolculuk yaşaması için önemli bir fırsat sunacaktır. 

Tercih ettiği marka ile sınıfsal yerini tescil eden tüketici, aynı zamanda medeniyete doğru yolculuk 

yapma olanağına da sahip olacaktır. 

 

The Original kampanyası ve İnci Küpeli Kız görselinin analizi 

 
İnci Küpeli Kız, görselde gözlerini uçağın uçtuğu batı yönüne doğru çevirmiştir (Resim 6.). 

Mona Lisa tablosu ile benzer özellikler taşıyan İnci Küpeli Kız tablosunda da güzellik, masumiyet ve 

asalet temsil edilmektedir. Kadının uçağa doğru yönelttiği bakışlarındaki masum ifade, inci küpesinin 

dikkat çekici bir unsur haline gelmesi ve asil bir duruş sergilemesi, hizmetin sunduğu özelliklerle 

ilişkilendirilmiştir. Mona Lisa tablosunda olduğu gibi İnci Küpeli Kız da gözlerini uçağa yöneltmiştir 

ve böylece tablodaki model olmaktan çıkarılmıştır. Eser bağlamından kopartılarak markanın bir 

uzantısı haline getirilmiştir. Sanat eserindeki modele kişilik verilerek model canlandırılmıştır.  

 

 

Resim 6. The Original kampanyasında İnci Küpeli Kız’ın kullanımı. 
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Reklam afişinde yer alan göstergeler, kadın uçak ve tablodur. Göstergelerin gösteren ve 

gösterilenlerine ayrılmış biçimi Tablo 3.’te sunulmuştur. 

 

Tablo 3. İnci Küpeli Kız reklam görselinin göstergebilimsel açıdan gösteren ve gösterilen unsularına ayrılması 

 

Gösterge Kadın Uçak Tablo 

Gösteren İnci Küpeli Kız THY Şirketi İnci Küpeli Kız tablosu 

Gösterilen Masumiyet, güzellik, asalet 
Özgürlük, imkan, zenginlik, 

medeniyet 
Ün, eşsizlik 

 

 Hollanda’nın Mona Lisa’sı olarak ün yapmış olan tablo, Mona Lisa kadar ilgi çekmiş ve 

konuşulmuştur. Eşsizliğine ve bilinirliğine vurgu yapılarak bu afişte kullanılmıştır. Görseldeki uçağın 

kanadındaki logo, uçağın Türk Hava Yollarına ait olduğunu izleyiciye söylemektedir. Yönü batıyadır 

yani gelişime, medeniyete doğru uçmaktadır. Reklam metninde tüketici sınıfsal anlamda 

çerçevelenmiştir. Halihazırda hizmeti tüketen çok sayıdaki sık uçan kesim, markanın sunduğu 

hizmetin ayrıcalığını yaşamaktadır. Bu reklam görseli ve metni üzerinden, iletinin ulaştığı kitlenin de 

kendisini aynı sınıfa ait hissetmesi istenmiş ve aynı tüketim pratiğini gerçekleştirerek benzer bir 

ayrıcalığa sahip olabilmenin mümkün olduğu anlatılmak istenmiştir.  

Afişin sol alt köşesinde tablonun yaratıcısı ve şu anda tablonun bulunduğu yer hakkında bilgi 

verilmiştir. Markanın tablo ile kurmak istediği ilişki bağlamında eserin eşsizliği işaret edilerek, 

kampanyanın adından hareketle orijinal olan işaret edilmiştir. 

 

The Original kampanyası ve Otoportre görselinin analizi 

 

Kampanyanın diğer afişlerindeki kurgu bu görselde de hakimdir. Gözlerini uçağın uçtuğu batı 

yönüne doğru çeviren Van Gogh, kendi portresinde canlandırılmış şekilde sunulmuştur. Karmaşa ve 

bulanık düşüncelerin hakim olduğu bu tabloda vurgu eserin eşsizliğinedir (Resim 7.). Önceki iki 

tabloda masumiyet ve güzellik üzerine inşa edilen dünya bu görselde yer almamaktadır Van Gogh’un 

eserlerindeki kafa karışıklığı bu eserde de mevcuttur ancak markanın eseri kullanmasındaki amaç, bir 

taraftan ünlü ve eşsiz bir eser olması, diğer taraftan ise model olarak bir erkeğin sunuluyor olmasıdır. 

Diğer iki reklam afişinde kullanılan kadın modellere bu tabloyla bir erkek bir model eklenmiştir. 

Böylece hedef kitlenin yalnızca kadınlar olmadığı ifade edilmiştir.  
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Resim 7. The Original ampanyasında Otoprtre’nin kullanımı. 

 

Afişteki göstergelerin gösteren ve gösterilenlerine ayrılmış biçimi Tablo 4.’te sunulmuştur. 

 

Tablo 4. Otoportre reklam görselinin göstergebilimsel açıdan gösteren ve gösterilen unsularına ayrılması 

 

Gösterge Erkek Uçak Tablo 

Gösteren Van Gogh  THY Şirketi Van Gogh’un otoportresi 

Gösterilen Ciddiyet, asalet Özgürlük, imkan, zenginlik, medeniyet Ün, eşsizlik 

 

Diğer afişlerden farklı olarak burada bir erkek model kullanılmıştır. Ancak yine benzer şekilde 

erkek model canlandırılmış ve tablo bağlamından kopartılarak, hizmet ile ilişkilendirilmiştir. Kadının 

masumiyet ve güzellik temsili, burada yerini ciddiyet temsiline bırakmıştır. Sık uçan kesimde yer alan 

erkeklerdeki olası özellik ciddiyettir ve bu, reklam afişindeki Van Gogh ile temsil edilmektedir.  

 

DEĞERLENDİRME 

 

Reklamların fonksiyonu ürünlerin satışını sağlamaktır. Tüketiciler, reklamları gördükten sonra 

ürünü satın almak için ikna olmaktadır ya da en azından bu amaçlanmaktadır. Ancak reklamlar 

esasında dolaylı yoldan hayat tarzı ve markalara olan aidiyet konusunda rol oynamaktadırlar. 

Reklamcılar, çoğunlukla tüketicilerin davranış biçimlerini ve arzularını, kesin olarak hesap 

edemezken tahminde bulunmaktadırlar. Reklam tüketiciden yalnızca ürünü değil, üretilen gösterge 

ve semiyotik anlamları da tüketmesini istemektedir. Gösteren yani ürün ve gösterilen yani anlam 
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arasında belli bir ilişki kurulmakta ve ürünü satmanın yanı sıra kültürel anlam yaratacak 

göstergelerin oluşması sağlanmaktadır. Bunun için izleyiciyi etkileme amacıyla çeşitli kodlar 

kullanılmaktadır. Kimi reklamlar ürünün farklılığından dolayı izleyiciyi şoke etmeye ya da ilgi 

çekmeye çalışırken kimi reklamlar ise kısa yoldan görüntü ya da metin aracılığıyla bilgi sunmaktadır. 

Birçok reklam, tanıdıklık-aşinalık ile yeni olan arasında bir bütünlük oluşturarak hazırlanmaktadır. 

Çağdaş reklamcılıkta reklamda çeşitli unsurlar birbirleriyle bağlantılı şekilde sunulmaktadır. Ürün ile 

göstereni arasında reklamda kullanılan nesne ya da özne aracılığıyla bir eşdeğerlik ilişkisi 

kurulmaktadır.  

İncelenen reklamlarda da, göstergelerin temsil ettikleri üzerinden markanın sunduğu hizmetin 

ilişkilendirildiğini görülmektedir. Eserlerin yegane oluşu, bilinir oluşu ve sınıfsal bir temsilinin 

olması, hizmetin sahip olduğu özelliklerle eşdeğer şekilde sunulmuştur. Seçilen eserler, sanat 

piyasasında isim yapmış, ünlü olarak nitelendirilen ve aynı zamanda klasikleşmiş eserlerdir. Bu 

eserler tesadüfen kullanılmamıştır. Her birinin seçilmesi bir amaca yöneliktir. İki kadın modelin 

bulunduğu reklam afişleriyle birlikte bir erkek modelin bulunduğu reklam afişi, cinsiyet açısından 

tüketiciye bir mesaj vermektedir. Hizmeti tüketen kesim arasında cinsiyet anlamında bir fark 

bulunmadığı vurgusunun yapıldığı afişlerde, reklam metninde kullanılan sık uçan kesim ibaresi ise, 

sınıfsal anlamda hedef kitlenin vurgusu yapmaktadır. Eserlerin toplumsal çağrışımları ve kabulleri 

üzerinden reklamı yapılan hizmetin tanıtımına katkıda bulunulmaktadır. 
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Özet: Genel bir çerçeveden bakıldığında medya kullanımı ve pratikleri çocukların, gençlerin ve ailelerinin hayatında son 

derece önemli rollere sahiptir. Ancak özellikle göç esnasında ve sonrasında çeşitli toplumsal sorunlarla karşı karşıya kalan 

göçmenler açısından daha farklı ve hayati anlamlar içerebilmektedir. Bu eksende tasarladığımız çalışmada İstanbul’da 

yaşayan Suriyeli göçmen çocukların medya pratikleri ve bu pratiklerin ulusötesi kimlikler bağlamındaki etkileri ortaya 

konmaya çalışılacaktır. 

 Göç ve medya ilişkisine odaklanan akademik çalışmalarda farklı bakış açılarının olduğu görülmektedir. Öne çıkan bir 

yaklaşım medyayı göçmenlerin “evsahibi” ülkeye entegrasyonu bağlamında önemli bir araç olarak görürken, bir diğeri medya 

ekosistemindeki güç ilişkilerinden kaynaklanan sınırlamalara odaklanmakta ve özellikle dijital medyada ırkçılığın hâkim 

olduğunu; burada göçmenlerin marjinalleştiğini söylemektedir. Bu iki yaklaşımın dışında kalan üçüncü bir bakış açısına 

göre, medya kullanımı ve özellikle dijital medya pratikleri çocukların ve gençlerin melez yeni kültürel kimlikler edinmesine 

hizmet etmektedir.  

Diğer yandan, dijital medyanın göçmen çocukların farklı kültürel içerik biçimleri arasından seçim yapma yeteneklerini 

geliştirebileceği de göz ardı edilemez. Bu doğrultuda çocuk göçmenlerin medya pratikleri, tercihleri ve tüm bunların kimlik 

inşa süreçlerine etkisi oldukça önemli bir mesele haline gelmektedir. 

Bu noktalardan hareketle bu çalışma, İstanbul’da yaşayan göçmen çocukların medya kullanım pratiklerini araştırarak bu 

alandaki kuramsal tartışmalara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Araştırma tasarımına göre, 12-15 yaş arası 10 göçmen 

çocukla yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak mülakatlar yapılacak; elde edilen veriler maxqda nitel veri analiz 

programı kullanılarak değerlendirilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Göç, Medya, Çocuklar, Kimlik, Dijital Medya. 

 

Abstract: From a general perspective, media use and practices play an extremely important role in the lives of children, 

young people and their families. However, it can have different and vital meanings especially for immigrants who face 

various social problems during and after migration. In the study we designed on this axis, the media practices of Syrian 

migrant children living in Istanbul and the effects of these practices in the context of transnational identities will be tried to 

be revealed. It is seen that there are different perspectives in academic studies focusing on the relationship between migration 

and media. While one prominent approach sees the media as an important tool in the context of the integration of immigrants 

into the “host” country, another focuses on the limitations arising from power relations in the media ecosystem and states 

that racism is dominant especially in digital media; here, he says, that immigrants are marginalized. According to a third 

perspective that falls outside of these two approaches, the use of media and especially digital media practices serve children 

and young people to acquire new hybrid cultural identities. 

On the other hand, it cannot be ignored that digital media can improve the ability of immigrant children to choose among 

different forms of cultural content. In this respect, the media practices and preferences of child immigrants and the impact of 

all these on the identity construction processes become a very important issue. From these points of view, this study aims to 

contribute to the theoretical discussions in this field by investigating the media use practices of immigrant children living in 
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Istanbul. According to the research design, interviews will be conducted with 10 immigrant children aged 12-15 using semi-

structured interview technique; The data obtained will be evaluated using the maxqda qualitative data analysis program. 

 

Key Words:  Migration, Media, Children, Identity, Digital Media. 
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Hatice ÇOBAN KENEŞ, Hatice Çoban Keneş, doktora derecesini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden 2013 yılında 

almıştır. Doktora tezi ırkçı ayrımcı söylemler üzerinedir. Halen Munzur Üniversitesi’nde doçent olarak görev yapmaktadır. 

Irkçılık, ayrımcılık, mülteciler, medyadaki ayrımcı söylemler üzerine çalışmaları bulunmaktadır. 

 

Özet: Bu çalışmada, ‘tersine temsil’ olarak adlandırılan yeni bir kavramlaştırma denemesinde bulunulacaktır. Tersine temsil, 

azınlık konumunda bulunan kesimler adına örgütlendiği, mücadele ettiği, hak talebinde bulunduğu ve/veya onları temsil 

ettiği iddiasında bulunan sendikaların, sivil toplum örgütlerinin, derneklerin, filmlerin, dizilerin, programların vb. 

oluşumların aslında söylem ve eylemleriyle hegemonik olanı desteklediklerini gösteren bir kavramdır. Diğer bir söyleyişle 

kavram, azınlıktan olan kimliklerin, ötekileştirilenlerin, hak talebinde bulunanların araçsallaştırılmasıdır. Onlar adına 

örgütlenme, eylemde bulunma vb. haklarından faydalanılması yoluyla,  dolaylı-üstü örtük olarak hegemonik olanın 

çıkarlarına yarayacak şekilde söylem ve eylemlerde bulunma, hegemonik olan değerleri pekiştirmeye aracılık etme durumunu 

tanımlamaktadır. 

Kavramın ne’liğini ortaya koyabilmek ve kavramın anlaşılır kılınmasını sağlamak için güncelliğini koruyan önemli bir 

mesele olarak İstanbul Sözleşmesi’nin tartışmaya açılmasından, kaldırıldığı tarihe kadar olan süreçte KADEM’in (Kadın ve 

Demokrasi Derneği) söylemleri tersine temsil kavramını anlamak adına örnek olarak analiz edilecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Tersine Temsil, Haklar, Araçsallaştırma, Hegemonya, KADEM 

 

Abstract:  In this study, a new conceptualization attempt will be made which is called 'reverse representation'. Reverse 

representation is a concept that points out that unions, non-governmental organizations, associations, films, TV series and 

shows, etc. that claim to organize, fight, demand rights for and/or represent minority groups virtually support the hegemonic 

with their rhetoric and actions. In other words, the concept identifies the instrumentalization of minority identities, 

marginalized people and claimants. It defines the situation of mediating the reinforcing of hegemonic values by making use of 

their right to organize, take action etc. 

In order to reveal the nature of the concept and to make the concept understandable, the discourses of KADEM (Women and 

Democracy Association), as an important issue that remains up to date,  will be analyzed as a case study of reverse 

representation in the process from the opening of discussions on Istanbul Convention until the date of its abolition. 

 

Keywords: Reverse Representation, Rights, Instrumentalization, Hegemony, KADEM 

 



162 

 

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE KENT: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI          

2020-2023 ULUSAL AKILLI ŞEHİRLER STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI RAPORU’NUN  

ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZİ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ   
 

Sena AYDIN 

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye 

senaaydin@ticaret.edu.tr 

 

Sena AYDIN, Lisans eğitimini Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde, Yüksek Lisansını SOAS/University of London’da, 
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Özet: Bilişim teknolojilerinin temelinde yapılanan akıllı şehir (smart city) modeli, kent sakininin gündelik hayatını 

kolaylaştırmanın ötesinde, yurttaşı karar alma süreçlerinde aktif bir fail olarak konumlama iddiasıyla sosyo-politik bağlamda 

da tartışılan bir kavram. Akıllı teknoloji, akıllı insanlar ve akıllı iş birliği olmak üzere, üç kurucu unsurdan oluşan bu kent 

paradigması, ekonomik, sosyal ve çevresel motivasyonların söz konusu olduğu, katılımcı demokrasinin uygulandığı, 

yaşanabilir ve sürdürülebilir bir şehir iddiası taşır. Öte yandan, eleştirel perspektife göre, bu “bilimsel, nesnel ve sağduyulu” 

model, aynı zamanda doğası gereği apolitiktir. Öyle ki, akıllı şehir paradigması, kentleşme bağlamında neoliberal bir 

yapılanma sürecinin parçasıdır. Piyasa koşullarının ve paydaş aktörler arası rekabetin belirleyici olduğu, kamu ve özel sektör 

iş birliklerinin yerel yönetime dahil olduğu bir girişimcilik hamlesi olarak akıllı şehir paradigması, bu yönüyle, karar alma 

süreçlerinin özelleştirilerek özel şirketlere devredildiği bir yönetim anlayışını içerir. Bu çalışmada, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nın 2020-2021 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı raporu eleştirel söylem analizi yöntemiyle 

değerlendirilecektir. Bu bağlamda, raporda yer alan, akıllı şehirlere ilişkin vizyon ve strateji, akıllı şehirlerin modellenme 

biçimi ve paydaşlar arası organizasyonel yapı, paydaş rol ve sorumluluklarının dağılımı incelenecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Akıllı Şehir, Kent Paradigması, Katılımcı Demokrasi, Bilişim Teknolojileri, Neoliberalizm 

 

Abstract: The smart city model, which is structured based on information technologies, is a concept that is discussed in the 

socio-political context with the claim of positioning the citizen as an active agent in the decision-making processes, beyond 

facilitating the daily life of the city dweller. This city paradigm, consisting of three founding elements as smart technology, 

smart people, and smart cooperation, claims to be a livable and sustainable city, in terms of economic, social, and 

environmental conditions, where participatory democracy is practiced. On the other hand, according to the critical 

perspective, this “scientific, objective and prudent” model is also inherently apolitical. The smart city paradigm is part of a 

neoliberal structuring process in the context of urbanization. The smart city paradigm, as an entrepreneurship move in 

which market conditions and competition between stakeholder actors are determinative, public and private sector 

collaborations are included in local government, includes a management approach in which decision-making processes are 

privatized and transferred to private companies. In this study, the 2020-2021 National Smart Cities Strategy and Action 

Plan report of the Ministry of Environment and Urbanization will be analyzed with the method of critical discourse analysis. 

Within this scope, the vision and strategy for smart cities, the modeling of smart cities and the organizational structure 

among stakeholders, the distribution of stakeholder roles and responsibilities in the report will be examined. 

 

Keywords: Smart City, City Paradigm, Participatory Democracy, Information Technologies, Neoliberalism 

 

 



163 

 

AĞ TOPLUMUNDA KAMU DİPLOMASİSİ: KİTLE TOPLUMU PRATİKLERİ BAĞLAMINDA 

ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM  
 

Abdulsamet GÜNEK 

Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye 

sgunek@gmail.com 

 
Abdulsamet GÜNEK, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunudur. Doktorasını Atatürk 
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Özet: Kitle toplumu kavramı genel olarak bireyin toplum içindeki yitimine bir vurgudur. Gustave Le Bon’un olumsuz 

yaklaşımı kitle toplumunu sürü psikolojisi ile hareket eden, güdülenmiş topluluklar olarak tanımlamaktadır. Günümüzde ise 

bireyin çeşitli açılardan evirilerek, aydınlanma ve demokrasiyle birlikte sorgulamayan ve düşünmeyen kitle insanından, 

eleştiren ve karşı çıkan bireye evirildiği varsayılmaktadır. Jan Van Dijk ve Manuel Castells’e göre; teknoloji ve küreselleşme 

ile birlikte üretim ve iletişim biçimi organize ve karmaşık bir ağ biçimine bürünmüştür. Ağ toplumu yaklaşımının kamu 

diplomasi faaliyetlerine uyarlanmış hali olan kamu diplomasisinde ağ yaklaşımı (Metzl, 2001; Hocking, 2005; Zaharna, 

2007), etkili bir kamu diplomasi yaklaşımı olarak ön plana çıkmaktadır. Gönüllük, sinerji ve takım aidiyeti esasına dayanan 

bu yaklaşım mesaj üretimini ve mesajın sistem içinde sürekli dolaşımını esas almaktadır.  

Bu çalışmada kamu diplomasisi faaliyetlerinde ağ yaklaşımı eleştirel bir bağlamda ele alınarak, ağ yaklaşımının temel esasları 

olan ‘gönüllük’, ‘sinerji’ ve ‘takım aidiyeti’ gibi kavramlar kitle toplumu yaklaşımının temelleri üzerinden analiz 

edilmektedir. Araştırmada ağ temelli kamu diplomasinin öncülleri olarak kabul edilen Metzl (2001), Hocking (2005) ve 

Zaharna,’nın ( 2007)  çalışmaları temel alınmıştır. 

 

Anahtar Kavramlar: Ağ yaklaşımı, Kamu Diplomasisi, Kitle Toplumu, Sinerji, Grup Aidiyeti 

 

Abstract :The concept of mass society is generally an emphasis on the loss of the individual in society. Gustave Le Bon 

defines mass society as mindless, motivated societies. Today, it is assumed that the individual in the society can think 

independently, be rational and questioning. In the mass, there is an evolution from an individual who does not question and 

criticize to an individual who opposes and questions. The network society approach is based on the idea of an independent 

and organized individual. According to Jan Van Dijk and Manuel Castells, with technology and globalization, the way of 

production and communication has taken the form of an organized and complex network.  The network approach in public 

diplomacy (Metzl, 2001; Hocking, 2005; Zaharna, 2007) is accepted as an effective public diplomacy approach. This 

approach, which is based on volunteerism, synergy and team belonging, is based on the production of messages and the 

continuous circulation of the message within the system. In this study, the network approach in public diplomacy activities is 

discussed with a critical approach.  The concepts of 'volunteering', 'synergy' and 'team belonging', which are the basic 

principles of the network approach, were analyzed on the basis of the mass society approach. Purpose of the study: To 

critically consider the network-based public diplomacy approach and to analyze the concept of network society according to 

the principles of the mass society approach. 

 

Key Words: Network Approach, Public Diplomacy, Mass Society, Synergy, Group Belonging 
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Ali KARAKAYA, Lisans öğrenimini Uludağ Üniversitesi’nde felsefe alanında yaptı. Ege Üniversitesi’nde yüksek lisans 

eğitimini sürdürdü; bilim ve politika felsefesi alanında master tezini verdi. Doktora’da Ankara Üniversitesi İletişim 

Fakültesi’ne geçiş yaparak gazetecilik bölümünde eğitim almaya başladı. 2015-2019 yılları arasında Giresun 

Üniversitesi’nde, 2019 yılından beri devam ederek de Ankara Üniversitesi’nde akademik görev aldı. Bilim ve politika felsefesi 

merkezli olan Antik Yunan’dan Modern Zamanlara: Doğa, Bilim, Özgürlük isimli bir kitabı bulunmaktadır. Bilim 

Kuramları, Teknoloji felsefesi, Teknolojik Determinizm, Maddi Kültür Çalışmaları, Dijitalleşme, Gazetecilik Çalışmaları ilgi 

alanlarıdır. 

 

Özet: Dijital dünya, dijital toplum veya dijital yaşam gibi kavramsallaştırmalar, teknoloji ile toplum ilişkisini teknolojik 

gelişmelerin toplumsal etkilerine göre tanımlayan bir epistemolojik yaklaşıma dayanırlar. Bu epistemolojik yaklaşım ister 

pozitif isterse negatif konumlanmayla şekillensin, toplumsal yaşam ve ilişkiler üzerinde teknolojinin belirleyici, yönlendirici, 

birleştirici etkilerini ön planda tutar. Toplumsal ilişkilerdeki insani faktörler, kitle iletişim araçları başta olmak üzere tüm 

maddi kültürün içerimleri temelinde okunur. Çalışma bu yaklaşımın felsefi, bilimsel ve politik saikleri ile geliştirilmiş ve 20. 

Yüzyıl’ın büyük bir bölümünde hakim olmuş olan teknoloji toplumu tartışmalarına odaklanacaktır. Çünkü bugün 

enformasyon toplumu, dijital toplum, ağ toplumu gibi yapılan kavramsallaştırmalar, teknoloji toplumu 

kavramsallaştırmasının ve ona dayalı tartışmaların internet, bilgisayar, yapay zeka gibi gelişmelerle soslanarak uyarlanmış 

biçimleridir. Bu nedenle çalışma, teknoloji toplumundan dijital dünyaya kadarki süreçte neyin aynı kaldığını, neyin yeni 

olduğunu ve bugünkü tartışmalarla daha geniş bir çerçevede nasıl ilişkilenmek gerektiğini muhasebe etmeyi amaçlamaktadır. 

İlk olarak Jacques Ellul’un tekniğin kendi ihtiyaçlarına göre ilerlediği ve insanın onun karşısındaki müdahale gücünü yitiren 

bir sisteme sahip olduğu düşüncesi ile ortaya koyduğu ‘Teknoloji Toplumu’ kuramı incelenecektir. Ardından teknolojinin 

insani yaşam dünyası üzerindeki etkilerini inceleyen ve buradaki hem yıkıcı hem de umut verici gelişmeleri tartışan Erich 

Fromm’un teknoloji toplumunu hümanist bir bakışla kuramsallaştırma çabası irdelenecektir. Son olarak ise Ellul’un 

sosyolojik, Fromm’un ise politik psikolojik yaklaşımlarına nazaran daha iletişim merkezli konuşan Marshall McLuhan’ın 

teknoloji toplumu kavrayışları ile ilişkide geliştirdiği ‘Global Köy’ kuramı incelenecektir. Çalışma bu kuramlarda nasıl bir 

ortak epistemolojik zeminin olduğunu, onların teknik ile toplum ilişkisinde geleceğe dair ne tür beklentilere sahip olduklarını, 

bu beklentilerin bugün ne kadar geçerli olduklarını ve dijital dünyayı anlamada ne kadar önemli olabileceklerini 

soruşturmayı amaçlamaktadır. Dijital dünyayı bugünün gelişmeleri ile sınırlı olarak değil, tarihsel süreklilikteki birikimlerle 

okumak adına. 

 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Dijitalleşme, Toplum 

 

Abstract: Conceptualizations such as digital world, digital society or digital life are based on an epistemological approach 

that defines the relationship between technology and society according to the social effects of technological developments. 

Whether this epistemological approach is shaped by positive or negative positioning, it prioritizes the determining, directing 

and unifying effects of technology on social life and relations. Human factors in social relations are read on the basis of the 

implications of all material culture, especially the mass media. The study will focus on the discussion of technology society, 

which was developed with the philosophical, scientific and political motives of this approach and dominated most of the 20th 

century. Because, conceptualizations such as information society, digital society and network society today are the forms of 

technological society conceptualization and discussions based on it, and adapted with developments such as internet, 

computer and artificial intelligence. For this reason, the study aims to account for what has remained the same, what is new, 

and how it should be related to today's debates in a broader framework in the process from the technology society to the 

digital world. First of all, Jacques Ellul's "Technology Society" theory, which was put forward with the idea that the 

technique progresses according to its own needs and that people have a system that loses their power to interfere with it, will 

be examined. Then, Erich Fromm's effort to theorize the technology society with a humanistic perspective, who examines the 

effects of technology on the human life world and discusses both devastating and promising developments here, will be 

examined. Finally, Marshall McLuhan's "Global Village" theory, which is more communication-oriented than Ellul's 

sociological and Fromm's political psychological approaches, will be examined. The study aims to investigate what kind of a 

common epistemological ground these theories have, what kind of future expectations they have in relation to technique and 
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society, how valid these expectations are today and how important they can be in understanding the digital world. In order to 

read the digital world not limited to today's developments, but with historical continuity. 

 

Key Words: Technology, Digitalization, Society 
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Selver MERTOĞLU, 1989 yılında Kastamonu’da doğdu. 2009 yılında Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik 

Bölümü’nde üniversite eğitimine başladı. 2011 yılında İhlas Haber Ajansı’nda stajyer olarak muhabirlik yaptı. 2014 yılında 

Atatürk Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra 2015 yılı Ocak ayında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Gazetecilik Bölümü’nde Tezli Yüksek Lisans eğitimine başladı. Yüksek Lisansı, “Etik İhlaller ve Nefret Söyleminin Yeniden 

Üretilmesinde Sosyal Medyanın Rolü: Özgecan Aslan Cinayeti Örneği” adlı tezi ile 2016 yılında tamamladı. 2017 yılında 

doktora eğitimine başladı. 2021 yılında “Bakışın Soykütüğü: Sosyal Medya Çağında Göz Kültünün Yükselişi” tez başlığıyla 

doktora eğitimini tamamladı. 

 

Özet: Dijital gözetim toplumu olarak da adlandırılan günümüz postmodern çağda, iletişim teknolojilerinde yaşanan 

gelişmelerle birlikte göz kültü önemli hale gelmiştir. Gözetimin küreselleşerek herkesin herkesi gözetler duruma gelmesi 

rızaya dayalı denetimi ortaya çıkarmıştır. Gönüllü olarak gözetlenmeye ve röntgenciliğe göz yuman yeni medya kullanıcıları 

mahrem olanı da zedelemektedirler. Yeni medyanın sunduğu imkânlarla birlikte stalker olarak bilinen birilerinin sosyal 

medya vasıtasıyla merak ettikleri kişileri takip etmesiyle birlikte azınlığın çoğunluğu izlediği panoptik gözetimden 

çoğunluğun azınlığı izlediği sinoptik gözetime geçilmiş ancak siber-uzay ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sonucu 

herkesin herkesi izlediği omniptik gözetim ortaya çıkmıştır. Yeni bir süreci ifade eden omniptik gözetimde gözetleme ve 

gözetlenme durumu mevcuttur. Her anını sosyal medya vasıtasıyla yayınlayan ağ kullanıcısı izlenmekten ve izlemekten zevk 

almaktadır. Gözetlenmekten ve gözetlemekten haz alan sosyal medya kullanıcısı voyörizm de denilen teşhirciliğe ve 

röntgenciliğe davetiye çıkarmaktadır.  Bu nedenle çalışmada günümüzün önemli bir sorunu olarak görülen voyöristik 

gözetleme olgusunu incelemek için sosyal medya mecralarından Instagram’da amaçlı örneklem yöntemiyle seçilen 3 farklı 

hesapta yer alan 3 farklı görsel göstergebilimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Böylelikle gözetlenmeye ve gözetlemeye razı 

olan sosyal medya kullanıcısının yok olan mahremiyet anlayışı da ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Gözetim, Voyörizm, Mahremiyet, Teşhircilik 

 

Abstract: In today's postmodern era, also called the digital surveillance society, the eye cult has become important with the 

developments in communication technologies. The globalization of surveillance and the fact that everyone is watching 

everyone has led to consensual supervision. With the possibilities offered by the new media, someone known as stalker follows 

the people they are curious about through social media, from panoptic surveillance, where the majority of the minority watch, 

to synoptic surveillance, where the majority follow, but as a result of advances in cyberspace and communication 

technologies, omniptic surveillance has emerged where everyone is watching everyone. There is a surveillance and 

surveillance situation in omniprectional surveillance, which refers to a new process. The network user who posts every 

moment through social media enjoys being watched and watched. A social media user who enjoys being junked and spied on 

also invites exhibitionism and voyeurism called voyeurism. This is why the study examined 3 different methods of semiotics 

analysis, from social media outlets to Instagram, on 3 different accounts, to examine the phenomenon of voyeuristic 

surveillance, which is seen as an important issue today. Thus, the disappearing understanding of privacy of the social media 

user who was willing to be surveilled and surveilled was also attempted. 

 

Keywords: Surveillance, Voyeurism, Privacy, Exhibitionism 
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DİJİTAL GÖZÜN KARTOGRAFYASI VE YENİ MEDYADA VOYÖRİSTİK BAKIŞ 

GİRİŞ 

Web 2.0’ın icadıyla birlikte internet kullanıcıları içerik üretimine dâhil olarak aktif konuma 

gelmiştir. Özellikle sosyal paylaşım sitelerinin ortaya çıkmasıyla etkileşim özelliği ile kullanıcılar 

dijital ortamda sosyalleşme fırsatı yakalamıştır. Zaman ve uzam kavramlarının anlamsızlaştığı 

dijitalleşen çağın getirdiği yenilikler sayesinde toplum yapısında da dönüşümler yaşanmıştır. Yaşanan 

bu dönüşümlerle gözetim olgusu farklı aşamalardan geçerek herkesin herkesi kendi rızası ile 

dikizlediği farklı bir kültürün oluşmasına neden olmuştur. Gözetim toplumu olarak adlandırılan 

postmodern dönemde yeni iletişim teknolojilerinin varlığı daha önce hiç olmadığı kadar fazla kişinin 

gözetim altında tutulmasına olanak tanımıştır. Dünya adete Marshall Mcluhan’ın deyimiyle küresel 

bir köye dönüşmüştür.  

Uzakları yakınlaştıran sosyal paylaşım siteleri skopofili denilen görünür olma sevdalılarının ve 

stalker denilen takipçilerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Sosyal medyada görünür olmaya 

hevesli olan kullanıcıların her an her dakika paylaştığı görsellerle nerede olduğu, neler yaptığı gibi 

bilgilerin yanı sıra özel hayata ait mahrem içerikli gönderilerin de paylaşıldığı görülmektedir. Ancak 

sürekli olarak kendini ifşa eden sosyal medya kullanıcısı günümüzde siber stalking olarak da bilinen 

voyörizme davetiye çıkarmaktadır. Sosyal medyada herkese açık olarak paylaşılan özel video ve 

fotoğraflardan dolayı röntgenciliğin ya da dikizlemenin gizlilik özeliğine gerek kalmamıştır.  Mahrem 

olanın şeffaflaştığı postmodern evrede gözetim sıradalaşarak asıl işlevi anlamsızlaşmaktadır. 

Böylelikle voyörizm olarak bilinen röntgencilik ve teşhircilik herhangi bir zorlukla karşılaşılmadan 

yapılmaktadır.  

Bu çalışmada da günümüzün önemli bir sorunu olarak görülen sosyal medyada mahrem 

içerikli görsel paylaşımının voyöristik gözetime neden olabileceğinden hareketle Instagram’da amaçlı 

örneklem yöntemiyle seçilen 3 kişinin hesaplarında yer alan özel alana ait kodlar barındıran 3 farklı 

gönderi göstergebilimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Böylelikle gözetlenmeye ve gözetlemeye 

razı olan sosyal medya kullanıcısının yok olan mahremiyet anlayışı da ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

VOYÖRİSTİK BAKIŞ VE SİBERSTALKİNG 

Gözetlenme ve gözetleme ihtiyacının kökleri tarih öncesi çağlara kadar uzanmaktadır. Farklı 

gözetim pratikleri sayesinde denetim altında tutulan toplulukların itaat etmesi sağlanmıştır. İlk 

zamanlar belirli bir kesimin gözetim altında tutulması söz konusuyken teknolojinin sağladığı 

imkânlarla daha fazla kişi göz hapsine girmiştir. Şimdilerde dijital gözün yaptığı eylemi eski çağlarda 

fizyolojik olarak belirli bir kişi yaptığı için gözetim altında tutulan kişi sayısı az olmuştur. Nüfus 

sayımları, vergiler ya da askerlikle ilgili kayıtlar gözetim uygulamalarına örnektir. Ancak 20. yüzyılla 

birlikte gözetim anlayışı da değişime uğramıştır. İlk zamanlar azınlık çoğunluğu izlerken iletişim 

teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte çoğunluk azınlığı izler duruma gelmiştir.  

Sistematikleşerek gerçek işlevinin maskelendiği gözetim pratiklerinden ilki panopticon’dur. 

Samuel Bentham ve Jeremy Bentham’ın tasarladığı Panoptikon, mimari olarak halka şeklinde bir bina 

ve ortasında bir kule ve kuleden halkanın iç cephesine bakan geniş pencerelere sahiptir.  Kuleye 

bakan bina hücrelere ayrılarak, her bir hücrenin iki penceresi bulunmaktadır. Bu pencerelerin biri 

içeriye bakarken diğeri dışarı açılmaktadır. Böylelikle dışarıdan vuran ışıkla hücrede yer alan kişinin 

gölgesi yansımaktadır. Bu durumda merkezi kuleye bir gözlemci yerleştirerek her bir hücreye bir deli, 

bir hasta, bir mahkûm, bir işçi ya da bir öğrenci kapatmak yeterlidir (Foucault, 2007: 86). Thomas 

Mathiesen tarafından oluşturulan sinoptikon’da ise Panopticon’un tersine çoğunluğun azınlığı 

gözetlemesi söz konusudur. Sinoptikonla birlikte seyredilen seyredene, izleyene, gözetleyene 
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dönüşmüştür. Panoptikon insanları gözleyebileceği mekanları kendisi oluştururken kendisi 

izlemektedir. Ancak Sinoptikonda kendisi izlemektedir. Baskıya ihtiyaç yoktur. İnsanlar, izlesinler 

diye yönlendirilerek kışkırtılmaktadır (Çakır, 2014: 396-397). Jeffrey Rose’un ortaya attığı omniptikon 

kavramı ise 21. yüzyılın gözetim pratiğini tanımamaktadır. Omniptikon’a göre herkes her an her 

yerde birbirini gözetlemektedir. Rızalı olarak gerçekleşen bu gözetim türünde sosyal medya önemli 

bir role sahiptir.  

Röntgenciliğe, gözetlemeye ve gözetlenmeye gönüllü olan yeni medya kullanıcısı mahrem olanı 

alenileştirerek birçok ihlale neden olmaktadır. Gözetlemecilik olarak tanımlanan Voyörizm, gözetleme 

bozukluğu olarak tanımlanmaktadır.  Voyöristik röntgenci sürekli ya da yineleyici bir biçimde çıplak 

ya da cinsel etkinlikte bulunan insanları gizlice seyrederek uyarılma yaşamaktadır (CETAD, 2006: 64). 

Ancak sosyal medya mecralarının sunduğu özellikler nedeniyle gizli olarak gerçekleştirilen voyöristik 

gözetim artık aleni olarak yapılmaktadır. Voyörizmin sosyal medyada gerçekleştirilmesi ise siber 

stalking olarak adlandırılmaktadır. Siber zorbalığın yeni biçimi olarak siber stalking, kötü amaçlı takip 

olarak gerçekleşmektedir.  

GÖZÜN YOĞUNLAŞTIĞI SOSYAL MEDYA MECRASI OLARAK INSTAGRAM 

Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından 2006 yılında fotoğraf paylaşım ağı olarak kurulan 

Instagram ilk olarak Apple’ın işletim sistemi IOS için geliştirilirken daha sonra android işletim 

sistemine sahip telefonlar tarafından da kullanılmaya başlanmıştır. Görüntü ağırlıklı bir uygulama 

olarak Instagram’ın arayüzünde yer alan özellikler uygulamayı cazip hale getirmektedir. Instagram’ın 

kullanıcı sayısı her geçen yıl artmaktadır. 2021 yılı verilerine göre Instagramın aktif kullanıcı sayısı 1 

milyardır. Kullanıcılar günlük ortalama 28 dakikasını harcamaktadır (Weber, 2021). Gözün ön plana 

çıktığı Instagram’ın özellikleri şöyledir (Mertoğlu, 2021: 146-147): 

1. Hikâyeler: 24 saat içinde kaybolan paylaşımlar hikâye olarak adlandırılmaktadır.  

2. Reels: Reels’le Instagram kullanıcısı müzik, efekt ve diğer araçlarla videolar üzerinde 

düzenlemeler yaparak kısa süreli videolar yayınlayabilmektedir. 

3. Canlı yayın: Kişinin takipçileri ile yapmış olduğu canlı sohbettir.  

4. Keşfet: Instagram’da fotoğraf ve videoların arama kısmında yer alması keşfet olarak 

adlandırılmaktadır.  

5. Mağaza (Alışveriş özelliği): Uygulamanın mağazalar kısmından e-ticaret siteleri 

bulunmaktadır.  

6. QR Kodu: instagram kullanıcısı aradığı kişiyi rahatlıkla bulabilmektedir.  

7. Yeni İnsanlar Keşfet: “Yeni İnsanlar Keşfet” özelliği ile Facebook’ ta yer alan arkadaşlara 

ulaşılmaktadır.  

8. Görüntülü Sohbet: Kullanıcılar birbirleri ile görüntülü görüşme düzenleyebilmektedir.  

9. Koleksiyon: Beğenilen ve daha sonra ulaşılmak istenen gönderilerin kaydedilmesidir.  

10. Reklam: Instagram üzerinden ürün tanıtımı yapılarak, daha fazla kişiye ulaşılabilinmektedir.  

11. Hashtag: İçeriklerin sınıflandırılmasını sağlayan bir özelliktir.   

Instagram’da yer alan bu özellikler, kullanıcılara sağladığı olanakların yanı sıra ihlallere de 

neden olmaktadır. Özellikle gözetimin gönüllü olarak gerçekleşmesiyle birlikte beğeni ve daha fazla 

takipçi sayısı uğruna mahrem olanın yıkımı gerçekleşmektedir. Çıplaklığın ve cinselliğin herkese açık 

olarak yaşanması ve sanal ağ vasıtasıyla paylaşılması bir ayrıcalık olarak değerlendirilmektedir.  

 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
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Bu çalışmada yeni iletişim teknolojileriyle çevrelenmiş günümüz dünyasının önemli bir sorunu 

olarak görülen gözetleme olgusunu incelemek için sosyal medya mecralarından Instagram örneklem 

olarak belirlenmiştir. Sosyal medyanın neden olduğu gözetleme biçimlerinden Voyöristik bakışı 

ortaya çıkarmayı amaçlayan çalışmada, amaçlı örneklem yöntemiyle seçilen 3 farklı hesapta yer alan 3 

farklı görsel, göstergebilimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Böylelikle gözetlenmeye ve 

gözetlemeye razı olan sosyal medya kullanıcısının yok olan mahremiyet anlayışı da ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. Çalışmanın amacına ve seçilen örnekleme uygun olarak görülen Roland Barthes’ın 

göstergebilimsel çözümleme yöntemiyle semiyotik bir inceleme yapılırken ele alınan Instagram 

paylaşımlarındaki yan anlamlar ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Barthes, miti tanımlarken ilk 

sitemdeki göstergenin ikinci sistemde gösteren haline dönüştüğünü söyleyerek miti tanımlamaktadır. 

Birinci sistem dil olarak belirtilirken ikinci sisteme mit denilmektedir (Elden vd., 2005: 484-485). 

Barthes’ın bahsettiği mit, göstergenin yan anlamıdır. Bu mitler çözümlenerek altta yatan ideolojiler 

ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır. 

Çalışmada amaçlı örneklem yöntemiyle seçilen üç kişi şöyledir:  

Ashley Graham 

Emily Ratajkowski 

Demi Rose 

Barthes’ın dört ayrı kategoriye ayırdığı göstergebilim ilkelerinden gösteren ve gösterilen ile düz 

anlam yan anlam ayrımlarından yararlanılan çalışmada seçilen örneklem üzerinde düz anlam ve yan 

anlama ulaşmak için gösterge, gösteren ve gösterilen belirtilmiştir. Böylelikle göstergenin nasıl temsil 

edildiğine ulaşılmaya çalışılmıştır.  

 

BULGULAR VE YORUM 

Tablo 1: Ashly Graham’ın Instagram Gönderisinin Göstergebilimsel Analizi 

 

Gösterge Kadın  

Gösteren Hamile ve Çıplak 

Gösterilen Cinsellik ve kadınsılığın ön plana çıkarılması, bereketi 

simgeleyen hamile kadın, Wilendorf’lu Venüs Kadını, 

Bereket 

 

Ashley Graham, Amerikalı büyük beden model ve televizyon sunucusudur. Instagramı aktif 

olarak kullanarak fotoğraflarını herkese açık olarak yayınlayan Graham’ın 29 Ağustos 2021 tarihinde 

yayınladığı görsel birçok mitsel anlam barındırmaktadır. Hamileliğin ve çıplak oluşun ön plana 
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çıkarıldığı görselde cinsel haz ve zevk resmedilirken kadının doğurganlığı ve bereketi sembolize edişi 

dikkat çekmektedir. Geniş göbekli ve iri göğüslü Wilendorf’lu Venüs kadınını çağrıştıran fotoğrafta 

kadın bedeni üzerinden temsil edilen çıplaklığın kadının cinsel bir obje olarak resmedilmesine neden 

olduğu görülmektedir. Graham’ın bu görseline toplam 770 bin beğeni 4 bin 778 yorum yapılmıştır. 

Yapılan yorumlarda modelin harika ve güzel olduğu söylenmektedir. Fotoğrafta yer alan yan 

anlamlarla birlikte kadın bedeninin metalaşarak sunulduğu görülmektedir. Normalleştirilen bu tarz 

sosyal medya paylaşımları ahlaki yozlaşmayla birlikte gözetleme bozukluğu olarak bilinen Voyöristik 

bakışa davetiye çıkarmaktadır. Ancak artık dikizleme yada röntgenciliğin gizlilik özelliği ortadan 

kalkmıştır. Çünkü kötü amaçlı gözetimciler takip ettikleri kişilerin ağ üzerinden izini sürerek 

istedikleri verileri elde etmektedir.  

Tablo 1: Emrata’nın Instagram Gönderisinin Göstergebilimsel Analizi 

 

Gösterge Kadın ve Erkek 

Gösteren İlişki, yakınlaşma ve çıplaklık 

Gösterilen Cinsellik, haz ve zevk uyandıran, tahrik edici 

ve baştan çıkarıcı 

 

İngiliz oyuncu ve model Emily Ratajkowski, Emrata olarak bilinmektedir. Paylaşımlarıyla 

dikkat çeken oyuncu ve modelin 27 Mayıs 2021 tarihinde yayınlamış olduğu gönderide erkek 

arkadaşıyla verdiği pozda, mitsel olarak barındırdığı yan anlam cinsellikle birlikte hazdır. Açık alanda 

sergilenen ilişki durumunda kadının kırmızı bir gecelikle yarı çıplak sex pozisyonunda oluşu özel 

alana ait kodların kamuya mal edilerek sunulduğunu göstermektedir. Ashley’in gönderisinde olduğu 

gibi Emrata da çıplaklığı ve cinselliği ön plana çıkartarak voyöristik diğer adıyla siber stalkinge ve 

siber suçların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Mahrem alana özgü olarak değerlendirilen bu 

tarz paylaşımların özel alana ait olduğu bilinmektedir. Ancak Instagram gibi diğer sosyal medya 

mecralarında da sık sık karşılaştığımız çıplaklık yada partnerle verilen pozlar kanıksanmaya neden 

olduğu için herkes tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle özel alanla kamusal alan arasındaki sınırlar 

silinerek Nietzsche'nin de dediği gibi ahlaksal dekadans yaşanmaktadır. Fotoğrafı 1, 7 milyon kişi 

beğenirken 5 bin 711 kişi de yorum yapmıştır. Bu rakamlar ise sosyal medyada herkes tarafından 

gözetime açık olunduğunu göstermektedir.  
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Tablo 1: Demi Rose’un Instagram Gönderisinin Göstergebilimsel Analizi 

 

Gösterge Kadın 

Gösteren Çıplak kadın 

Gösterilen Cinselliğin ve hazzın kadın bedeniyle temsili, 

Kadınsılığın gösterilmesi 

 

İngiltereli model Demi Rose, Instagram’ı aktif olarak kullananlar arasında yer almaktadır. Demi 

Rose’nin 18 milyon 300 bin takipçisi bulunmaktadır. Rose’un Instagram gönderileri incelendiğinde 

çoğu çıplak veya yarı çıplak fotoğraflardan oluşturmaktadır. 8 Ekim 2021 tarihinde paylaştığı görselde 

modelin üzerinde herhangi bir kıyafetin olmaması dikkat çekmektedir. Fotoğrafçının merceğine 

yansıyan görüntü sansürsüz olarak anında tüm dünyayla paylaşılmaktadır. Demi Rose’un 

göstergebilimsel analizle incelenen görselinde yan anlamlar bulunmaktadır. Göstereni çıplak kadın 

olan gönderinin gösterilen mitsel anlamında cinsellikle birlikte kadınsılığı ön plana çıkaran kodlar 

bulunmaktadır. Kadının kalçasının görünür kılınmasıyla birlikte çıplaklığın gizemli hale getirilmesi 

için diğer cinsel organların gösterilmemesi merak duygusu uyandırarak fotoğrafa olan ilgiyi 

arttırmaktadır. 1 milyon 698 bin 727 kişinin beğendiği paylaşımda 34 bin 100 yorum bulunmaktadır. 

Beğeni ve yorum sayıları röntgenciliğin ve dikizleme eyleminin sanal ortamda gerçekleştiğini 

göstermektedir. Fotoğrafa yapılan yorumlardan birkaç tanesi şöyledir:  

Dönmeye cüret ediyorum 😍😂 benimle aynı fikirde olan elini kaldırsın ve like atsın 

harikasın bebeğim!!! 

İnternet çöktü 🔥  

Yapılan yorumlarda ise modelin vermiş olduğu çıplak poz beğenilerek güzelliği ifade edilmektedir.  

SONUÇ 

Yapılan analiz sonucunda dijital gözetim toplumu olarak da adlandırılan günümüz 

postmodern çağda, sosyal medya herkese görünür olma imkânı sunmaktadır. Gözetlenmekten ve 

gözetlemekten zevk alan sosyal medya kullanıcısı voyörizm de denilen teşhirciliğe ve röntgenciliğe 

davetiye çıkarırken bunların kanıksanmasına da neden olmaktadır.  Bu nedenle çalışmada 

günümüzün önemli bir sorunu olarak görülen voyöristik gözetleme olgusunu incelemek için sosyal 

medya mecralarından Instagram’da yer alan 3 farklı hesap Barthes’ın göstergebilimsel analiz 

yöntemiyle incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda mahrem olanın sergilendiğini gösteren 

gönderilere rastlanılmıştır. Bu gönderilere yapılan beğenilerin ise stalkerların varlığını kanıtladığı 

görülmektedir. Stalkerların özellikle özel alana ait kodlara sahip gönderileri beğenerek takip etmesi 

siber stalkinge neden olmaktadır. Gözetleme bozukluğu ya da gözetimi kötü amaçlar için yapan bu 



172 

 

kişilerin istedikleri verilere ulaşması eskiden olduğu kadar zor değildir. Sosyal medyanın herkese açık 

olarak sunduğu ahlaki yozlaşmaya neden olan paylaşımları ile stalkerlar her an takibe açık 

kullanıcıların izini rahatlıkla sürebilmektedir. Öyle ki paylaşılan fotoğraflarda özel alana ait her türlü 

içeriğin kamuya mal edilmesi ile ihlallere açık bir hayat yaşanmaktadır. 

Instagram’da Ashley Graham, Emily Ratajkowski ve Demi Rose’un hesaplarında yer alan birer 

gönderi çalışmanın amacına göre seçilmiştir. Seçilen hesaplarda yer alan gönderilerin büyük bir 

kısmında mahremiyetin sergilendiği görülmektedir. Seçilen paylaşımlarda da görüldüğü üzere 

cinselliği ve kadın bedenini ön plana çıkaran göstergelerin herkese açık olarak yayınlanması kötü 

amaçlı takipçileri dikkatini çekebilmektedir. Görünür olmaya gönüllü olan kişiler daha fazla 

beğenilmek ve takip edilmek için özel hayatlarından taviz vermektedir. Böylelikle farklı ihlallerin 

yaşanmasına da neden olmaktadır. Gözetleme bozukluğu olarak bilinen voyörizmle birlikte sosyal 

medyada stalker olarak tanımlanan kişiler tarafından takibe alınan kullanıcılar dikizlenmektedir. 

Sonuç olarak dijital çağın yeni röntgencileri olarak siber stalkerlar her anını sosyal medya vasıtasıyla 

yayınlayan ağ kullanıcısını izlemekten zevk almaktadır.  
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Abstract: People are getting subjected to excessive contents which are mostly consisted of digital messages. To be digitally 

literate – an essential skill in digital age- requires certain communication and critical thinking skills to get access to media 

and technological devices, make analysis and evaluation on digital contents, create contents on digital platforms, practise 

ethical principles and shoulder responsibility for the well-being of individuals and society. In this respect, digital literacy 

education is a must for particularly young people who are the ones to shape the future. Most research concerns digital 

literacy and digital literacy education as a general digital media concern. They usually conducted quantitative research 

methods.  To meet the need in this gap, the study specializes in digital literacy education in terms of advertising on digital 

platforms. As conscious consumers of today and future, young people should learn how to differentiate between ideal and 

manipulative advertisements.    The aim of the study conducted within a qualitative technique is to research university 

students’ perceptions towards advertising contents on digital platforms appealing to pre and post digital literacy course. The 

population of the study consisted of 60 first grade students from different departments who were recorded to the social 

elective course “Digital Literacy”. The sample was planned to be 30 students who would reply interview request with an 

informed consent form. Self-reports for students were planned to make a comparison between their pre and post digital 

literacy knowledge and skills towards advertising contents on digital platforms within the framework of Hobbs’ Digital 

Media and Literacy skills. The participants who took digital literacy course could be said to use their digital protection and 

digital EQ skills most effectively particularly in communication, collaboration and participation in access, analysis and 

evaluation, creation, reflection and action in terms of consuming ads contents in digital media.  

 

Key Words: Digital Literacy, Digital Literacy Education, Advertising in Digital Media, Consumer Literacy, Conscious 

Consumers  

 

DIGITAL LITERACY AWARENESS OF UNIVERSITY STUDENTS ON ADVERTISING IN 

DIGITAL MEDIA: A QUALITATIVE-METHOD STUDY 

 

INTRODUCTION 

 

Media literacy is typically defined as the ability to access quite different messages in various 

forms and media, to analyze, evaluate and convey them (Aufderheide, 1993; Hobbs, 2010). 

To be literate in media (Alvermann, et al., 2007) means to read and write: 

1) to read: just like a literate individual who is capable with reading and writing any written text, 

a media literate achieves to read media texts by analyzing and evaluating the undermeaning. Instead 

of absorbing media messages passively, a media literate is able to analyze background information, 

values and persuassive intention behind the media text. 

2) to write: means to convey or produce an alternative media content and to publish and post 

them in amateur or professional environment. 

In particular, digital literacy is to be capable with accessing information and data in real and 

virtual environment with the desired aim and to use it effectively with true methods. Renee Hobbs 

(2010) offers some certain capabilities to be both a media literate and digitally literate: 
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1. to acess: to be capable with accessing to media and technological devices, using them 

and sharing with other people 

2. to analyze and evaluate: to comprehend the message in media, think critically on the 

message and analyze its quality and credibility, embrace its possible consequences 

3. to create: to convey or create a content in different forms and media with new digital 

technologies 

4. to reflect: to apply social responsibility and ethical principles in terms of 

communication behaviors 

5. to take action: to share knowledge and solve problems in family, workplace and society 

by working individually and collaboratively  

 

Digital literacy means (Colin & Knobe, 2006; Digital Literacy, 2017; Sezgin & Karabacak, 2020; 

Buckingham, 2015) to have some certain skills to use internet platforms, social media and mobile 

devices in order to live, learn and work in a society with more communication and access. Primary 

principles of digital literacy (Digital Literacy, 2017; Rahmah, 2015; Buckingham, 2015; Park, 2016): 

• «critical thinking» to search, evaluate, apply and produce information in various formats 

• «effective communication» to state ideas clearly, produce and ask related questions, develop 

respect and build trust during communication in virtual environment 

• «ethical principles» to have a decent manner in information access, management, use and 

creation. To adapt into new applications and updates. 

• «digital citizenship and digital well-being» to lead a balance between online and offline life 

styles in keeping digital identity 

• «digital quotient (DQ)» to interact with other people in virtual environmet using empathy 

with social and emotional awareness 

 

Current Study: Digital Literacy Course Content&Organizations 

 
The study was mainly structured basing on the social elective course “Digital Literacy” in a 

private university in Ankara, Turkey in the second semester of academic year 2020-2021, which 

follows the first semester social selective course “Media Literacy. After the media literacy course in the 

first semester, many students demanded a digital literacy course. So, 60 students from different 

departments in the university took the course.  

Course content 

The course content was based on three main topics: 

Hobbs’s digital literacy skills 

The first topic of the course structure was Hobbs’s five digital literacy skills including access, 

analysis and evaluation, creation, reflectşon and action. 

The JISC model 

The next topic to be structured is the JISC model, on which Western Sydney University Study 

Smart curriculum was depended. Because a well-known university across the world had employed 

this digital literacy package, which was originally coming from the United Kingdom and spread 

across Europe and some other countries around the world, a Turkish version of the model was aimed 

to the first in the country. Hence, after applying the model in Turkey, to observe the results and 

spread it across the country was the main vision. 
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JISC: The Joint Information Systems Committee (JISC) is a not-for-profit company which was 

founded in the U.K. in 1993. The aim of the committee was to provide network, IT services and digital 

resources to suport higher educaton institutions and research (Building digital capability, 2018; Digital 

Literacy, 2017).  Among many other digital literacy models (Pérez-Escoda, et al., 2019) the JISC model 

was proposed by Beetham, McGill&Littlejohn in 2009 as a project «LLIDA» and ended in 2018.  It was 

presented in the report Thriving in the 21st Century: The Report of the Learning Iiteracies for the Digital 

Age. The purpose of the project was to convert theoretical information into practice by teaching 

informaton, media and technology skills and to build digital capability in young generation. 

 

 
 

Fig. 1 illustrates the relationship of the criteria presented in the JISC model (Building digital capability, 2018) 

 
The JISC model is basically consisted of six principles of digital literacy: 

1) ICT proficiency 

2) Information, data and media literacies:  

3) Digital creation, innovation and scholarship 

4) Digital learning and development 

5) Communicattion, collaboration and participation 

6) Digital identity and wellbeing 

 

8 DQ (digital quotient) skills 

 

The last topic which was the course curriculum structured was 8 DQ SKILLS, which were 

presented in the report of World Economic Forum in 2016 (Park, 2016): 
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1. Digital identity (digital citizenship, digital co-creativity, digital entrepreneurship) 

2. Digital use (screen time, digital well-being, social participation) 

3. Digital protection (to be aware of risks like siberbullying, pornography, violence, etc.) 

4. Digital security (detecting siber threats like hacking, counterfeiting; keeping password, 

internet and mobile security) 

5. Digital EQ (empathy, social and emotional awareness) 

6. Digital communication (digital footprint, online communication&collaboration) 

7. Digital literacy skills (critical thinking, informational thinking, content creation) 

8. Digital rights (privacy, intellectual property, liberty of speech-hate speech/lynching) 

 

Course organization 

 
The course was organized within the framework of both theory and practice.  A theoretical 

background was given depending on Hobbs’s digital literacy skills, the JISC model and 8 DQ skills. In 

each topic which was being issued class discussions were applied. Furthermore; some digital literacy 

practices such as digital detoxing and netiquette challenge were employed during the course. For 

example; as the digital detoxing practice, the voluntary students and the lecturer tried to detect their 

problematic digital use including internet, social media and gaming and screen time adiction. As the 

result of that practice, the students and the lecturer stated they got aware of a need for more self-

control. On the other hand, a netiquette challenge was started on Instagram and Twitter by another 

voluntary group and the lecturer as well. They shared their experience and comments on what kind of 

etiquette on the Net was commonly mentioned. The most common social media behaviors that were 

not appreciated were dinner table posts, fake life exhibition, reporting mostly from luxurious 

locations, etc. Within the last two weeks of the semester, students made presentations of digital 

contents they were attracted by. And in the final exam, they prepared a report of digital literacy 

depending on Hobbs’s digital literacy skills framework. They used their presentation content in the 

report. 

 

METHODS 

 
Depending on the aim of the study to investigate university students’ digital literacy awareness 

comparing their digital capability changes before and after digital literacy course, exploratory 

qualitative method was employed via in-depth interviews. The study was conducted as a qualitative 

research. In qualitative research data collection could be provided via in-depth interviews, focus 

groups, document analysis, and participation observation (Creswell, 2017).  

As university students’ self-awareness as digital literate individuals is the central point of the 

study, constructivist paradigm was adopted, in which participants’ subjective views have a central 

role (Creswell, 2017). Therefore; in-depth interviews were employed as data collection tool. Online in-

depth individual interviews via e-mail were conducted with 25 university students who had studied 

«digital literacy» as a social elective course during spring semester in 2020-2021 academic year. 

Participant recruitment was organized after final and resit exams and summer holiday, then; it was 

completed until September. Descriptive data were collected by the means of «what» questions instead 

of cause-effect «why» questions. 
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Research Problem 

 
People need to develop their digital capabilities under the blast of new information and 

communication technologies. Regarding the long future, full of expectable digital innovations, young 

people should be raised awareness of digital contents, the use of digital devices, some social 

responsibilities and ethical issues.  

One of the crucial digital contents of which young people should need to be conscious is 

advertisements in digital media. As consumers of today and future, they should learn how to make 

differentiation between effective and manipulative ads. In order to develop their digital capabilities, 

they need to achieve some key digital competences such as accessing information on multi-media 

platforms, analyzing and evaluating apparent and hidden messages in ads, spreading ads or creating 

their own advertising content depending on their confident use of digital devices and other media 

consciously, practising ethical principles recleting on their own consuming behaviors and taking some 

social actions as a responsibility for both their own well-being and other consumers’ rights.  

Therefore; digital literacy education is a must for young people not only for general media 

issues and communication technologies but advertising and consuming behaviors. Most research 

concerns digital literacy and digital literacy education as a general digital media concern. They usually 

conducted quantitative research methods.  To meet the need in this gap, the study specializes in 

digital literacy education in terms of advertising on digital platforms to explore university students’ 

deep views to make a comparison between their awareness of advertising in digital media before the 

digital literacy course and after the course. 

 

Research Objective 

 
The aim of the qualitative study is to explore university students’ perceptions towards 

advertising contents on digital platforms regarding their comparison of awareness between their 

digital capabilities before and after the digital literacy course. 

 

Research Question and Subproblems 

 

To achieve participants’ objective opinions as far as possible, any leading questions were 

avoided.  In applying subproblems into the questions in an unstructured interview form, key 

phenomenon depends on the research question: “What are university students’ views on the changes 

in their digital capabilities to experience a digital advertising content after digital literacy course?” 

To achieve university students’ views on those changes, subproblems were structured 

depending on the framework of specific digital literacy skills suggested in Renee Hobbs’ Digital Media 

and Literacy: A Plan of Action report, one of the papers dealing with Informing Communities: Sustaining 

Democracy in the Digital Age report released in the Knight Commission.  

Subproblems are below: 

1. What are the changes in using digital platforms to access an advertising content which 

arouses attention? 

2. What are the changes in analyzing and evaluating the intended messages of an advertising 

content in digital media? 
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3. What are the changes in the way of conveying a digital advertising content to other 

consumers or creating university students’ own ads content in digital media? 

4. What are the changes in the university students’ awareness of certain social responsibilities 

and ethical issues and reflecting them on their behaviors as a digital literate consumer after 

the digital literacy course? 

5. What kind of efforts to raise awareness among university students’ environment (family, 

friends, relatives, etc.) have they made? 

 

Participants 

 
In the study, purposive sampling was basically used. All 60 students who studied «digital 

media literacy» as a social selective course in a private university in Ankara but not any other students 

in spring semester of 2020-2021 academic year were invited to the research via university e-mail 

system including informed consent form. Next, convenience sampling was employed based on 

voluntary basis. 31 students who said they were voluntary to attend the research were recruited. 

However, 25 students answered in-depth questions.  

As for their demographic qualities, 25 students who participated in the research were consisted 

of 14 male and 11 female students. All of them were 1st grade students because social selective courses 

were available for only 1st grade students in the university. All 60 students studied various majors but 

25 students’ major were like below: 

8 Law Faculty students, 5 students from Psychology, 4 students from Ergotherapy, 4 students 

from Public Relations and Advertising, 2 students from Interior Architecture and Environmental 

Design, 2 students from Language and Speech Therapy 

 

Ethics Statement 

 

The study was approved by the Ankara Medipol University Social Sciences Noninvasive 

Research Ethical Committee and performed in accordance with the Declaration of Helsinki. Written 

consent was obtained from all participants during recruietment. Not any directive questions were 

asked. Only «what» questions were used to explore participants’ views. And student names were not 

mentioned but used as «Student a, b, c, etc.». The university e-mail system was used to invite 

participants attaching the informed consent form. 

 

Data Collection 

 

The study aims to investigate university students’ awareness of advetisements in digital media 

after «digital literacy» course. Participants were asked to make a comparison between their digital 

capabilities before the course and after the course. 60 students had studied the course.  

An e-mail on university e-mail system was sent to invite the students into the research by 

stating they were free to quit answering in-depth questions when they need or are not willing to 

answer. An informed consent form was also attached in the e-mail. Purposive sampling also included 

a convenience sampling, which was based on voluntariness. 31 students reported they will participate 

in the research by signing the informed consent form.  
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Open-ended internet interview is a data collection tool (Creswell, 2017). In-depth interview 

form including open-ended and unstructured questions which were based on Renee Hobbs’s report 

stating digital skills was sent to the participants. 8 questions were asked to explore university 

students’ self-awareness of their digital skills to make a comparision between their condition before 

the course and after the course. A pattern from simple questions to the deeper was followed: 

1. As a university student who has studied digital literacy course, what does «a digital 

reader» mean to you? 

2. As a university student who has studied digital literacy course, what does «a digital 

writer» mean to you? 

3. Regarding your digital capabilities before and after digital literacy course, what changes 

are there in the platforms you access the ads attracting you in digital media? 

4. (Follow-up question) Compared to the past, what platforms did you start to use more? 

5. Regarding your digital capabilities before and after digital literacy course, what changes 

are there in your analysis and evaluation of the intended messages of ads in digital 

media? 

6. Regarding your digital capabilities before and after digital literacy course, what changes 

have you experienced while conveying ads that attract your attention to other people or 

creating your own advertising content in digital media? 

7. Regarding your digital capabilities before and after digital literacy course, what kind of 

ethical and social responsibility issues on digital advertisements attract your attention as 

a digital literate consumer? 

8. (Follow-up question) What are the points that you did not used to be aware of? 

9. As a digital literate consumer, what kind of ethical and social responsibility behaviors 

have you started to exhibit? 

10. After studying digital literacy course, what kind of efforts to raise awareness and 

consciousness on digital advertising contents in your environment (family, friends, 

relatives, etc.) have you tried or do you think of trying? 

 

Data Analysis 

 

Not any software used in the coding or transcription process. Codes were categorized into 

umbrella codes and subcodes. First, codes were generated from the research aims based on Hobbs’s 

digital skills report and the Jısc model and 8 DQ skills reported by World Economic Forum. This 

triangulation in coding is based on the digital literacy course curriculum. The raw data were 

interpreted depending on those criteria. The raw data were based on Hobbs’s digital skills framework. 

On the other hand; umbrella codes and subcodes were created on the basis of critical points in the Jısc 

model and 8 DQ skills. The reliability and validity of research findings were enhanced through the 

framework of this triangulation used in the formation of research questions. Until the saturation of the 

analysis, coding and transcription were deepened. 

 

Results 

 
Five interrelating themes emerged from online in-depth interviews: a) access, b) analysis and 

evaluation, c) creation, d) reflection, and e) action. They are the criteria of digital capabilities as digital 
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literate consumers who took digital literacy course in order to be aware of the intended messages in 

ads in digital media.  

Each umbrella theme includes subthemes associated with the jısc model and 8 DQ skills 

reported in World Economic Forum. In this respect, results indicate the participants’ self-awareness of 

whether they could develop their digital capabilities within the framework of what they had learned 

in «digital literacy» course. 

In order to contextualize quotes, online in-depth interview participants’ names were coded as 

«Student A, B, etc.». Some of the quotes were used as is: 

 

Theme 1. Acess 

 

Student A: “I started to pay attention to digital security and the protection of personal data 

quailities of the digital platforms I access. I try not to click on the ads coming up on social media. If I 

am interested in anything, I do not click on the ads sent to me but search it on Google.” 

Student D: “I didn’t use to pay attention to social media advertisements and skip them before 

the course. However, after the course I started to question the aim of the ads and those people which 

they address.” 

 

Theme 2. Analysis and evaluation 

 

Student R: “Before the course, I didn’t pay any attention to the ads. After the course, I have 

interpreted every new ads I see by critical thinking. I started to carefully dig into the hidden messages 

in the ads.”  

Student E: “I realized what can be done with the power of technology. I see deep fake usage in 

ads. I realized that we need to cope with overload of information.” 

 

Theme 3. Creation 

 

Student O: “The social and ethical sides of the content such as “netiquette” in ads interest me 

more before sharing an ads content with other people.” 

 

Theme 4. Reflection 

 

Student B: “The most leading subjects I focus are: the protection of personal data, ads’ not being 

manipulative, marketing products with their available qualities, big companies’ manufacturing more 

environment-friendly products and making this as a principle. Another thing attracting my attention 

after the course is on which canals that advertisement has reached me and why it was consciously sent 

to me.” 

 

Theme 5. Action 

 

Student B: “I need to share potential riks with other people around me. I think this is my social 

responsibility. I share the risks of digital footprint resulting from clicking any ads we see.” 
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Fig. 1 shows a diagram with all qualitative themes and subthemes.  

 

CONCLUSION AND DISCUSSION 

 

The study directs us to think what kind of changes can occur in young people’s digital 

capabilities if they are educated in digital literacy. Based on Hobbs’s «digital skills» framework, the 

participants in the research could be said to have developed some specific digital competences as 

digital literate consumers. 

Regarding the JISC Model elements, the most effective element on their digital capabilities as 

young consumers is communication, collaboration and participation. The second one is digital 

creation, innovation and scholarship, which is another active element. The following JISC element is 

digital identity and well-being. The fourth element is information, data and media literacies. The fifth 

element is ICT proficieny. And the last element is digital learning and development. Depending on their 

answers to research questions, some practices in the course such as digital detoxing for some habits 

like digital addiction and FOMO and netiquete challenge were seen to be effective for communication, 

collaboration and participation. 

Among 8 DQ skills, their most effective two DQ skills seem to be digital protection and digital 

EQ. Next digital identity, digital literacy and digital communication are three supportive DQ skills. 

The third couple of effective DQ skills are digital rights and digital security. And the least effective DQ 
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skill they use in their digital capability when they are subjected to an ads content seems to be digital 

use. Most of the participants gave answers indicating their digial protection and digital EQ behaviors. 

They try to warn other consumers against some risky digital behaviors like siberbullying or risky ads 

contents. Besides, they use empathy to understand other consumers watching the same or similar ads 

contents in digital media. They even have an effort to raise emotional and social awareness of digital 

advertising. 

In brief, an outstanding point coould be indicated in the study. The participants who took 

digital literacy course could be said to use their digital protection and digital EQ skills most effectively 

particularly in communication, collaboration and participation in access, analysis and evaluation, 

creation, reflection and action in terms of consuming ads contents in digital media.  

 

LIMITATIONS AND RECOMMENDATIONS 

 
The study is limited to a private university in Ankara. A more comprehensive participants’ 

group is recommended to be recruited in a mixed method research. 
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Abstract: Digital identity is defined as an identity type that individuals consist of their records and cultural capital, their 
profiles, social media’s interactions. Identity types all around the world has been transformed along with development of 
digital communication technologies. Ukraine is the first country in the world that own digital identities legislated with called 
Diia application. Therefore, in this study Ukraine is selected as application example in terms of digital identity and digital 
society. In other words, Ukraine is the model country for digital identity. This study aims to examine news on the selected 
Ukraine official website in the context of news components and topics of digital identity in digital society, the ramifications of 
the digital society and digital revolution. This study is limited to between March 2021 and September 2021. It is arrived that 
the news related digital identity application were significantly similar in terms of several news components such as 
headlines, shared images and photos, prominent topic and so on.  This study has provided new understandings concerning 
digital identity, digital society and digital identity applications. It is predicted that digital identity is an identity type based 
on technology which will be inevitably used in every sphere of life in near future. According to the current studies and is 
developed digital identity infrastructres, it may be predicted that digital identities and digital identity applications will 
exponentially improve over time both in Turkey and in the world with the help of digital communication technology such as 
big data, artificial intelligence, biometrics.  
Keywords: Digital Identity, Digital Society, Ukraine, Web Site, Content Analysis 
 
Özet: Dijital kimlik bireylerin kayıtları, kültürel sermayeleri, profilleri ve sosyal medya etkileşimlerinden oluşan bir kimlik 
biçimi olarak tanımlanır. Dünyada kimlik türleri dijital iletişim teknolojilerinin gelişimiyle birlikte dönüşüme uğramıştır. 
Ukrayna Diia adlı dijital kimlik uygulamasını yasallaştıran dünyadaki ilk ülkedir. Bu yüzden bu çalışmada dijital kimlik ve 
dijital toplum açısından uygulama örneği olarak Ukrayna seçilmiştir. Diğer yandan Ukrayna dijital kimlik için model 
ülkedir. Bu çalışma dijital toplumda dijital kimlik, dijital toplumun sonuçları ve dijital dönüşüm konuları ve haber bileşenleri 
bağlamında Ukrayna remi web sitesindeki haberleri incelemyi amaçlamaktadır. Bu çalışma  Mart 2021 ve Eylül 2021 
tarihleri arası olarak sınırlandırılmıştır. Dijital kimlik uygulaması ile ilgili haberlerin haber başlıkları, paylaşılan görseller ve 
fotoğraflar, öncelikli konular ve benzeri birçok haber bileşeni açısından büyük ölçüde benzer olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Bu çalışma, dijital kimlik, dijital toplum ve dijital kimlik uygulamaları ile ilgili yeni anlayışlar sağlamıştır. Dijital kimliğin 
yakın gelecekte kaçınılmaz bir şekilde yaşamın her alanında kullanılabilecek teknoloji tabanlı bir kimlik türü olduğu 
öngörülmektedir. Son çalışmalar ve geliştirilen dijital kimlik altyapılarına göre, dijital kimlikler ve dijital kimlik 
uygulamalarının büyük veri, yapay zeka, biyometrik gibi dijital iletişim teknolojilerinin yardımıyla hem Türkiye’de hem de 
dünyada zaman içinde katlanarak gelişeceği tahmin edilmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Dijital Kimlik, Dijital Toplum, Ukrayna, Web Site, Içerik Analizi 
 
DIGITAL IDENTITY AND DIGITAL SOCIETY: THE CASE OF UKRAINE  
 
1.INTRODUCTION 
 

With the Covid-19 pandemic everything in our lifesytle from education to health transformed. 
For example, as stated Strielkowski (2020), in the coronavirus pandemic term all the attributes of 
higher education such as defences, mid-term and final exams are conducted as good as in real life via 
online communication tools in the form of online defences, online entrance, online exams.     In this 
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sense, digital revolution became diriving force development of digital identity and process of digital 
society structuring. According to research conducted, it can be indicated that all societies try to 
keeping up with digitalization and digital transformation.  

Continually and rapidly changed in today’s world the ubiquity of internet and information 
communication technologies has converted many topics such as everyday life experiences, daily 
affairs, business, communication process (Levin&Mamlok, 2021). These transformation and changes 
can affected in every sphere of life of people. It may be exemplified that particularly with Coronavirus 
pandemic proliferation of working remotely, increasing of in rate of digital banking, online shopping 
and e-commerce, increasing of internet usage from houses. Therefore, in the way of digital society 
both Turkey or Ukraine and all societies have started their studies. It is seen that digital studies such 
as digital laws, digital identity applications, digital rights came into force in developing and 
developed many countries.  

Technological developments, constituted driving force of our society, shape and transform 
communication styles, economic growth, usage of communication tools, working environment (De. 
Digital, 2021). Therefore, as of today,  it may be mentioned that people have to keep up with 
technology, communication tools, social media, artificial intelligence applications, big data,  digital 
identities, digital education to exist in digital society.  

This study aims to examine news on the selected official website in the context of news 
components and topics of digital identity in digital society, the ramifications of the digital society and 
digital revolution. Main contribution of this study is twofold. First, it contributes to highlighting 
digital identity in digital society via Ukraine example. Second, research findings contribute to 
examining views concerning digital identity applications, digital society and digital revolution on 
websites in Turkey.  

 
2.DIGITAL IDENTITY AND DIGITAL SOCIETY  

 
In tandem with development of digital communication technologies digital identity has 

permeated in all areas.  Today, all societies develop their digital identity systems and they accelerated 
own digital society process. Recently, the effects of digital communication technologies and social 
media are quite evident on individuals and societies.  

Along with, exponentially growing of digital technologies and globalizations of usage of these 
technologies have provided ubiquitous and continuous connectivity for much of humanity thanks to 
smart phones, social media, internet, audiovisual entertainment (Economic Commission for Latin 
America and the Caribbean- ECLAC, 2021). Aimed with society 5.0 techology is to continually product 
solutions to humanity benefit with integrated systems. Thus, truely understanding of needs and wants 
of people have vital importance (KPMG & Digital Turkey Platform 2021).  Nowadays expectations 
and needs of people have transformed with information communicaton technologies. Because people 
may be affected from each other in interconnected world. This situation, many changes have caused in 
life area of people from economy to digital banking or from digital education to business 
environment. Thus, it is predicted that processes of digital socialization, digital identity, digital society 
will continue with new applications, new approaches.  

Digital identity (DI) is defined as an identity type that individuals consist of their records and 
cultural capital, their profiles, social media interactions (Kavut, 2021a: 529). Digital identity involves 
much more than online accounts and recording of individuals. DI is defined presentations of entity, 
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one or more individual pieces of identifying data, which can be used authorisations signal, access, 
priviliges, grant rights,  based on these representations (Juniper Research, 2020).   Kavut (2020) stated 
that digital identities present a lot of advantages in terms of individuals.   She explained that digital 
identities enable in many topics such as basic and international human rights, necessity for access to 
fundamental services, economic opportunities, gender equality, global development as basis facility 
provider. In other words, digital identity defines the transformation of human’s physical identities 
into machine-readable digital data. These digital identification schemes are classified as three 
dimensions: identification, authentication and authorisation (Masiero & Bailur, 2021).  Additionally, 
dijital identity means tools which are defined and are transacted of people in a digital era. It has been 
indicated that digital identity, which in comparably mattered especially in law as legal, personal and 
commercial, will growing more importance for legal identities until the 2030’s (Kavut, 2021b: 66).  

Digital society means a new type of society and formed by technological revolution 
characterized by information flowing through global networks at unprecedented speeds.  Thus, new 
research areas has proliferated and grown into the disciplines such as digital humanity, digital 
sociology (Redshaw, 2020).  Levin stated that digital society inevitably require rebalancing the 
relationship to the self (focus on identity) and the relationship to the others (focus on interactions). He 
said that, nowadays, we live in the age where information is rapidly spread to the globe and 
information, interactions and connections are easily accesible. As stated Levin, in digital society access 
to information has accelerated, with development of digital communication tools the relationships 
among people has transformed.  

Along with digital revolution, society 5.0 concept has emerged.  This concept, which is emerged 
in Japan, has guide to social development of societies and profound effect at all levels of societies as 
economic, social, environmental and technological (Ferreira & Serpa, 2019). Today’s in the digital 
world, we live in intellectualized environment connected to global network. Developments in artificial 
intelligence technologies contribute to forming this intellectualized environments. (Levin, Mamlock, 
2021). Japan Former Primer Minister Shinzo Abe defined that this age, interconnected everything and 
concreted of all technologies,  is Society 5.0 age in Hannover Cebit event in 2017.  Moreover, evolution 
of societies are defined under the five levels as hunter society, agriculture society, industry society, 
information society (society 4.0) and in the end society 5.0.   Human and society are priviliged in 
society 5.0 (KPMG & Digital Turkey Platform 2021). Society 5.0 concept, having profound impact on 
societies, affects quality of life and sustainability of society of all people (Ferreira & Serpa, 2021).  

Digital identity is a nascent trend that grew before 2020. However, Covid-19 pandemic has 
accelerated development of digital identity with a new crisis through which to promote and legislate 
identification systems, especially in-low and middle-income countries. India can be exemplified one of 
the countries which advocates of digital identity with their digital identity system called Aadhaar 
(Aaron, 2021: 105). Moreover, Ukraine, where is constituted example country of this research, is also 
advocate of digital identity.  

Digital identity is like the footprints of individuals in all online environments. According to 
Fisch and Block (2020), digital footprints are tools, which provide accessing digital identity of 
individuals. On the other hand, digital footprints are information related to individual’s digital self-
presentations. Psychology discipline, particularly personality psychology commonly uses topics such 
as digital footprint, digital identity and digital self-presentation as a scientific study field.  

Aaron (2021: 105) indicated that a lot of governments in Africa and Asia have been inspired by 
the success of Aadhaar. As for Masiero and Bailur (2021) stated in their research to benefits of digital 
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identity. They indicate that digital identities emerges as a tools putting technology at a service of 
socio-economic development within the broader image of a connection between legal identity and 
fundamental rights.  

Forms of digital identity has quite differently classified by different academicians. According to 
Juniper Research (2020),  digital identity divides into three dimensions as centralized, federated and 
decentralized. However, Kavut (2020)  has classified digital identities under four dimensions as 
centralized, federated, decentralized and self-sovereign identity.  

 
 

Figure 1. Digital Identity Usage Areas (PWC, 2019). 
 

As stated Figure 1, digital identity has many usage areas from health, ınsurance, commerce to 
travel, career, goverment and banking. Digital identity usage areas are classified under three functions 
as use-case area, general data and finally industry-spesific data.  

Identities and particularly digital identities is vital countries such as Turkey, where has high 
refugee populations and has identity problems. The ability to prove individual’s identity is essential to 
securing rights, privacy and access to many services such as healthcare, voting, employment. As for 
identification is critical to accessing mobile services (GSMA, 2021). In other words, identity is seen as a 
precondition for accessing to services like healthcare, welfare systems, education, financial and 
government. With digital transformation and Covid-19 pandemic, digital identity is urgent need for a 
number of transaction which is conducted online.  (PWC, 2019). Arner v.d. (2019) explained that 
technological progress of the last three decades in today’s technology and communication world, 
identity can be analogue (paper document),  digitized (the scan of an identity document) or digital 
(online footprints). Moreover, identity is critical in terms of economic growth of countries and finance. 
As for digital society is defined as information flowing via global networks at unprecedented speeds. 
It is indicated that approximations regarding future of society ever-increasing surveillance, devices 
that record people’s movement and everyday exchanges (Redshaw, 2020). Digital society has many 
features. Digital society involves features such as the capability of receiving a variety of types of 
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content from its users, supporting intensive communication among a great number of users, the 
ability of forming virtual communities (Levin, 2014).  

Thus, nowadays people have to completed their digital identification processes in order to exist 
as digital. For example, in Turkey after Covid-19,  Hes code (Life fits into home application) had to all 
citizens in entrance to places. These developments show that continue digital identity studies for 
digital socialization. In the light of these examples, it is predicted that digital identity usage project in 
all transactions, which Ukraine lead, can be used respectively in all countries around the world in 
time.  

 
2.1.A Case of Ukraine: Diia Digital Identity Application 
 

Purportedly, every fourth Ukrainian uses services and documents in Diia application. In Diia 
application, many services such as automatic registration for individual entrepreneur, paying taxes, 
filling tax returns, access to a lot of electronic documents, registration of property rights is presented 
to Ukrainian citizens (Ukrinform, 2021). Diia application is defined as an example of digital identity 
that is used by every Ukrainian citizen in order to facilitate their accesses and their transactions to 
public services (Spiilka, 2021).  
 
3.RESEARCH 
 

This study aims to examine news on Ukraine official web sites in the context of news 
components and topics of digital identity in digital society, the ramifications of the digital society and 
digital revolution. In accordance with this main aim,  the current study aims to answer following 
research questions:  

RQ1: Which features Ukraine official digital identity application news involves? 
RQ2: What are advantages of official digital identity application and paperless regime? 
RQ3: What types of headline in Ukraine official website related digital identity application? 
RQ4: Who is  target audience of news? 

 
3.1.Methods 
 

In this study, digital.gov.ua  web site, which is official web sites of Ukraine,  were selected for 
content analysis all news related to digital identity application of Ukraine between March 30, 2021 and 
September 1, 2021. This study has been limited to examine news in Ukraine official web site related to 
digital identity application.   
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3.2.Findings 
 

Table 1. Headlines related digital identity application 
 

Dates Headlines 
 

August 23, 2021 
The first stage of the "paperless" regime: the law on digital passports came into force on 

August 23 
 

August 13, 2021 
Soon Diia Summit: Mikhail Fedorov announced new digital services in Action 

 
August 6, 2021 

The President of Ukraine signed a bill on the regime "without papers" 

July 21, 2021 
11.2 million times Ukrainians have used e-signatures on the resources of the Ministry of Culture 

since the beginning of the year 
July 19, 2021 In Ukraine, the state of state registers and the most common corruption abuses were assessed 

July 15, 2021 
Successful cases of digitalization of countries: Mikhail Fedorov met with representatives of the State 

Digital Service of the United Kingdom 
July 15, 2021 We are accelerating digitalization: the bill on the "paperless" regime has been adopted in general 
July 1, 2021 Another step to paperless mode: warranty documents will be in electronic form 

June 17, 2021 
How will the draft law on administrative procedure promote the paperless regime in Ukraine? 

 

June 17, 2021 
Mykhailo Fedorov: thanks to the "paperless" regime we will be able to remove queues and 

certificates from the lives of Ukrainians 
June 5, 2021 Without queues and papers: the first Action Center opened in Zhytomyr 

June 3, 2021 
Three months before the paperless regime: Committee recommends Verkhovna Rada to 

support paperless bill 

May 20,2021 
Ukrainians trust the program "State in a smartphone" and digitalization the most - poll 

"Rating" 
May 21, 2021 32 thousand Ukrainians have already received Action. Signature 
May 19, 2021 Online conference on the development of e-democracy tools in Ukraine 
May 17, 2021 Diia Summit 2.0: what revolutionary services are now available to Ukrainians in Diya 

May 17, 2021 
The first stage of e-democracy in Ukraine: The Ministry of Culture launches petitions in 

Action 

May 14, 2021 
One step closer to the "paperless" regime - the Verkhovna Rada registered the relevant bill 

number 5495 

May 6, 2021 
Ukrainians have used e-signatures more than 4.6 million times on the resources of the 

Ministry of Finance since the beginning of the year 

May 6, 2021 
Mikhail Fedorov: We will cancel the stamp in the passport and the certificate of registration to 

the ID-card 

May 6, 2021 
Ukrainians have been authenticated more than 4 million times through the ID.GOV.UA 

system since the beginning of the year 

April 28, 2021 
Mikhail Fedorov at the UN General Assembly: Our goal is to create a digital state where every 

citizen will have equal opportunities 
April 16, 2021 Mykhailo Fedorov: Now the world is actively studying Ukraine's experience in digitalization 
April 15, 2021 The President of Ukraine has signed a law that equates e-passports in Action to ordinary ones 

April 12, 2021 
New opportunities for sole proprietors, e-excise and convenient services for citizens: the 

Ministry of Finance and the State Tax Service will hold an online briefing with the 
presentation of new tax services on Action 

April 7, 2021 Mykhailo Fedorov: Ukraine is an innovator in the use of digital documents 
March 31, 2021 Mikhail Fedorov: Digital documents in Action are a way to fight corruption 

March 30, 2021 
Mykhailo Fedorov: Ukraine is the first country in the world in which digital passports in 

smartphones have become complete legal analogues of ordinary documents 
 

When headlines examined, it is seen that titles such as first country of in the world, paperless 
regime, digital documents, equal opportunities, e-democracy includes in the headlines. As noted in 
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the news, it may be indicated that Ukraine is innovator, leader and first country in the world in terms 
of digital identity and digital identity formation.  

 
Table 2. Prominent Topics in the News 

 
Categories N (%) 

Paperless Regime 8 29 
Digital Documents 9 32 

E-democracy 4 14 
The First Country 5 18 
Digital Security 2 7 

E-Signature 5 18 
Digital State 4 14 

Digital passports 8 29 
E-services 6 21 

Digital Transformation 10 36 
Diia Summit 6 21 

ID-Cards 4 14 
Digital legislation 1 4 

Digitalization 2 7 
State in a smartphone 2 7 

E-petitions 2 7 
E-excise 1 4 

ID.GOV.UA system 1 4 
Digital education 3 11 

 
Overall 28 news are analyzed. As stated in Table 2, prominent topics in news are ranked  as 

digital transformation with 36%, digital documents with 32 % and digital passports and paperless 
regime with 29%. As for that other prominent topics are explicated as Diia Summit, e-services, the first 
country, e-signature, digital state, ID-cards, e-democracy.  

Ukraine has presented own digital identity and digital passport application with news 
headlined “The first stage of the "paperless" regime: the law on digital passports came into force on 
August 23”  on August 23, Monday. According to Ministry and Committee digital transformation of 
Ukraine, these identities can be used anywhere in Ukraine and moreover it is available for application. 
Digital passport has the same legal force with paper documents. The validity of digital passport via 
QR Code has been limited only three minutes. Thus, digital security can be provide, cyberbulling and 
cyber attacks can be prevented. https://thedigital.gov.ua/news/pershiy-etap-rezhimu-bez-paperiv-z-
23-serpnya-pochav-diyati-zakon-pro-tsifrovi-pasporti, 2021).  

It is mentioned that importance of electronic signature to access benefits of the digital world. It 
is emphasized that daily affairs, communication, business and transactions can be applied without 
whatever obstacle. Moreover, in 2020 usage of electronic signature in Ukraine is 134% more than 
compared to 2019  (https://thedigital.gov.ua/news/112-mln-raziv-ukraintsi-skoristalisya-e-pidpisom-
na-resursakh-mintsifri-vid-pochatku-roku, 2021). This situation, it shows that usage of e-signature and 
digital documents will increase step by step.  

President of Ukraine Volodymyr Zelensky said that Ukraine is the first country of the world, 
who has the world’s first passports in a smartphone and legalize electronic passports, for the fastest 
business registration, daily affairs, communication and transactions without bureaucracy, hindrance 
and queues( https://thedigital.gov.ua/news/ukraintsi-naybilshe-doviryayut-programi-derzhava-u-
smartfoni-ta-tsifrovizatsii-opituvannya-reyting, 2021).  
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Minister of Digital Transformation Mykhailo Fedorov explained that Ukraine plans to transfer 
100 % of public services online to use without paperwork, unnecessary information by 2024. 
https://thedigital.gov.ua/news/diia-summit-20-yaki-revolyutsiyni-poslugi-teper-dostupni-
ukraintsyam-u-dii, 2021) 

Mikhail Fedorov announced that their goal is to create a digital state where every citizen will 
have equal opportunities such as access of high-speed internet, basic digital skills, digital education. 
https://thedigital.gov.ua/news/mikhaylo-fedorov-na-genasamblei-oon-nasha-meta-stvoriti-tsifrovu-
derzhavu-de-kozhen-gromadyanin-otrimae-rivni-mozhlivosti, 2021). According to announcement of 
Fedorov, it is seen that Ukraine has dwell on creating a digital state to provide digital opportunities to  
their citizens.  

Table 3. Opportunities of Digital Identity Application and Digital State 
 

Opportunities N (%) 
Digital Security 7 (25 %) 

The validity of the passport 3 (11 %) 
Check via QR Code 1 (4%) 

Get rid of unnecessary photocopies and paperwork 2 (7%) 
Quickly receive public services 11 (39%) 

Access of digital world 5 (18%) 
Learn to work remotely 1 (4%) 

Convenient, transparent and accessible services 9 (32%) 
Without queues and papers 5 (18%) 
Secure electronic signature 4 (14%) 

E-democracy tools like petitions, public budget, e-excise 6 (21%) 
Equality 6 (21%) 

Development of digital skills 2 (%7) 
 
When the opportunities of digital identity application and digital state in the news examined, it 

is observed that quickly receive public services with 39%, convenient, transparent and accessible 
services with 32% and digital security with 25% are ranked. Furthermore, opportunities such as 
equality, e-democracy tools, development of digital skills, secure electronic signature are mentioned.  

 
Table 4. Target Audience in News 

 
Target Audience N (%) 

Ukrainians 20 (71%) 
Citizens 7  (25%) 
Business 1 (4%) 
Visitors 1 (4%) 

Participants 2 (7%) 
Everyone 4 (14%) 

Entrepreneurs 1 (4%) 

 
As stated in table, target audiences in news are ranked with 71% Ukrainians, with 25% citizens, 

with 14% everyone, with 7% participants and in the end with 4% business, visitors and entrepreneurs.  
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Table 5. Shared images related to digital identity in the web site 
 
Category N (%) 
Authorized Minister / President 5 (18%) 
Digital Identity Application 10(36%) 
Conference, Forum 3 (11%) 
Country  1 (4%) 
Document 1 (4%) 
Building 2 (7%) 
Online working 1 (4%) 
Other 2 (7%) 
No Image 0 (0%) 

 
Digital society is visual society. Because nowadays visuality is gradually a rampant attribute 

particularly with development of social media. When the news in the web site examined, it is 
observed that all news has one image. It is seen that all news are prepared regarding topics with one 
photo. Considering that shared imaged related to digital identity in the Ukraine official web site it is 
arrived that the most shared image is digital identity application with 36 %.  

 
4.CONCLUSION  
 

As a result of, digital identity is an attemp that increasing in importance every passing day. In 
the digital era, individuals are existed with their entities, personal profiles, records,  in digital 
environments. Lack of digital identity can give rise to social, economic and digital exclusion. In these 
days, usage of rapidly increasing digital tools can be exemplified. Thus; people, who is lack of internet 
connections, digital identity devices or digital ID, may not be utilized from many digital identity 
applications such as online shopping, social media, digital banking, e-voting, education, travel and so 
on.   

It is seen that the most prominent topics rank among as digital transformation, digital passport, 
digital document and paperless regime. It is observed that Minister of Digital Transformation 
Mykhailo Fedorov is usually shown as authorized, authority symbol. In all news the commonly used 
target audience is Ukrainians. Thus, it is thought that government want to accentuate vital of public in 
digital society process.  

When the official web site of Ukraine examined in terms of news regarding digital identity 
application, it is seen that digital identity application and paperless regime has facilitated many 
transactions and society has got rid of unnecessary paperwork. It is exemplified opportunities like 
equality, development of digital skills, quickly receive public services, convenient, transparent and 
accessible services. News distributions were examined. The news related digital identity application 
were significantly similar in terms of several news components such as headlines, photos. Digital 
identity application visual has been over and over used in different news. Titles such as state in a 
smartphone, paperless regime, first country has been several times accentuated in news.  

Main contribution of this study is twofold. First of which, it contributes to highlighting digital 
identity in digital society via Ukraine example. Second of all, research findings contribute to 
examining views concerning digital identity applications, digital society and digital revolution on 
websites not only in Turkey and but also in the world.  
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Kavut (2021c) stated that in news related to digital identity are frequently used statements such 
as the first in the world, the first in Turkey, authority symbols like Ministers, statistical data, 
persuasion strategics and rhetoric in her study titled “Analyze of News Entitled ‘Digital Identity’ on 
News Sites in the context of Critical Discourse Analysis”. Therefore, it may be indicated that they are 
similar between Ukraine official web site news and Turkey news sites in terms of news and used 
statements and methods in news concerning digital identity and digital identity applications.   

In conclusion, last but not least, it can be stated that Ukraine is the model country as the first 
country in the world where changed identity system from physical identity to digital identity as of 
August 23, 2021. In this context, digital identity may defined as paperless access to both digital 
identity usage areas or digital world and easily usage of digital society opportunities such as digital 
literacy skills, equality, entrance with QR code, e-democracy tools and so on. In other words, digital 
identities may render people without documents by forming a state in a smartphone and on the 
internet and by make saving from paper waste.    According to the current studies and is developed 
digital identity infrastructres, it may be predicted that digital identities and digital identity 
applications will exponentially improve over time both in Turkey and in the world with the help of 
digital communication technology such as big data, artificial intelligence, biometrics, blockchain, deep 
learning, digital twin and etcetera.  

As a result of, it is thought that not everyone aware how much digital identities can affect their 
lives, their daily life activities, their routines, their business life transactions in digital society and 
nowadays digital identity applications can change people’s life like in Ukraine digital identity 
application example. It is believed that this study will be contribute to new researchs that are worked 
on digital identity and digital society.  

 
REFERENCES 
 
Aaron, M. (2021). Aadhaar in a Box?: Legitimizing Digital Identity in Times of Crisis. Surveillance & 

Society 19(1): 104-108. 
Arner, W.D., Zetzsche, D.A., Buckley, P.R. and Barberis, N. J. (2019). The Identity Challenge in 

Finance: From Analogue Identity to Digitized Identification to Digital KYC Utilities, European 
Business Organization Law Review, Doi: https://doi.org/10.1007/s40804-019-00135-1. 

DE. Digital. (2021). Digital Strategy 2025, 
https://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/EN/Publikation/digital-strategy-
2025.pdf?__blob=publicationFile&v=9. 

ECLAC- Economic Commission for Latin America and the Caribbean. (2021). Digital Technologies for a 
New Future. United Nations, Santiago. 

Ferreira, C. M., & Serpa, S. (2019). What is Society 5.0?. Digital Society and Social Dynamics, 21. 
Fisch, C. & Block, H. J. (2020).How does entrepreneurial failure change an entrepreneur's digital 

identity? Evidence from Twitter data. Journal of Business Venturing. 
GSMA. (2021). Access to Mobile Services and Proof of Identity 2021- Revisiting SIM Registration and 

Know Your Customer (KYC) Contexts During Covid-19. 
Juniper Research. (2020). Digital Identity Report. Juniper Research Limited, United Kingdom. 
Kavut, S. (2020). Kimliğin Dönüşümü: Dijital Kimlikler. Selçuk İletişim Dergisi, 13(2), 987-1008. 
Kavut, S. (2021a). Digital Identities in the context of Blockchain and Artificial Intelligence. Journal of 

Selcuk Communication, 14(2), 529-548. 



193 
 

Kavut, S. (2021b). Dijital Kimliklerin ve The Circle Filminin Goffman’ın Benlik Sunumu Kuramı 
Bağlamında Analizi, Erciyes İletişim Dergisi, 4. Kültürel Bilişim, İletişim ve Medya Çalışmaları 
Kongresi Özel Sayısı 2, ss.63-80. 

Kavut, S. (2021c). Eleştirel Söylem Analizi Bağlamında Haber Sitelerinde Dijital Kimlik Başlıklı 
Haberlerin İncelenmesi, Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), 7 (1), 
ss.127-138. 

KPMG & Dijital Türkiye Platformu (2021). Dijitalleşme Yolunda Türkiye 2021 Report, 
http://tbv.org.tr/wp-content/uploads/2021/04/Dijitalles%CC%A7me-Yolunda-Tu%CC%88rkiye-
Raporu-v9.pdf 

Levin, I. (2014). Cultural Trends in a Digital Society. Proceedings of TMCE 2014, May 19-23, 2014, 
Budapest, Hungary, Edited by I. Horváth, Z. Rusák. ISBN 978-94-6186-177-1. 

Levin, I.; Mamlok, D. (2021). Culture and Society in the Digital Age. Information 2021, 12, 68.doi: 
10.3390/info12020068. 

PWC. (2019). Digital Identity- Your key to Unlock The Digital Transfromation. 
https://www.pwc.ch/en/publications/2019/digital-identity-whitepaper-web.pdf. adresinden 
alındı 

Redshaw, T. (2020). What is digital society? Reflections on  the aims and purpose of digital sociology. 
University of Salford, Manchester. doi: 10.1 1 7 7/00 3 8 0 3 8 5 1 9 8 8 0 1 1 4. 

Silvia Masiero & Savita Bailur (2021) Digital identity for development: The quest for justice and a 
research agenda, Information Technology for Development, 27:1, 1-12, doi: 
10.1080/02681102.2021.1859669. 

Strielkowski, W. (2020). COVID-19 pandemic and the digital revolution in academia and higher 
education, Preprints 2020, 2020040290 (doi: 10.20944/preprints202004.0290.v1). 

 
 
INTERNET REFERENCES 
 
Digital. gov. ua. (2021). The first stage of the "paperless" regime: the law on digital passports came into 

force on August 23, https://thedigital.gov.ua/news/pershiy-etap-rezhimu-bez-paperiv-z-23-
serpnya-pochav-diyati-zakon-pro-tsifrovi-pasporti, Access Date: 29.08.2021.  

Digital. gov. ua. (2021). Ukrainians trust the program "State in a smartphone" and digitalization the 
most - poll "Rating", https://thedigital.gov.ua/news/ukraintsi-naybilshe-doviryayut-programi-
derzhava-u-smartfoni-ta-tsifrovizatsii-opituvannya-reyting, Access Date: 04.09.2021.  

Digital.gov.ua (2021). Mikhail Fedorov at the UN General Assembly: Our goal is to create a digital 
state where every citizen will have equal opportunities, Access Date: 
04.09.2021.https://thedigital.gov.ua/news/mikhaylo-fedorov-na-genasamblei-oon-nasha-meta-
stvoriti-tsifrovu-derzhavu-de-kozhen-gromadyanin-otrimae-rivni-mozhlivosti.  

Spiilka. (2021). https://spiilka.com/en/apps/diia, Accessed: August 20, 2021.  
Ukrinform.net. (2021). Ministry of Digital Transformation: Every fourth Ukrainian uses ‘Diia’ app, 

Accessed: August 20, 2021, https://www.ukrinform.net/rubric-society/3247029-ministry-of-
digital-transformation-every-fourth-ukrainian-uses-diia-app.html.  

www.digital.gov.ua/news (2021).  
 
 



194 

 

A QUEST FOR TRUTH IN THE DIGITAL WORLD 
 

Yağmur ÇENBERLİ 

Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye 

yagmur.cenberli@comm.bau.edu.tr 

 

Yağmur ÇENBERLİ, holds a B.A. degree in Media and Communications Systems and M.A. degree in International 

Political Economy at Istanbul Bilgi University where she prepared her dissertation thesis on political economy of 

communication and alternative media in Turkey. She currently works as research assistant at the New Media department in 

Bahcesehir University and continues her PhD studies in the same institution. Her research area is focused on political 

economy of communication, new media studies, alternative media, digital journalism and media philosophy.  

 
Abstract: 2021 United States Capitol attack was the acknowledgement of the fact that propaganda in the digital age can 

form masses for the construction of an order which serves the benefits of elite groups. That extraordinary day in “the land of 

freedom and democracy” has been mostly explained within the framework of post-truth. However, suggesting a prefix in 

front of truth causes a foggy area in the search for it. Manipulation, lying and diversion of facts are the basic methods of 

propaganda that lead to the distortion of information and the public opinion. Various solutions are offered to find ways to 

fight digital disinformation and misinformation, but offering the concept of post-truth drives us away from seeking the truth 

itself. The quest for truth should not be ignored amongst the efforts to comprehend the ways in which post-truth functions for 

the means of authoritarianism and totalitarianism. The reason why the Capitol Hill attack happened was not the post-truth; 

it was the loss of the sense of truth. For this reason, the dangers of negotiating the ontology of truth must be underlined. The 

abuse of the medium between the truth and public is what we should go after, and the way to succeed this aim is to appeal to 

philosophy. Thus, there is an urgent need for placing the truth in the center and for returning to philosophy in order to 

establish the principles of digital ethics. In concern with this, I aim to discuss the search for truth in digital communication 

with a philosophical background that leans on the Kantian ethics, Hegelian understanding of subject and Levinas’s concept of 

“the face of other”. With the guidance of these three thinkers, the fog over the truth could be dispersed and the battle against 

disinformation and propaganda could be won in the digital world.  
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A QUEST FOR TRUTH IN THE DIGITAL WORLD 

 
Plato once said the following; “[o]pinion is the medium between knowledge and ignorance.” 

Since the dawn of the time, we live in a mediated world. Many philosophers, thinkers and scholars 

discuss and argue for the ways to reach the truth. At the peak of the age of Enlightenment the 

prominent figures of the era defended that humanity can reach the truth with no interruption and 

mediation unless it manages to leave the cloak of opinions. Soon after, and maybe not that soon, it was 

recognized that that kind of objective truth is nowhere to be found. Thus, the prominent thinkers 

searched for the universal truth through subjectivity that is not completely detached from the object. 

With Kant the quest for truth found its ground, with Hegel it earned a dialectical system of unity and 

with Levinas it completed the bonds that place it on a social communicative level. However, the state 

of opinion as the medium seems like unresolved in the minds of the societies in the 21st century. It is 

mostly treated as opinion-medium is the loophole in the philosophical system of ethics, which is not. 

And mostly this perspective is called for legitimizing the notion of post-truth. The prefix “post” in 

front of truth refers to the idea that truth has been displaced by fictitious facts in the shape of reality in 

order to influence the public opinion (Bufacchi, 2020, p. 348). The emphasis on “post” suggests that 

“the truth has been eclipsed.” (McIntyre, 2018, p. 23) Furthermore, it is often claimed that post-truth 

has also surpassed lies and “bullshit” for the purpose of “delegitimiz[ing] truth, since this is the best 

way to disarm the threat truth poses to them.” (Bufacchi 2020, p. 349) Keyes (2004), being one of the 
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first authors to discuss the subject, describes the ways in which post-truth finds itself space in daily 

life as the following; 

 

Post-truthfulness exists in an ethical twilight zone. It allows us to dissemble without 

considering ourselves dishonest. When our behavior conflicts with our values, what 

we’re most likely to do is reconceive our values. Few of us want to think of ourselves as 

being unethical, let alone admit that to others, so we devise alternative approaches to 

morality. … We no longer tell lies. Instead we “misspeak.” We “exaggerate.” We 

“exercise poor judgment”. (pp. 27-29) 

 

However, I strongly disagree with the descriptions above. Playing around with facts and 

turning them into pragmatic advantages have been the public relations strategies for corporations and 

governments, especially since the end of the World War I. The technological developments and the 

acceleration in the ability to lie and manipulate does not change the fact that lie is a lie. Twisting the 

fact and distorting the public opinion in the digital era does not produce something beyond the truth.  

When Hannah Arendt thoroughly discusses how politics played with truth in 1967, she did not 

either need a concept of post-truth or did not need to question the values of truth. As Bufacchi (2020) 

points out, in her article ‘Truth and Politics’ published in The New Yorker, Arendt explained the 

distinction of lying in the pre-modern world and in the modern world and drew the whole picture 

step by step: 

 

The pre-modern traditional lie had two distinguishing qualities: first, it ‘was never meant 

to deceive literally everybody; it was directed at the enemy and was meant to deceive 

only him’. Secondly, the traditional lie ‘concerned only particulars … [and] a falsehood 

that makes no attempt to change the whole context – tears, as it were, a hole in the fabric 

of factuality. As every historian knows, one can spot a lie by noticing incongruities, holes, 

or the junctures of patched-up places’ (2000 [1967]:565). The modern lie, in contrast, 

allowed no last refuge for the truth, since the liar deceived himself as well. Moreover, the 

modern lie was no longer a tear in the fabric of reality. ‘Modern political lies are so big 

that they require a complete rearrangement of the whole factual texture’, Arendt (2000 

[1967]:566) wrote, ‘the making of another reality, as it were, into which they will fit 

without seam, crack, or fissure.’ (Bufacchi, 2020, p. 4) 

 

While Arendt’s made her remarks on the periodical distinction of lying, she anticipated the 

features of propaganda in the 21st century as well. The only missing feature is how far technology has 

come towards bringing fictitious makings closer to reality and eventually closer to truth.  

The most recent conspicuous example of Arendt’s analysis on truth and politics is the Capitol 

Hill attack on January 6, 2021. It was a day of the living and breathing proof that how long-term 

propaganda, manipulation and lying can build up to an actual event that mobilizes hundreds in order 

to construct an order for the private means of certain individuals. In an article published in 

Washington Post (2021) it is stated that the attack was not the result of “polarization” in the American 

society, but of “the systematic radicalization of the right” and the mentality behind uses “deception 

and fear as political organizing tools” (Rubin, 2021). Illing (2021), on the other hand, draws attention 
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to the information and media environment in the U.S. He claims that the digitalization of mass media 

blurrs the boundaries between mainstream and extreme, but it is not something new (Illing, 2021). The 

profit-making drive of the right-wing media in the increase of radicalized content in order to preserve 

the numbers of their audience and the inaction of social media giants with the same profit-making 

motivation only flared up the fire (Illing, 2021). This was not because of the post-truth. It was because 

of outright lying, manipulation and propaganda that has found response in populism. That’s why 

what matter is to put the truth in the centre and to return to philosophy in order to find ways to 

establish the principles of ethics.  

With this respect, throughout the paper the ethics philosophy of Kant, Hegel and Levinas is 

examined. The basis of the arguments has been founded on Hegel’s Phenomenology of Spirit and 

developed from there with the Kantian approach to ethics and Levinas’s ethics understanding that 

emphasizes “the face of other”. As previously stressed above, I argue that such a phenomenon as post-

truth must not exist since 1) there should not be anything other than the truth itself, 2) the search for 

truth is not something new, and 3) lies are the maladies of the society since the first human set a foot 

on the Earth. Relying on this argument, I also strongly defend that returning to the philosophy of 

ethics in order to find solutions to this madness of the world is the only solid way, rather than creating 

invalid concepts that cloud the core values of ethics, and thus the truth. 

At the very beginning of “Phenomenology of Spirit” Hegel asserts that we live in a mediated 

world and presents this statement as one of the first states of conditions in this world (Hegel, 1977, p. 

67). Then the second state of condition, for him, is that “knowledge belongs to perception” (Hegel, 

1977, p. 67). Last but not least, the third state of condition is that consciousness “alter[s] the truth” 

(Hegel, 1977, p. 70). From these three basic states of conditions Hegel establishes not only the 

construction of spirit, but also establishes what the truth is and how we reach it.  

Hegel (1977) states that the object has the inevitable obligation to identify itself in this mediated 

world with its various merits (p. 67). By existing as a self-identical thing the object becomes true and 

universal (Hegel, 1977, p. 70). Regarding the dialectical relationship between subject and object, in 

Hegel’s thought object awaits for the subject’s recognition. In front of universal, self-identical object, 

subject, with its inseparable essence consciousness, alters the truth by interpreting the object, which 

can result in misunderstanding of the object and subject deceiving itself (Hegel, 1977, p. 70). However, 

Hegel underlies that the subject recognizes its perception might be deceptive. To that end; 

 

His criterion of truth is therefore self-identity and his behaviour consists in apprehending 

the object as self-identical. Since at the same time diversity is explicitly there for him, it is 

a connection of the diverse moments of his apprehension to one another; but if a 

dissimilarity makes itself felt in the course of this comparison, then this is not an untruth 

of the object for this is the self-identical but an untruth in perceiving it. (Hegel, 1977, p. 

70).   

 

At this point, it would be beneficial to refer to Stern’s (1993) claims for the identity theory of 

truth. Stern (1993) warns us against the approach of the identity theory of truth which could lead us to 

a misconception of Hegelian understanding of truth. He applies Heidegger’s (1977) distinction of 

“propositional truth” that refers to the attribution to “statements, judgements or proposition on the 

basis of their accordance with the way things are” and “material truth” that refers to the attribution to 
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“something on the basis of the accordance of the thing with its essence” (as cited in Stern, 1993, p. 645). 

In this sense, Hegel seeks for material truth rather than propositional truth that relies on the 

misperception of consicousness. When Hegel emphasized on “identity between objectivity and the 

notion”, he aimed to allege that “what exists is true only if it realizes its nature properly and to the 

fullest extent.” (as cited in Stern, 1993, p. 647) 

Thereby, this shouldn’t guide us in a nihilist direction of conclusion that because of the 

consciousness of the subject everything in this world is perceptive and subjective. Right after those 

assertions, Hegel explains that with the recognition of the deception by its own means, consciousness 

gains the ability to replace “the untruth” caused by misperception and differentiates the untruth to 

right the perception of consciousness (Hegel, 1977, p. 72). “The behaviour of consciousness which we 

have now to consider is thus so constituted that consciousness no longer merely perceives, but is also 

conscious of its reflection into itself, and separates this from simple apprehension proper.” (Hegel, 

1977, p. 72) Thus, Hegel salvages the subject from being trapped in its own limits of perception and 

opens a path to a universality and to the truth. Also at the same time, Hegel draws attention to the 

second aspect of mediation. In this mediated world, the subject perceives the object in regards to 

“existing each for itself in the universal medium.” (Hegel, 1977, p. 72) And in this determinant 

dialectical relationship one exists within and also in the opposition of the other. So, this is how we 

comprehend the truth. In order to put it into context, Hegel gives example of how our sensory organs 

perceives the objects differently. For instance, a white thing is only “white to our eyes”, a thing is 

“tart” only “to our tongue”, and its shape is “cubicle” only “to our touch” (Hegel, 1977, p. 72). 

Therefore, this makes the subject “universal medium” in which every perception is separate and 

forms a unity together and in the end brings us the truth.  

 

The thing is a one, reflected into itself; it is for itself, but it is also for an other; and moreover, 

it is an other on its own account, just because it is for an other. Accordingly, the thing is for 

itself and also for an other, a being that is doubly differentiated but also a one; but the 

oneness contradicts this diversity. Hence consciousness would again have to assume 

responsibility for placing [the diversity] in the one and for keeping it away from the 

thing. It would have to say that in so far as it is for itself, the thing is not for an other. 

(Hegel, 1977, p. 74) 

 

While maintaining their independence in this respect, the dialectical relationship between 

subject and object for the purposes of existing cannot be denied. That is to say, what is a rational 

revelation by the absolute knowledge is the absolute truth that hosts consistency, universal objectivity 

and unity (Kojeve, 2020, p. 163).  In order to clarify the question of that how we know the truth, Hegel 

(1977) signifies the ethical order as a substance of consciousness. However, reaching the truth through 

consciousness that “knows in knowing itself” is a set of complex movement (Hegel, 1977, p. 103). 

What makes knowledge deceptive is the structure of consciousness that harbours knowing what it 

does and being ignorant of what it does simultaneously, which therefore involves deceptive 

knowledge (Hegel, 1977, p. 266). To surmount this cycle of deception, with a deterministic approach, 

Hegel (1977) asserts that absolute spirit recognizes the multiplicities in consciousness and thus the 

ethical substance emerges as the actual substance in reason which brings us universal and unified 

ethical action (pp. 267-69). The search of reason is always concentrated on the truth as a whole. Hegel 
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who seeks universality through subjectivity, establishes the ground for “the perfect divine law” from 

the individual ethical action.  

 

This last duty thus constitutes the perfect divine law, or the positive ethical action 

towards the individual. Every other relationship to him which does not remain one 

simply of love but is ethical, belongs to human law and has the negative significance of 

raising the individual above his confinement within the natural community to which he 

in his [natural] existence belongs. (Hegel, 1977, p. 271) 

 

Thus, Hegel founds the absolute knowledge through the steps of reaching the truth and he does 

this by stating that “spirit has made its existence identical with its essence; it has itself for its object just 

as it is, and the abstract element of immediacy, and of the separation of knowing and truth, is 

overcome. Being is then absolutely mediated.” (as cited in Uljée, 2018, p. 224)  Cunningham (1908) 

draws attention to Harris’s interpretation of Hegel’s absolute knowledge. Harris points out that “the 

first principle of the world is … to be a self-conscious absolute thinking being,” (as cited in 

Cunningham, 1908, p. 619). Therefore, considering the fact that Hegel’s assertion on dialectic 

subjectivity and knowing, “[t]he first principle of the universe is an absolute knowing being; man is 

made in his image.”  (Cunningham, 1908, p. 619) Levinas (1961) also offers a similar path for knowing 

the truth. As a phenomenological concept, the truth is a “modality of the relation between the same 

and the other.” (Levinas 1961, as cited in Kotegawa, 2019, p. 164) Then he elaborates on the definition 

of the subject as a knowing being on three levels: “1) the “I”, as a knowing subject, is separated from 

the world, 2) [t]ruth is accomplished by discourse with the other person, 3) [t]o attain the truth, the “I” 

needs to justify not only the fact that the “I” describes, but also itself.” (Kotegawa, 2019, p. 165) Where 

Levinas parts ways with Hegel, maybe, is the moment when he separates the I from the world in 

order to leave space for the truth, as he himself expresses (Levinas, 1961, as cited in Kotegawa, 2019) 

“without separation, there would not have been the truth; there would have been only being” (p. 165). 

By revealing the discourse layer of Hegelian recognition, Levinas emphasizes the respect for each 

other that is achieved by means of the content of the speech-act which refers to discursive layer that 

we mentioned above (Kotegawa, 2019, p. 167). Introducing the concept of respect, Levinas expands 

the horizon of truth from the relation between the subject and the object to also the world created by 

two parties addressing to each other (Kotegawa, 2019, p. 167). This line of thinking of truth aligns with 

Kant’s categorical imperative concept. Treating humans as an end but not a mean for an end is the act 

of respect that Levinas highlights. This is also one of the most important steps in the process of 

reaching the truth. Kant understands the concept of truth as an “agreement of knowledge with its 

object. … [truth] concerns the content of knowledge.” (Mohanty, 1999, pp. 199-200) For Kant the 

universal laws of reason and the knowledge that emerges out of them determines the truth (Mohanty, 

1999, p. 202). But, then, how do we know the validity of the universal truth? Kant offers two ways to 

answer this question: 1) the comparison of our “knowledge of an object with the knowledge of other 

objects which have already been taken to be true, 2) the observation to see whether our “cognition 

agrees with that of the others.” (Mohanty, 1999, p. 202). However, Kant strucks the final blow as the 

following; 

 

In general, … that is true which holds good of everyone. What has only private validity is 

only appearance. (as cited in Mohanty, 1999, p. 202) 
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Kant’s emphasis on universality is quite clear in the statement above. Later Hegel and after him 

Levinas, even though he seems to be in the opposition of Hegel, they all together established the 

principles of the objective truth that relies on subjectivity.  For this reason, it is of importance to 

discuss Hegel’s distinction of ethical life (sittlichkeit) and morality (moralitat). Morality refers to 

individual judgements, intentions and decisions just like Kantian ethics mostly revolves around 

(Schmidt, 1996, p. 637). Sittlichkeit, on the other hand, refers to a set of ethical rules that are based on 

duty but derived from a social perspective (Schmidt, 1996, p. 637). So, the emphasis here is not on the 

individual subjective judgements or decision, it is on the rightful fulfillments of the necessities in the 

society we are a member of. Here again we see the components of the dialectical relationship between 

subject and object that is nourished by the recognition of and by other (Schmidt, 1996, p. 638). 

Levinas’s idea of sincerity that emerges from the face of the other corresponds to Hegel’s Sittlichkeit. 

For Levinas, the search for truth cannot be accomplished without the face of other whose “epiphany” 

dignifies the subject “I” (Uljée, 2018, p. 228). As mentioned previously, Levinas builds this Hegelian 

recognition on a communicative level and places it on the discursive ground of society.  

 

The face of the Other, who speaks forces people into discourse and ‘founds the true 

universality of reason’ (TI: 220/201), which means that: ‘the locus of truth is society’ (TI: 

59/64). Levinas claims that in the affirmation of truth as modality between same and 

other, the fundamental aim of intellectualism is not opposed, but rather assured, as the 

‘respect for being illuminating the intellect’ (TI: 59/64). (Uljée, 2018, p. 229)  

 

On this account speech-act is quite substantial in Levinas’s ethics theory that carries many 

aspects from the Hegelian philosophy, furthermore, that also in many ways refers to Kantian 

understanding of duty. In every step of his theory of ethics, Kant underlies the essentiality of speaking 

the truth in the society. Thus he brings forth the social contract to conceptualize the act of speaking the 

truth in a more concrete way. Every member of any society carries the duty to remain on the civil 

status in accordance with the social contract which embraces reciprocal honest agreement between 

participants (Mertens, 2016, p. 42). In a very strict manner, and on some notes that we might not even 

agree with, for Kant “the duty to speak the truth is unconditional” (Mertens, 2016, p. 44). This might 

sound very harsh and undoable in certain circumstances such as handing over the victim to the 

murderer just because we shall not lie, but this is the attitude that democratic societies and also mass 

media have to internalize as the core principle.   

In the light of the philosophy of ethics based on Kant, Hegel and Levinas the obligation of 

clearing the space for truth is inevitable. First and foremost we need to establish the principle that the 

values of the truth and the truth itself cannot be interrogated. However, the concept of post-truth 

turns “truth” into a concept that is questionable, negotiable and debatable. If the ontology of truth is 

questioned, then there is no battleground left for ethics. Truth cannot be negotiated and if we do not 

accept the fact that there is nothing that surpasses or is beyond the truth, then the discourse of post-

truth only legitimizes the deformity in not only the mass media but also in the society. The Capitol 

Hill attack did not happen because of the post-truth, it happened because the humanity abused “the 

medium between knowledge and ignorance” and it happened because the truth is opened to question.  
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Abstract: The Bangladesh government passed a controversial Digital Security Act 2018 aimed toward combating 

cybercrimes. But the act could work as an obstacle to the freedom of speech and freedom of the media in Bangladesh. Although 

Bangladesh Constitution (Article 39) approves the freedom of speech and freedom of the media as basic rights. This current 

law is not suitable and effective to apply in this digital age to support the free flow of information. There are many allegations 

against the government of the country that the law is continuously misused by them for their own and political interests. 

This article shows the act includes a number of widely defined crimes with severe penalties that may have dangerous 

deterrent effects on Bangladesh's freedom of speech, freedom of expression, freedom of the media and on right to the 

information. This enacted law restricts the freedom of speech and freedom of the media in various ways. This creates the 

threat of severe punishment, especially because it only expresses some belief or some opinion. This may provide the chance to 

abuse the citizen and by misinterpretation of the law without court’s permission. This study aims to explain and illustrate 

through the content analysis method, how free speech and free media are in complex situations under the current digital 

security law and how citizens and journalists are facing difficult situations by the misuse of the law. Also, international 

documents related to the freedom of speech are analyzed to show the international standard for protecting the freedom of 

speech and freedom of the media in democratic countries. The study finds that the digital security act is against the 

constitution of Bangladesh, international standards and also against the value of democracy. As the law prevents the free 

practice of the freedom of speech and independent journalism. To ensure the right to the freedom of speech and the freedom of 

the media the act should be amended. 

 

Keywords: Digital Security Act 2018, The freedom of Speech, Freedom of the Media, Serious Penalties, Obstacles to Free 

Speech. 
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Abstract: Fake news remains as a global concern despite the fact that it is not a novel issue. Many countries including 

Malaysia attempt to control the spread of fake news through legislative measures, however the problem has not been 

adequately resolved. Countering fake news is a collective effort from both the government and the public. Many past studies 

focused on fake news detection, but the public’s communicative action in countering fake news is still understudied. 

Grounded on the Situational Theory of Problem Solving (STOPS), this study aimed at examining the situational perceptions 

that motivate the public to take communicative actions, which include information seeking, forwarding and forefending, in 

countering fake news. A total of 528 responses were collected from a survey in Malaysia, the results showed that three 

situational perceptions i.e. problem recognition, constraint recognition, and involvement recognition were significantly 

related to the situational motivation in countering fake news. Of the three perceptions, constraint recognition appeared to be 

the strongest predictor of situational motivation, which also subsequently and significantly predicted information seeking, 

forwarding, and forefending in countering fake news. The findings were expected to contribute to the strategy planning in 

anti-fake news campaigns.  
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Özet: Sahte haber (fake news) kavramı yeni ortaya çıkmış bir kavram olmamakla birlikte son yıllarda araştırmacılar arasında 

popüler bir çalışma konusu haline gelmiştir. Özellikle 2020 yılının başı itibariyle tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 

pandemi süreciyle birlikte sosyal medya bağlamında gerçekleştirilen sahte haber araştırmalarının sayısındaki artış dikkat 

çekmektedir. Bu durum, sahte haber araştırmalarıyla ilgili eğilimlerin detaylı bir şekilde incelenmesi ihtiyacını alan yazında 

ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmanın amacı, sosyal medya bağlamında sahte haber araştırmalarına ilişkin eğilimleri 

bibliyometrik analiz yöntemiyle incelemek ve haritalamaktır. Bu bağlamda 2012 yılından Ağustos 2021'e kadar Scopus veri 

tabanında yer alan ve İngilizce yazılmış toplam 970 makale, R yazılımın bir kütüphanesi olan Bibliometrix ve VOSviewer 

paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular, sahte haber alandaki akademik üretimin 2017 yılından itibaren hızlı 

bir şekilde yükseldiğini göstermektedir. Çoğunlukla Kuzey Amerika ve Avrupa gibi gelişmiş bölgelerin oluşturduğu 75 farklı 

ülkede sahte haber araştırmaları yayınlanırken, ABD 635 yayın sayısı ve 2.288 toplam atıf miktarıyla alanın en üretken ve 

etkili ülkesi olmuştur. Öte yandan, 2.551 farklı yazar sahte haber alanının bilimsel üretime katkıda bulunmuştur. Gordon 

Pennycook alanın en üretken ve etkili yazarı iken, Filippo Menczer en çok ortak atıf yapılan yazar konumundadır. Bunun 

yanı sıra, sahte haber araştırmalarını 542 farklı dergi yayınlamıştır ve Ieee Access dergisi alanın en üretken dergisi iken, 

International Journal of Environmental Research and Public Health en etkili dergisi olmuştur. Ayrıca bulgular, sosyal 

medyanın sahte haber alanındaki en temel değişken olduğunu ve misenformasyon, disenformasyon, Twitter gibi anahtar 

kelimelerin sahte haber ile yakından ilişkili olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak bu çalışma, sahte haber alanının gelişimi 

hakkında yararlı bilgiler sunmaya ve alanın gelişimine önemli katkılar sağlayan yazarlar, dergiler, ülkeler, makaleler, anahtar 

kelimeler ve atıflar gibi bilimsel aktörleri ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Bu araştırmanın, gelecekte araştırmacıların 

konuyla ilgili faydalı bilgiler edinmelerine ve sahte haber araştırma eğilimleriyle ilgili mevcut veya yeni konuları 

keşfetmelerine yardımcı olması beklenmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sahte Haber, Sosyal Medya, Covid-19, Bibliyometrik Analiz, Bilimsel Haritalama 

 

Abstract: Although fake news is not a new concept, it has become a popular study topic among researchers in recent years. 

The increase in the number of fake news studies, especially in the context of social media, draws attention to the Covid-19 

pandemic process, which has affected the whole world as of the beginning of 2020. This has led to the need for a detailed 

examination of trends in fake news studies in the literature. This study aims to examine and map trends in fake news 

research in the context of social media using bibliometric analysis. In this context, a total of 970 articles written in English in 

the Scopus database from 2012 to August 2021 were analyzed via Bibliometrix, a library of the R software, and the 

VOSviewer package program. The results show that academic production in the field of fake news has increased rapidly since 

2017. While fake news studies are published in 75 countries, mostly in developed regions such as North America and Europe, 
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the USA is the most productive and influential country, with 635 publications and 2,288 total citations, respectively. 

Moreover, 2,551 authors have contributed to the scientific production of the fake news field. While Gordon Pennycook is the 

most productive and influential author, Filippo Menczer is the most citation author. In addition, 542 journals have published 

fake news research. Ieee Access is the most productive journal in the field, while the International Journal of Environmental 

Research and Public Health is the most influential journal. Furthermore, social media is the most main variable in the field of 

fake news, and keywords such as misinformation, disinformation, and Twitter are closely related to fake news. As a result, 

this study tries to provide useful information about the development of the fake news field and to reveal scientific actors such 

as authors, journals, countries, articles, keywords, and citations who have made important contributions to the development 

of the field. It is expected that this research will help researchers gain useful insights into the topic and explore existing or 

new issues related to fake news research trends. 

 

Keywords: Fake News, Social Media, Covid-19, Bibliometric Analysis, Scientific Mapping 
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GİRİŞ 

 
Teknolojinin üretken bir şekilde büyümesi, dünya çapında kişiler arasında daha yüksek 

teknoloji destekli etkileşimler sağlayan çok sayıda yeni nesil medya ve iletişim platformlarının ortaya 

çıkmasını sağlamıştır (Kaur, Dhir, Tandon, Alzeiby ve Abohassan, 2021). Bu platformların başında 

sosyal medya gelmektedir. Milyarlarca kullanıcının sanal ortamda bir araya geldiği küresel bir tabana 

sahip olan sosyal medya, günlük yaşamın önemli bir parçası olmuştur (Krause, Baum, Baumann ve 

Krasnova, 2021). Bu kapsamda, We Are Social'ın yayınladığı 2021 yılı Ekim ayı raporuna göre, 7.89 

Milyarlık dünya nüfusunun %57.6’sı (4.55 Milyar) aktif sosyal medya kullanıcısı iken, günlük 

ortalama sosyal medya kullanım süresi 2 saat 27 dakika olarak ortaya çıkmıştır (Kemp, 2021). İnsanlar 

tarafından gün geçtikçe daha fazla kullanılan sosyal medya, “sosyal etkileşim ve sohbetler için web 

2.0 platform ve araçlarını kullanan kişiler tarafından görüşlerini, deneyimlerini, iç görülerini ve 

algılarını paylaşmak adına oluşturulan çevrimiçi metin, görüntü, ses ve video içeriği” olarak 

tanımlanmaktadır (Turban, Strauss ve Lai, 2015, s. 8). Çoğu birey sosyal medyayı, etkileşim, eğlence, 

sosyalleşme, bilgi arama ve paylaşma, kendini ifade etme, eğitim, kullanım kolaylığı ve gözetim için 

kullanmaktadır (Whiting ve Williams, 2013). Geleneksel medyadan önemli ölçüde farklı bir yapıya 

sahip olan sosyal medyada kullanıcılar, üçüncü tarafların filtrelemeleri olmadan ya da editoryal bir 

denetimden geçmeden bilgi alışverişinde bulunabilmektedirler (Allcott ve Gentzkow, 2017). 

Bilgi ve içeriğin geleneksel medyaya kıyasla daha rahat ve filtresiz bir biçimde yayılması sosyal 

medyadaki bilgilere olan güvenin de sorgulanmasına zemin hazırlamıştır. Günümüzde önemli haber 

KAYNAKLARından birisi olan sosyal medyanın bu özelliği, konuyla ilgili araştırmacıların da ilgisini 

çekmiş ve sosyal medya farklı açılardan bilimsel çalışmalara konu olmuştur. Özellikle sosyal 

medyadaki yanlış ve sahte haberlerin yayılması her zamankinden daha kolay hale gelmiştir. Bu 

nedenle, kullanıcıların sosyal medya platformlarında yer alan bilgi ve içeriklerin gerçek mi yoksa 

sahte mi olduğunu ayırt etmeleri gün geçtikçe daha zorlaşmıştır (Michael ve Breaux, 2021). Bu durum, 

sahte haber (fake news) kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Günümüzde, özellikle internet 

ve sosyal medyanın gelişim göstermesiyle birlikte bazı olgu ve olaylar toplum üzerinde etki yaratmış 

ve bunlar topluluklar üzerinde fayda sunmalarının yanında aynı zamanda birtakım riskleri de ortaya 

çıkarmıştır. Sahte haber olgusu, toplum için oluşturduğu risk nedeniyle günümüzün en yıkıcı ve 

etkileyici olaylarından biri olarak kabul edilmektedir (Alonso-García, García, Prieto, Moreno-Guerrero 

ve Jiménez, 2020). Sahte haberler, uydurma hikayeler, dedikodular, yanıltıcı başlıklar/manşetler yeni 
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kavramlar olmamalarına rağmen, özellikle sosyal ağ siteleri aracılığıyla çevrimiçi olarak ne kadar hızlı 

ve geniş yayıldıkları ve bazen milyonlarca kullanıcıya ulaştıkları konusu nispeten yeni bir alan olarak 

değerlendirilmektedir (Au-Yong-Oliveira, Carlos, Pintor, Caires ve Zanoni, 2019; Tandoc, Lim ve 

Ling, 2018). 

Sahte haber, “kasıtlı ve doğrulanabilir bir şekilde yanlış olan ve okuyucuları yanıltabilecek 

haber içerikleri” olarak tanımlanmaktadır (Allcott ve Gentzkow, 2017, s. 213). Daha kapsamlı bir 

tanıma göre sahte haber, “bireylerin bilişsel önyargılarını manipüle etme yoluyla finansal veya 

ideolojik çıkar sağlamak adına kamu zararına yol açarak sosyal medya üzerinden geniş bir kullanıcı 

kitlesine yönelik kasıtlı bir aldatmadır” (Di Domenico, Sit, Ishizaka ve Nunan, 2021, s. 334). Sahte 

haber terimi, 2017'de American Dialect Society ve Collins sözlüğü tarafından ‘yılın kelimesi’ olarak 

seçilmiştir (Alonso-García vd., 2020; Souza, Gomes, Souza Filho, Oliveira Julio ve Souza, 2020). Sahte 

haberin, hiciv, parodi, uydurma, manipülasyon, siyasi propaganda ve reklam olarak altı türü 

bulunmaktadır (Tandoc vd., 2018). 

Dijital dünyada sahte haberlerin üretilmesinin altında birçok neden yatmakla birlikte genel 

olarak iki tür motivasyon vardır. Bunlar finansal ve ideolojik motivasyonlardır. Bir yandan sahte ya 

da yanıltıcı bir haberle tıklanma sayısını arttırmak isteyen finansal amaç güden KAYNAKLAR 

olabileceği gibi diğer yandan da ideolojik olarak bir karalama ya da itibarsızlaştırma için sosyal 

medyada sahte haberler oluşturulabilmektedir (Allcott ve Gentzkow, 2017). Öte yandan, sahte 

haberlerin yayılımını etkileyen iki temel unsur dikkat çekmektedir. Bunlardan birincisi olan yapay 

birer hesap olan sosyal botlar, sahte bilginin yayılmasında büyük bir etkiye sahiptir. Bu botlar, sahte 

haberin hızlı bir şekilde yayılmasını sağlamakta ve sahte anlatıyı viral hale getirmektedir. İkinci unsur 

olan insan faktörü ise, sahte haberlerin sosyal medyada, bilerek veya bilmeden yayılmasında ciddi bir 

etkiye sahiptir ve bunlar misenformasyon (iyi niyetli) ve dezenformasyon (kötü niyetli) olarak iki ayrı 

grupta ele alınmaktadır (Di Domenico vd., 2021). Misenformasyon, çoğu zaman kasıtsız olarak 

paylaşılan yanlış/eksik bilgiler olarak tanımlanırken, dezenformasyon, kasıtlı olarak paylaşılan 

yanlış/eksik bilgilerdir (Scheufele ve Krause, 2019). 

Sosyal medya ortamında sosyal botlar veya misenformasyon ve dezenformasyon yoluyla sahte 

haberler kısa süre içerisinde büyük kitlelere ulaşmaktadır (Souza vd., 2020). Özellikle, anlık 

mesajlaşma uygulamaları (Örn. WhatsApp, Telegram vb.) ve bunların kullanıcı sayılarındaki artış ile 

birlikte sahte haberin yayılma hızının da arttığı tahmin edilmektedir (Au-Yong-Oliveira vd., 2019). Di 

Domenico vd.’ne (2021) göre, sosyal medyanın sahte haberleri özgürce ve geniş bir şekilde 

yaymasında dört önemli rolü vardır. İlk olarak, sosyal medyanın kullanıcılar için maliyeti olmaması 

veya çok az olmasıdır. İkincisi, sosyal medyanın sürekli etkileşime olanak sağlayan formatıdır. 

Üçüncüsü ise, sosyal medyanın kutuplaşma/kutuplaştırma yönlü olmasıdır. Son olarak, sosyal 

medyanın önemli bir bilgi kaynağı olarak görülmesidir. Özellikle içerikler editoryal gözetim olmadan 

yayınlandığı ve paylaşıldığı için sahte iddialar gerçek haberlerden önemli ölçüde daha uzağa, daha 

hızlı, daha derin ve daha geniş bir şekilde yayılabilmektedir. Öte yandan, insanlar arasında sahte 

haberlere olan inancın en önemli nedenleri ise, insanların önceden var olan tutumlarını doğrulayan 

bilgileri tercih etmeleri (seçici maruz kalma), önceki inançlarıyla tutarlı bilgileri uyumsuz bilgilerden 

daha ikna edici olarak görmeleri (doğrulama/onay yanlılığı) ve onları memnun eden bilgileri kabul 

etmeye daha meyilli (cazibe yanlılığı) olmalarıdır (Di Domenico vd., 2021; Lazer vd., 2018). 

Sosyal medyada yayılan sahte haberlere yönelik endişeler günden güne artmaktadır. Bu 

noktada, özellikle 2016 ABD Başkanlık seçimlerinin ardından, sosyal medya platformlarında dolaşan 

sahte haberlerin etkisi hakkında önemli şüphe ve endişeler ortaya çıkmıştır (Au-Yong-Oliveira vd., 
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2019). Ayrıca son dönemde yapılan bir araştırmaya göre, katılımcıların %83'ü, özellikle gelecekteki oy 

verme davranışlarını etkilemek için kasıtlı yanlış bilgilerden endişe duyduklarını ileri sürmektedirler 

(Alonso-García vd., 2020). Öte yandan, küresel olarak insanlığı derinden etkileyen ve büyük bir 

yıkıma yol açan Covid-19 sürecinde sosyal medyada yer alan sahte haberler insanlar arasında, panik, 

kaygı, korku, stres, depresyon gibi psikopatolojik durumları tetiklediği ileri sürülmektedir (Apuke ve 

Omar, 2021; Radwan, Radwan ve Radwan, 2020). Önceki çalışmalar, sosyal medyada Covid-19 

pandemisi hakkındaki bilgi ve içeriklerin virüsten daha hızlı yayıldığını göstermiştir (Radwan vd., 

2020). 

Son zamanlarda sosyal medya üzerinde sahte içeriklerin çoğalması ve yukarıda bahsedilen 

endişelerin artması nedeniyle, bu sorunu ele alan ve inceleyen araştırmacıların ve yayınların oranı 

günden güne artmaktadır. Özellikle son beş yılda sahte haber üzerine yapılan araştırmalar daha 

disiplinler arası ve dinamik hale gelmiştir. Konu üzerine çok fazla sayıda yayının yapılması alan 

yazının kapsamının genişlemesine neden olmuştur. Sahte haber alan yazınındaki “büyük resmi 

görmek” adına farklı açılardan sistematik derleme çalışmaları yapılmıştır (Di Domenico vd., 2021; 

Melchior ve Oliveira, 2021). Bu çalışmalar, daha çok tanımlayıcı veya tema odaklı yaklaşımlardır. 

Ayrıca sahte haber alanında bazı bibliyometrik araştırmalar da yapılmıştır. Örneğin, Alonso-García ve 

ark. (2020), 2005-2019 yılları arasında Web of Science (WoS) veri tabanında yayınlanan 640 sahte haber 

ile ilgili makaleyi bilimetri1 yoluyla inceleyerek sahte haber konusundaki araştırmaların yükselişini ve 

dönüşümünü ortaya koymuşlardır. Başka bir araştırmada ise, Souza ve ark. (2020) sahte haberin 

otomatik tespiti ve sınıflandırılmasına yönelik 2011-2018 yılları arasında farklı veri tabanlarında 

yayınlanmış 87 yayını sistematik haritalama yöntemiyle incelemişlerdir. İlgili çalışmada, sahte haber 

metinlerinin sınıflandırması için sinir ağı yaklaşımlarının giderek artan kullanımının olduğu ve derin 

öğrenmenin aldatma tespitinde gelecek vaat eden bir konu olabileceği ileri sürülmüştür (Souza vd., 

2020). 

Sahte haber üzerine önceki yapılan bilimetri çalışmasının (Alonso-García vd., 2020) sosyal 

medya bağlamı yerine genel bir kapsamda yapılması ve sadece WoS veri tabanı üzerinden 

taramaların gerçekleştirilmesi yeni bir bibliyometrik araştırmaya ihtiyaç olabileceğini göstermektedir. 

Ayrıca özellikle Covid-19 süreci ile birlikte sahte haber araştırmalarındaki büyük artış (Melchior ve 

Oliveira, 2021) sosyal medya bağlamında bu konunun güncel bir şekilde ele alınma gerekliliğini 

ortaya koymaktadır. Tüm bu nedenlerle, bilimsel aktörlerin (yazarlar, dergiler, ülkeler, vs.) kapsamlı 

performans analizi ve sosyal medya bağlamında sahte haber araştırma alanının güncel bir bilimsel 

haritalama çalışması alan yazında eksiktir. Bununla birlikte konuyla ilgili çalışmaların mahiyeti, 

konuya yaklaşımı, öne çıkan akademik dergiler ve hangi ülkelerin konuya daha fazla bilimsel olarak 

eğildiği gibi sorular, konuyu daha iyi anlamak ve önemini ortaya koymak için cevap verilmesi 

gereken sorulardır. Sosyal medya bağlamında sahte haber kavramı ile ilgili küresel ölçekte yapılan 

çalışmaların eğilimlerinin hangi yöne doğru olduğunun belirlenmesi ve haritalandırılması alan 

yazındaki önemli bir boşluğu dolduracaktır. Bu noktadan hareketle mevcut araştırmada, Scopus veri 

tabanında yer alan sosyal medya bağlamındaki sahte haber yayınlarının kapsamlı performans 

analizlerini ve kavramsal, entelektüel ve sosyal yapılarının bilimsel haritalama yoluyla bibliyometrik 

                                                 
1 Bilimetri (scientometrics) bibliyometriye yakın bir kavram olarak alan yazında kullanılmaktadır. Bilimetri, bilimsel gelişim 

sürecini incelemek için kullanılan tüm nicel yöntemlerin toplamı olarak tanımlanmakta ve bilimsel gelişimin doğasında 

bulunan yasayı nicel perspektiften keşfetmeyi ve nihayetinde bilim ve teknolojinin ilerlemesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır 

(Qiu, Zhao, Yang ve Dong, 2017). 
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analizlerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki araştırma 

sorularına (AS) cevaplar aranmıştır: 

AS1. Sosyal medya bağlamında sahte haber araştırmalarının yıllık bilimsel üretimi ve yönelimi 

nasıldır? 

AS2. Bu araştırma alanına en çok hangi yazarlar, dergiler, makaleler ve ülkeler katkı ve etkide 

bulunmuştur? 

AS3. Sosyal medya bağlamında sahte haber araştırmalarının kavramsal, entelektüel ve sosyal 

yapısı nasıldır? 

Bu araştırmada, yukarıda yer alan araştırma sorularına cevaplar bulunarak sosyal medya 

bağlamında sahte haber alanındaki “büyük resmi görme” adına önemli bir boşluğu doldurması, 

araştırma konularını ve eğilimleri ortaya koyarak gelecekteki araştırmacıların çalışmaya değer 

konular bulmasına ve konunun alan yazında daha net bir biçimde anlaşılabilmesine yardımcı olması 

beklenmektedir. 

 

YÖNTEM 

 

Bu çalışmada bilimsel çıktılar bakımından sahte haber alanın genel bir görünümünü ortaya 

koymak için nicel araştırma yöntemlerinden biri olan bibliyometrik analiz tekniği kullanılmıştır. 

Bibliyometrik analizler, ilgili bilgi birikiminin temel tanımlayıcı istatistiklerini nicel olarak ortaya 

çıkarmakta ve görselleştirilmesini sağlamaktadır. Bibliyometrik analiz, büyük hacimli 

yapılandırılmamış verileri titiz bir şekilde anlamlandırarak belirli alanların kümülatif bilimsel bilgisini 

ve evrimsel nüanslarını deşifre etmek ve haritalamak için özellikle yararlı bir araçtır (Donthu, Kumar, 

Mukherjee, Pandey ve Lim, 2021). Bibliyometrik analizin amacı, araştırma alanının yapısını analiz 

etmek ve öğeleri (makaleler, yazarlar, dergiler, ülkeler, atıflar, anahtar kelimeler veya alt konular) 

farklı gruplara bölerek görselleştirmektir (Ozturk, 2021). Son yıllarda, bilimsel araştırmaların sayısı 

önemli ölçüde artığı için araştırmacıların kendi alanlarındaki ilgili alan yazını takip etmeleri giderek 

daha zorlaşmıştır. Bu veri zenginliğini işleyebilen, etkilerini tahmin ederek önemli çalışmaları 

filtreleyebilen ve bir alanın temel yapısını keşfedebilen nicel bibliyometrik tekniklerin kullanılması 

giderek daha önemli hale gelmektedir (Zupic ve Čater, 2015). Öte yandan, inovasyon, girişimcilik, 

strateji, insan KAYNAKLARı gibi bazı araştırma alanları bibliyometrik analiz incelemelerini daha 

hızlı benimserken, iletişim, örgütsel davranış, psikoloji gibi alanlar daha yavaş benimsemektedir. Bu 

durum, ilgili alanlarda çalışan araştırmacılar için büyük fırsatlar sağlamaktadır (Zupic ve Čater, 2015). 

 

Veri Setinin Tanımlanması ve Veri Toplama Süreci 

 

Bibliyometrik analizin ilk adımı, gerekli verilerin (örneğin, yazarlar, ülkeler, referanslar veya 

atıf sayısı) elde edilebileceği ham verileri toplamaktır (Forliano, Bernardi ve Yahiaoui, 2021). Ham 

verilerin toplanması için bu çalışmada, Scopus veri tabanı kullanılmıştır. Scopus veritabanı en geniş 

hakemli yayınları içermesi, daha fazla dergiyi indekslemesi, birçok yayın evini ve çoğu çalışma alanını 

kapsaması nedeniyle çeşitli bibliyometrik araştırmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır (Falagas, 

Pitsouni, Malietzis ve Pappas, 2008; Raza, Ashrafi ve Akgunduz, 2020). Tarama sürecinde anahtar 

kelimeler eş zamanlı olarak iki konuyu ele almayı amaçlamıştır: Sahte haberler (fake news) ve sosyal 

medya bileşenleri (social media” or “social network” or “social platform” or “WhatsApp” or 

“Telegram” or “SNS” or “Blog” or “Facebook” or “Twitter” or “YouTube” or “Instagram” or 
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“MySpace” or “LinkedIn” or “Weibo” or “Pinterest”). Bu anahtar kelimeler alan yazında daha önce 

benzer konularda yapılmış derleme çalışmalarından (Örn. Di Domenico vd., 2021; Nusair, Butt ve 

Nikhashemi, 2019) esinlenilerek oluşturulmuştur. 

Tarama işlemi makalelerin başlıkları, özetleri ve anahtar kelimeleri kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Tarama sürecinde herhangi bir zaman kısıtlaması yapılmadan yukarıdaki anahtar 

kelimeler doğrultusunda gerçekleştirilen ilk aramada 2.032 doküman ortaya çıkmıştır. Daha sonra 

veri setinde yer alan 945 bildiri, editöre mektup, kitap ve kitap bölümü gibi yayın türleri çıkartılmış ve 

sadece araştırma ve derleme makaleleri veri setinde kalmıştır (Singh vd., 2021). Bunun nedeni, 

dergilerde yayınlanan araştırma ve derleme makalelerinin “tasdikli bilgi (certified knowledge)” olarak 

kabul edilmesidir. Tasdikli bilgi, diğer araştırmacıların eleştirel incelemesine sunulan ve onların 

onaylarını almayı başaran bilgileri tanımlamak için yaygın olarak kullanılan bir kavramdır (Ramos-

Rodríguez ve Ruíz-Navarro, 2004). Daha sonra, geriye kalan 1.087 makalelerin sadece İngilizce dilinde 

yazılmış olanları veri setinde tutularak farklı dilde yazılmış 115 makale veri setinden çıkartılmıştır. 

Kalan 972 yayının veri seti, Excel formatında indirilmiş ve iki araştırmacı tarafından kontrol 

edilmiştir. Bu kontrol işlemi sonucunda, iki farklı makalenin dublike (veri setinde aynı makalenin iki 

kez yer alması) olmaları nedeniyle veri setinden çıkartılmış ve nihai olarak 970 veri analiz için hazır 

hale getirilmiştir (Bknz. Şekil 1). 

 

 
Şekil 1. Makale seçme işlemleri 

 

Veri Analizi 

 

Bu çalışmada analizler performans analizi ve bilimsel haritalama şeklinde gerçekleşmiştir. Bu 

durum, araştırma alanının tematik evriminin ölçülmesini ve görselleştirmesini sağlamaktadır (Verma 

ve Yadav, 2021). İlk aşamada, 2012-2021 yılları arasında sosyal medya bağlamında sahte haber 
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araştırmalarını, en üretken ve etkili yazarlar, dergiler, ülkeler ve makaleler açısından ölçmek için 

tanımlayıcı performans verileri kullanılmıştır. İkinci aşamada ise, alanın kavramsal, entelektüel ve 

sosyal yapısını ortaya koymak için anahtar kelime ve ortak kelime analizi, ortak atıf analizi ve ortak 

yazar analizi gibi bilimsel haritalama metrikleri kullanılmıştır. 

Excel bibliyometrik çalışmalarda veriyi düzenleme ve yardımcı uygulama olarak araştırmacılar 

tarafından sıklıkla kullanılmaktadır (Donthu, Kumar, Pattnaik ve Lim, 2021). Bu çalışmada Scopus 

veri tabanı yoluyla erişilen veri seti, Excel formatında indirildikten sonra özellikle benzer kavramlar 

(örneğin, ‘Covid-19’, ‘Sars-Cov2’, ‘Covid’, ‘Coronavirüs’ kavramlarının ‘Covid-19’ başlığı altında 

toplanması gibi) tek bir terim halinde gruplandırılmıştır (Van Eck ve Waltman, 2010). Düzenlenen 

Excel dosyası daha sonra .csv uzantısına dönüştürülerek bibliyometrik analiz için uygun hale 

getirilmiştir. Hem performans hem de bilimsel haritalama analizi sürecinde verileri analiz etmek için 

R yazılımının bir kütüphanesi olan Bibliometrix'in Biblioshiny sürümü kullanılmıştır (Aria ve 

Cuccurullo, 2017). Önceki araştırmalarda Biblioshiny ilgili konunun alandaki bilgi birikimini ortaya 

koymak için tercih edilmiştir (Forliano vd., 2021). Öte yandan, ortak atıf analizi ve yazarlar bazında 

ortak yazar analizinin görselleştirilmesi için VOSviewer paket programı kullanılmıştır. VOSviewer, 

bibliyometrik haritaların grafiksel gösterimi için araştırmacılar tarafından tercih edilen bir yazılım 

aracıdır ve özellikle veri seti büyük olan bibliyometrik haritaların basit bir şekilde yorumlanması için 

uygundur (Van Eck ve Waltman, 2010). 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Performans Analizi 

 

Bu bölüm sosyal medya bağlamında sahte haber araştırmalarının performans analizini 

sunmaktadır. Bunun için, veri setinin tanımlayıcı istatistikleri, alandaki yıllık bilimsel yayın üretimi, 

en üretken ve etkili yazarlar, dergiler ve ülkeler ve makaleler değerlendirilmiştir. Performans analizi, 

alandaki farklı araştırma bileşenlerinin (örneğin, yazarlar, kurumlar, ülkeler ve dergiler) 

performansını sunmak için bibliyometrik araştırmalarda gerçekleştirilen standart bir uygulamadır 

(Donthu, Kumar, Mukherjee, vd., 2021). 

 

Tanımlayıcı istatistikler 

 

Tablo 1, 29 Ağustos 2021 tarihi itibariyle Scopus veri tabanından elde edilen veriler hakkında 

genel bilgileri içermektedir.  Sosyal medya bağlamında sahte haber ilgili ilk makale 2012 yılında 

yayınlandığı için, 2012 yılı bibliyometrik analizin başlangıç yılı olarak değerlendirilmiştir. 2012 ve 

2021 yılları arasında sosyal medya bağlamında sahte haber üzerine 894 araştırma makalesi ve 76 

derleme makalesi olmak üzere 542 farklı dergide toplam 970 makale yayınlanmıştır. Yazarların 

dağılımına bakıldığında, 2.551 farklı yazar sosyal medya ortamında sahte haber üzerine makale 

yayınlarken, bu yayınların büyük bir kısmı çok yazarlı makalelerdir (%92). Ayrıca makale başına 

ortalama yazar sayısı 2.63 olarak ortaya çıkmıştır. 
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Tablo 1. Tanımlayıcı İstatistikler 

Tanımlamalar 

 

Bulgula

r 

Veri ile İlgili Temel 

Bilgiler 
Zaman Aralığı 

2012-

2022 

Dergiler 542 

Makaleler 970 

Makale Başına Ortalama Atıf 12.91 

Makale Başına Yıllık Ortalama Atıf 4.459 

KAYNAKLARlar 40.189 

Makale Türü Araştırma Makalesi 894 

Derleme Makalesi 76 

Anahtar Kelime Anahtar Kelime Plus 2.393 

Yazar(lar)ın Anahtar Kelimeleri 2.342 

Yazarlar Tek Yazarlı Makalelerin Yazarları 205 

Çok Yazarlı Makalelerin Yazarları 2.346 

Yazarların İş Birliği Yazar Başına Makaleler 0.38 

Makale Başına Yazarlar 2.63 

Makale Başına Ortak Yazarlık 2.98 

İş Birliği İndeksi 3.1 

 

Yıllık bilimsel üretim 

 

AS1’e cevap bulmak için sosyal medya bağlamında sahte haber araştırmalarının yıllık bilimsel 

üretimi ve yönelimi incelenmiştir. Şekil 2, sosyal medya bağlamında sahte haber ile ilgili yayınlanan 

makalelerin sayılarını yıllara göre göstermektedir. İlk yayın 2012 yılında “Journal of Communication 

Inquiry” dergisinde “With Facebook, Blogs, and fake news, teens reject journalistic objectivity” başlıklı 

makale ile Regina M. Marchi tarafından yapılmıştır. Sahte haber ile ilgili 2013 ve 2015 yılları arasında 

hiçbir çalışma yapılmamıştır. 2017 yılından itibaren konu ile ilgili yayınların ciddi bir şekilde artmaya 

başlandığı görülmektedir. En büyük artış ise, 2020 yılında olmuştur. İlgili yıl içerisinde, toplam 342 

makale yayınlanmıştır (%28). Öte yandan, 2021 yılının henüz ilk sekiz ayında konu ile ilgili toplam 

327 yayın yapılmış ve bu sayının yıl sonuna kadar bir önceki yılı geçmesi ve en üst noktaya ulaşması 

kuvvetle muhtemeldir. 

 

 
 

Şekil 2. Sosyal medya ortamında sahte haber ile ilgili yıllık yayın sayısı 
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En üretken ve etkili yazarlar 

 

Tablo 1’e göre, 2.346’sı çok yazarlı ve 205’i tek yazarlı olmak üzere 2.551 farklı yazar 2012-2021 

yılları arasında sosyal medya bağlamında sahta haber konusunda en az bir makale yayınlamıştır. 

Yazar başına ortalama 0.38 makale düşerken, makale başına yazarlık 2.63’dür. Bunun yanı sıra, 

makale başına ortak yazarlık 2.98 iken, yazarlar arasındaki iş birliği indeksi 3.1 olarak ortaya çıkmıştır. 

İş birliği indeksi, birden fazla yazarlı olan makalelerin yazarlarının toplamının çok yazarlı makalelere 

oranın hesaplanmasıyla bulunur (Schöbel, Saqr ve Janson, 2021). Araştırmacılar tarafından 

çalışmaların birlikte yazılması, aralarındaki iş birliğinin bir ölçütü olarak değerlendirilir (K. Yılmaz, 

2021). 

Bir yazarın, derginin veya ülkenin belirli bir alandaki ilgi düzeyini değerlendirirken iki önemli 

nokta göz önünde bulundurulmalıdır: üretkenlik ve etki. Üretkenlik, bir yazarın, derginin veya 

ülkenin zaman içerisinde yayınladığı makale sayısı üzerinden değerlendirilirken, etki ise, yayınlanan 

esere yönelik diğer yayınlardan her yıl gelen atıf sayısı dikkate alınarak yorumlanır (Forliano vd., 

2021). AS2’ye göre, sosyal medya bağlamında sahte haber araştırmalarına en çok hangi yazarların 

katkı ve etkide bulunduğu tespit edilmiştir. Tablo 2 yazarların alanındaki üretkenliğini ve etkisini 

göstermektedir. Sahte haber konusunda en üretken yazarlar 2018 yılında ilk makalelerini yayınlayan 

Gordon Pennycook ve David G. Rand olmuştur. Onları 2017 yılında ilk sahte haber ile ilgili 

makalesini yayınlayan Yongdong Zhang toplam dokuz makale sayısı ile takip etmiştir. 

 

Tablo 2. En üretken 15 yazar 

 

Yazarlar Yayın Sayısı* h-indeksi g-indeksi m-indeksi Toplam Atıf 

Yıllık 

Ortalama 

Atıf 

İlk Yayın Yılı 

Pennycook G 11 8 10 2.000 1938 484.5 2018 

Rand Dg 11 7 10 1.750 1003 250.75 2018 

Zhang Y 9 3 5 0.600 321 64.2 2017 

Wang Y 6 3 4 1.000 215 71.67 2019 

Carley Km 5 2 3 0.667 20 6.67 2019 

Duffy A 5 3 4 0.750 110 27.5 2018 

Kumar S 5 2 4 0.667 21 7 2019 

Omar B 5 3 3 3.000 60 60 2021 

Shu K 5 3 4 1.000 76 25.33 2019 

Tandoc Ec 5 3 4 0.750 137 34.25 2018 

Vishwakarma Dk 5 2 3 0.667 73 24.33 2019 

Al-Zaman Ms 4 1 1 0.500 4 2 2020 

Apuke Od 4 3 3 3.000 60 60 2021 

Cheng Y 4 3 4 1.000 53 17.67 2019 

Dennis Ar 4 3 4 1.000 118 39.33 2019 

*2551 farklı yazar sahte haber konusunda en az bir makale yayınlamıştır. Yazarlar yayın sayısına göre 

sıralanmıştır. 

 

Gordon Pennycook üretkenliğin yanı sıra alanın en etkili yazarı da olmuştur. Yazar, toplamda 

1.938 atıf alırken, ilk yayını yayınlamasından bu yana yıllık ortalama 484.5 atıf almıştır. Etkili olmada 

ikinci sırayı, 1.038 toplam atıf ve 259.5 yıllık ortalama atıf oranı ile Filippo Menczer almıştır. Yazar, az 
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sayıdaki makalesine rağmen alanın en etkin ikinci kişisidir. En etkili yazarlarda üçüncü sırayı ise, 

David G. Rand almıştır. Yazar, 1.003 toplam atıf ve 250.75 ortalama yıllık atıf oranına sahiptir. Öte 

yandan, yazarlar bazında beklenildiği gibi alanın en yüksek h-indeksi ve g-indeksilerine Gordon 

Pennycook ve David G. Rand sahip olmuştur. Fakat m-indeksinde en üst sırada Bahiyah Omar ve 

Oberiri Destiny Apuke yer almaktadır. M-indeksi oranlarına göre, söz konusu bu iki yazar, alanın en 

genç fakat en etkili yazarlarıdır. 

 

En üretken ve etkili dergiler 

 
AS2 kapsamında, alanın en üretken ve etkili dergileri incelenmiştir. 2012-2021 yılları arasında 

542 farklı dergi en az bir tane sosyal medya bağlamında sahte haber araştırmasını yayınlamıştır. Tablo 

3, toplam yayın sayısına göre sıralanmış sahte haber konusu hakkında en ilgili 10 dergiyi 

göstermektedir. Üretkenlik bakımından en üretken dergi, sahte haberler hakkındaki ilk makalesini 

2019 yılında yayınlayan ve bugüne kadar toplam 17 makale ile Ieee Access dergisi olmuştur. Bu 

derginin kapsamında, tüm bilimsel alanlarda, uygulama odaklı disiplinler arası yayınlar yer 

almaktadır. Diğer üretken dergiler ise, 2018 yılında konu hakkında ilk makaleleri yayınlayan ve 15’er 

yayınla New Media and Society ile Social Media and Society dergileridir. Söz konusu bu iki dergi 

daha çok yeni medya ve sosyal medya kapsamında değişen sosyal dinamikleri inceleyen makaleleri 

yayınlayan dergilerdir. Araştırmada yer alan toplam 970 makalenin % 4.85’i bu üç dergide 

yayınlanmıştır. 

 

Tablo 3. En ilgili 10 dergi 

 

Dergi 
Makale 

Sayısı* 
h-indeksi g-indeksi m-indeksi 

Toplam 

Atıf 

Yıllık 

Ortalama 

Atıf 

İlk Yayın 

Yılı 

Ieee Access 17 4 7 1.33 57 19 2019 

New Media and Society 15 7 13 1.75 302 75.5 2018 

Social Media and Society 15 5 9 1.25 88 22 2018 

Expert Systems with Applications 12 5 7 2.5 98 49 2020 

International Journal of 

Environmental Research and Public 

Health 

12 5 9 2.5 226 113 2020 

Plos One 12 5 8 1.25 199 49.75 2018 

Journal of Content Community and 

Communication 
11 3 4 0.75 26 6.5 2018 

Media And Communication 11 3 3 1 18 6 2019 

Social Network Analysis and 

Mining 
11 3 5 1 33 11 2019 

Information Processing and 

Management 
10 3 4 1.5 154 77 2020 

*542 farklı dergi sahte haber üzerine en az bir makale yayınlamıştır. Tablo dergilerin konu hakkındaki makale 

sayısına göre sıralanmıştır. 

 

Etki bakımından en etkili dergi ise, 226 toplam atıf ve 113 yıllık ortalama atıf oranı ile 

International Journal of Environmental Research and Public Health dergisidir. Bu dergi, sahte haberler 

hakkındaki ilk makalesini 2020 yılında yayınlamıştır. Hem bu durum hem de derginin kapsamı göz 

önüne alındığında, daha çok Covid-19 sürecinde sosyal medyaya yönelik sahte haberler konulu 



213 

 

araştırmaların bu dergide yayınlanması, derginin etkinliğini artırmaktadır. Bunun yanı sıra, 2020 

yılında konu hakkında ilk makalesini yayınlayan ve bugüne kadar 154 toplam atıf ve 77 yıllık 

ortalama atıf miktarıyla Information Processing and Management ikinci ve 302 toplam atıf ve 75.5 yıllık 

ortalama atıf oranıyla New Media and Society en etkili üçüncü dergilerdir. 

H-indeksi ve g-indeksi açısından en etkin dergi New Media and Society olurken, m-indeksi 

bakımından Expert Systems with Applications ve International Journal of Environmental Research and Public 

Health dergileri olmuştur. Bu iki dergi, konu hakkında nispeten daha yeni yayınlar yapmaya 

başlamalarına rağmen belli düzeyde etkinliği olan dergilerdir. 

 

En etkili makaleler 

 
AS2’ye göre, sosyal medya bağlamında sahte haber araştırmalarının en etkili makaleleri 

belirlemek için yayınların toplam global atıf ve toplam yerel atıf sayılarına bakılmıştır. Global atıf hem 

veri setinde hem de veri setinde olmayan diğer tüm yayınlar tarafından makaleye yapılan atıf sayısını 

ortaya koyarken, yerel atıf ise, bir makalenin veri setindeki diğer makaleler tarafından atıf sayısını 

hesaplar (Shi, Zhou ve Zhang, 2021). Yerel atıf sayısı ile global atıf puanı arasında önemli bir 

farklılaşmanın olması, konunun farklı disiplinlerden araştırmacıların ilgisini çektiğini göstermektedir 

(Jain, Walia, Singh ve Jain, 2021). Veri setindeki 970 yayınlanmış makalenin içinden en etkili olanları 

tespit etmek için 12.522 toplam global atıf ve 1.570 toplam yerel atıf analiz edilmiştir. Global olarak, 

970 makalenin yaklaşık %64’ü (619) en az bir tane atıf alırken, 274 (%28) makale en az bir yerel atıf 

almıştır. 

Tablo 4, sahte haber araştırmalarında en etkili 10 makaleyi göstermektedir. Hem global hem de 

yerel atıf açısından en etkili makale, Hunt Allcott ve Matthew Gentzkow tarafından 2017 yılında 

Journal of Economic Perspectives dergisinde yayınlanan “Social media and fake news in the 2016 

election” isimli çalışma olmuştur. Söz konusu çalışma, farklı disiplinlerden de toplam 1.522 global atıf 

alırken, bu araştırmadaki veri setinde yer alan makalelerden 218 atıf almıştır. İlgili çalışmada, 2016 

ABD Başkanlık Seçimleri sürecinde sosyal medyada dolaşan sahte haberlerin kullanıcılar tarafından 

tüketimi incelenmektedir. Çalışmada, Trump’ı destekleyenlerin Clinton’u destekleyenlere göre daha 

fazla yalan haberi Facebook’ta paylaştıkları ve özellikle ideolojik olarak ayrılmış olan bu seçmenlerin 

sosyal medya ağlarında destekledikleri başkan adayına yönelik hikayelere inanma olasılıklarının çok 

daha yüksek olduğu bulunmuştur (Allcott ve Gentzkow, 2017). 
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Tablo 4. En etkili 10 makale 

 
Yazar(lar) Yıl Başlık Dergi Toplam 

Atıf* 

Yıllık 

Ortalama 

Toplam Atıf 

Yerel 

Atıf** 

Yıllık 

Ortalama 

Yerel Atıf 

Allcott ve 

Gentzkow 

2017 Social media and fake 

news in the 2016 

election 

Journal of Economic 

Perspectives 

1.522 304.4 218 43.6 

Brigida ve 

Pratt 

2017 Fake news The North American 

Journal of 

Economics and 

Finance 

6 1.2 149 29.8 

Guess vd. 2019 Less than you think: 

prevalence and 

predictors of fake 

news dissemination on 

Facebook 

Science Advances 6 2 46 15.33 

Pennycook 

vd. 

2018 Prior exposure 

increases perceived 

accuracy of fake news 

Journal of 

Experimental 

Psychology: 

General, 

216 54 43 10.75 

Pennycook ve 

Rand 

2019 Lazy, not biased: 

Susceptibility to 

partisan fake news is 

better explained by 

lack of reasoning than 

by motivated 

reasoning 

Cognition 284 142 38 12.67 

Bovet ve 

Makse 

2019 Influence of fake news 

in Twitter during the 

2016 US presidential 

election 

Nature 

Communications 

183 91.5 32 12.67 

Bennett ve 

Livingston 

2018 The disinformation 

order: Disruptive 

communication and 

the decline of 

democratic institutions 

European Journal of 

Communication 

219 54.75 26 6.5 

Nelson ve 

Taneja 

2018 The small, disloyal 

fake news audience: 

The role of audience 

availability in fake 

news consumption 

New Media ve 

Society 

90 22.5 23 5.75 

Sharma vd. 2019 Combating fake news: 

A survey on 

identification and 

mitigation techniques 

ACM Transactions 

on Intelligent 

Systems and 

Technology 

87 29 22 7.33 

Pennycook ve 

Rand 

2019 Fighting 

misinformation on 

social media using 

crowdsourced 

judgments of news 

source quality 

Proceedings of the 

National Academy 

of Sciences 

129 43 21 7 

*Toplam atıf sayısı 12.522’dir. **Toplam yerel atıf 1.570’dir. Tablo toplam yerel atıf sayısına göre sıralanmıştır. 

 

Global atıf açısından ikinci en etkili makale, 284 atıf ile Cognition dergisinde 2019 yılında 

Gordon Pennycook ve David G. Rand tarafından yayınlanan “Lazy, not biased: Susceptibility to 

partisan fake news is better explained by lack of reasoning than by motivated reasoning” isimli 

makale olmuştur. Yerel atıf bakımından en etkili ikinci makale ise, 149 atıf ile Matthew D. Brigida ve 
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William R. Pratt tarafından The North American Journal of Economics and Finance dergisinde 2017 yılında 

yayınlanan “Fake news” isimli makaledir. 

 

En üretken ve etkili ülkeler 

 
AS2 kapsamında, alanın en üretken ve etkili olan ülkeleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Sosyal 

medyada sahte haber ile ilgili 75 farklı ülke bilimsel üretime katkıda bulunmuştur. Buna göre, sahte 

haber konusunda araştırmacılar arasında global bir ilgi vardır. Şekil 3, ilgili ülkelerin coğrafik 

dağılımını göstermektedir. Dağılım bölgesel olarak incelendiğinde, çalışmalar çoğunlukla Kuzey 

Amerika ve Avrupa gibi gelişmiş ülkelerde yoğunlaşmaktadır. 

 

 
 

Şekil 3. Alana katkıda bulunan ülkelerin coğrafik konumları 

 
Ülkelerin konu hakkındaki üretkenlikleri ve etkileri Tablo 5’de gösterilmektedir. En üretken 

ülke 2.711 makalenin %23’üne sahip olan ABD olmuştur. ABD üretkenlik konusunda ardından gelen 

ülkenin neredeyse üç katı daha fazla sahte haber konusunda yayın yapmıştır. Üretkenlik konusunda 

toplam 228 yayın (%9) ile Hindistan ikinci ve 196 yayın ile İspanya üçüncü olmuştur. İtalya (n=167), 

Çin (n=159), Birleşik Krallık (n=139) diğer üretken ülkelerdir. Bu ülkeler ülke bazında toplam yayının 

%56’sını karşılamaktadır. Üretkenlik konusunda üst sıralarda yer alan ülkeler diğer sahte haber 

derleme çalışmalarının sonuçları ile uyumludur (Melchior ve Oliveira, 2021; Souza vd., 2020). Ayrıca, 

ABD, Brezilya ve İspanya gibi ülkelerde yoğun sosyal medya kullanımının da artmasıyla son derece 

kutuplaşmış siyasi durumların birleşmesi bu tür ülkelerde sahte haber endişelerini artırdığı ileri 

sürülmektedir (Au-Yong-Oliveira vd., 2019). Öte yandan, Türkiye 20 yayın sayısı ile üretkenlikte 27. 

sırada yer almaktadır. Dominik Cumhuriyeti, Gana, Guam, Meksika, Nepal ve Slovenya birer yayın 

ile sahte haber hakkında en az makale yayınlayan ülkelerdir. 
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Tablo 5. En Üretken ve Etkili Ülkeler 

Ülkeler Yayın Sayısı* Ülkeler Toplam Atıf** 

ABD 635 ABD 2.288 

Hindistan 228 Kanada 967 

İspanya 196 Birleşik Krallık 576 

İtalya 167 Çin 492 

Çin 159 Hindistan 322 

Birleşik Krallık 139 Finlandiya 241 

Brezilya 98 İspanya 189 

Avustralya 79 Almanya 185 

Almanya 70 Avustralya 184 

Kanada 64 Katar 171 

Fransa 58 Irak 120 

Malezya 54 İrlanda 118 

Güney Kore 53 Polonya 111 

Portekiz 48 Hollanda 104 

*75 farklı ülke 2.711 makale sayısı ile alana katkıda bulunmuştur. **75 farklı ülke toplamda 7.151 atıf almıştır. 

Tablonun sol tarafı ülkelerin yayın sayısına göre sıralanırken, sağ taraf ülkelerin aldığı toplam atıf sayısına göre 

sıralanmıştır. 

 

Ülkelerin konu üzerindeki etkisi bakımından en etkili ülke 7.151 toplam atıfın 2.288’ini (%32) 

alarak üretkenlikteki gibi ABD olmuştur. Kanada (n=967), Birleşik Krallık (n=576) ve Çin (n=492) diğer 

etkili ülkelerdir. Öte yandan, üretkenlikte ilk dörtte yer alan İtalya, etki bakımından 81 toplam atıf 

sayısı ile ilk 10’a girememiştir. Finlandiya (n=241), Katar (n=171), Irak (n=120), İrlanda (n=118) gibi 

ülkeler her ne kadar üretkenlikte nispeten aşağılarda kalsalar da etki bakımından ilk 10 ülke arasında 

kendilerine yer bulmuşlardır. Türkiye 48 atıf sayısı ile 23. sırada yer almaktadır. Diğer taraftan, 

Estonya, Ürdün, Litvanya, Meksika, Filipinler, Tayland ve Slovenya gibi ülkeler sahte haber konulu 

makalelerine henüz hiç atıf almamış ülkelerdir. 

 

Bilimsel Haritalama 

 
Bu bölüm AS3’e cevap bulmak için sosyal medya bağlamında sahte haber araştırmalarının 

kavramsal, entelektüel ve sosyal yapısını, başka bir ifadeyle alanın bilimsel haritalanma süreçlerini 

aktarmaktadır. Bu süreç, anahtar kelimeler yoluyla yapılan ortak kelime analizi alanın kavramsal 

yapısını, ortak atıf analizi alanın entelektüel gelişimini incelerken, ortak yazar analizi, alanın sosyal 

yapısının analiz etmektedir. 

 

Anahtar kelimeler 

 

Anahtar kelimeler, ilgilenilen herhangi bir konunun gelişimi hakkında daha fazla ayrıntı sağlar 

ve araştırmada hangi tür sonuçların analiz edildiği hakkında daha fazla bilgi verir (Schöbel vd., 2021). 

Bu çalışmada, alan yazında en çok araştırılan kavramları, değişkenleri veya alt konuları tespit etmek 

için yazarlar tarafından belirlenen anahtar kelimeler kullanılmıştır (Ozturk, 2021). Bunun yanı sıra, 

anahtar kelimeler bağlamında ‘trend topic’ analizi de gerçekleştirilmiştir. Bu analiz, konu ile ilgili alan 

yazının son dönemdeki evrimini göstermek için gerekli olan önemli bir haritalama aracıdır (Mumu, 

Tahmid ve Azad, 2021). 
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Tablo 1’e göre, yazarlara ait 2.342 anahtar kelime bu veri setinde tespit edilmiştir. Yazar anahtar 

kelimelerinin yaklaşık %77’sinin (n=1.815) sadece bir kez kullanılması çalışma alanının çeşitliliğini 

göstermektedir (Shi vd., 2021). Şekil 4’de en sık kullanılan anahtar kelimeler yer almaktadır. En sık 

kullanılan anahtar kelime, çalışmanın da odağını oluşturan sahte haberdir. Söz konusu bu kavram, 

veri setindeki anahtar kelimelerin %22’sini (n=514) oluşturmaktadır. Diğer sık kullanılan anahtar 

kelimeler ise, sosyal medya (n=359), misenformasyon (n=130), Covid-19 (n=97), dezenformasyon 

(n=87) ve Twitter (n=75)’dır. Tüm bu sık kullanılan anahtar kelimeler aynı zamanda en çok çalışılan alt 

konuları göstermektedir (Ozturk, 2021). Facebook, YouTube, WhatsApp, WeChat ve Instagram şu 

anda aktif kullanıcı sayısı açısından en popüler sosyal medya platformları olmasına rağmen (Kemp, 

2021), sahte haber araştırmalarında Twitter öne çıkmaktadır. Bunun gerekçesi, bu sosyal medya 

platformunun açıklık özelliğiyle doğrudan ilgili olabilir. Kelime bulutuna göre, Facebook kavramının 

daha düşük düzeyde kalması veya diğer platformların bulutta yer almaması, gizlilik sorunları 

nedeniyle bu platformdan veri toplamanın zorluğuyla ilgili olabileceği ileri sürülmektedir (Souza vd., 

2020). 

 
 

Şekil 4. Anahtar kelime bulutu 

 
Anahtar kelime sıklığının yanı sıra, sahte haber araştırmalarında son yıllardaki trend topic 

anahtar kelimeler incelenmiştir. Şekil 5’e göre, 2019 yılında sahte haber araştırmaları daha çok gerçeği 

doğrulama, gerçek ötesi, haber ve dijital okur-yazarlık gibi konular üzerinden araştırılmaktadır. 

Özellikle okur-yazarlık ve doğrulama terimleri, vatandaşlar arasında bilgi okur-yazarlığı ihtiyacına 

işaret etmekte ve sahte haber ile dezenformasyon gibi olgularla eğitim yoluyla mücadele etme 

konusunda bir yayın çizgisinin olduğu fikrinin doğrulamaktadır (Alonso-García vd., 2020; Belmonte, 

Moreno-Guerrero, Núñez ve Sánchez, 2019). 2020 yılı ile birlikte yayınlar daha çok misenformasyon, 

dezenformasyon, güven ile Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlar/medya üzerine yoğunlaşmıştır. Bu 

sosyal ağların varlığı, sahte haberlerin gönderildiği kanalın sosyal medya olduğu fikrini 

doğrulamaktadır (Allcott ve Gentzkow, 2017). Ayrıca 2020 yılında araştırmaların daha çok makine 

öğrenmesi yöntemi üzerinden gerçekleştiği görülmektedir. Öte yandan, 2021 yılında ise, beklenildiği 

gibi sahte haber araştırmaları daha çok Covid-19 bağlamında incelenmiştir. Küresel çapta insan sağlığı 

için büyük bir krizi temsil eden Covid-19 pandemisine odaklanan çalışmalar son dönemdeki sahte 

haber araştırmalarında büyük yer kaplamaktadır (Melchior ve Oliveira, 2021). Bunun yanı sıra, 

infodemi ve halk sağlığı kavramları bu dönemdeki araştırmalarda öne çıkmaktadır. Öte yandan, 2021 

yılı için derin öğrenme ve doğal dil işleme gibi yapay zekâ teknikleri ile sahte haberi belirlemeye 

yönelik araştırmalar dikkat çekmektedir. Bu teknikler, sahte haberi tespit etme ve hafifletmeye yönelik 
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haberle ilişkili araçlar olarak alan yazında sınıflandırılmaktadır (Melchior ve Oliveira, 2021; Souza vd., 

2020). Özetle, sahte haber kavramına eşlik eden tanımlayıcıların zaman içerisinde bir dönüşüm 

yaşadığı görülmektedir (Alonso-García vd., 2020). 

 

 
 

Şekil 5. Trend topic anahtar kelimeler 

 
Ortak kelime analizi 

 
Konu ile ilgili kavramsal yapıları yakalamak için anahtar kelimeler yoluyla ortak kelime 

analizleri yapılmaktadır (Forliano vd., 2021). Ortak kelime analizleri, veri setinde yer alan anahtar 

kelimelerin birbiriyle en çok ilişkili olanları kullanarak kavramlar arasındaki ilişkileri ve bağlantıları 

keşfetmeyi sağlayan kavramsal yapıları görselleştirmektedir. Bu görsel, ortak kelime kümeleri yoluyla 

daha anlaşılır ve yorumlanabilir hale gelmektedir (Raza vd., 2020). Bu araştırma kapsamında 

gerçekleştirilen ortak kelime analizi sonucunda Şekil 6’ya göre, en gelişmiş toplam 46 anahtar kelime 

birbirine bağlanmış ve bu bağlanma sürecinde dört küme ortaya çıkmıştır. Merkezi bir düğümün 

olmadığı ilk kümede (kırmızı), sahte haber aldatmasına yönelik, makine öğrenmesi, derin öğrenme, 

yapay zekâ, doğal dil işleme gibi teknik kavramlar yer almaktadır. Özellikle yapay zekâ ve makine 

öğrenmesi gibi gelişmiş teknikler, kullanıcıların sahte habere yönelik iç görülerinin otomatik analizini 

sağlayabilir (Ravi ve Ravi, 2015). Metinlerin revize edilmesine izin veren ve herhangi bir yalan haberi 

kontrol eden, çoğunluğu yapay zekaya sahip teknolojik modellerin oluşturulması yoluyla sahte 

haberlerin tespitinin yapıldığı ileri sürülmektedir (Alonso-García vd., 2020). 

 

 
 

Şekil 6. Ortak Kelime Analizi 
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İkinci kümede (mavi), merkezi bir düğüm yoktur ve koronavirüs pandemisine yönelik 

kavramlara odaklanmaktadır: Covid-19, pandemi, infodemi, halk sağlığı, sağlık iletişimi. Özellikle 

sağlık iletişimi ile ilgili olarak halk sağlığı iletişim stratejilerinin iyileştirilmesinin önemli olduğu ve 

sağlık profesyonellerinin sahte haberlerle mücadele etmek için sosyal medyadaki varlıklarını 

artırmaları ile birlikte sahte bilgileri düzeltmeye ve kullanıcılara yardımcı olmaya teşvik etme 

gerektiği alan yazında vurgulanmaktadır (Melchior ve Oliveira, 2021). 

Üçüncü küme (yeşil) ise, ortak kelimelerin yaklaşık %57’sini oluşturmakta ve merkezi 

düğümünde sahte haber ile sosyal medya yer almaktadır. Bu küme, misenformasyon, 

dezenformasyon, medya okuryazarlığı, internet, güven gibi kavramların yanı sıra içerik analiz ve 

survey gibi metodolojik kavramlara odaklanmaktadır. Son sistematik alan yazın derleme çalışmasına 

göre, içerik analizi sahte haber araştırmalarında en çok kullanılan yöntemlerin başında gelmektedir 

(Melchior ve Oliveira, 2021). Son olarak dördüncü küme (mor) ise, merkezi bir düğümü yoktur ve 

siyasal iletişime yönelik seçimler, demokrasi, Twitter gibi kavramlar yer almaktadır. 

Ortak kelime analizinde, belirli anahtar kelimelerin merkez noktasına yakınlığı, araştırma 

alanındaki popülerliğini temsil eder ve bu kelimeler ilgili araştırmacılar tarafından büyük ilgi 

görürken, kenardakiler daha az ilgi görmektedir (Shi vd., 2021). Sahte haber, sosyal medya ve 

misenformasyon gibi kavramlar merkez noktasında yer almaktadır. Konuyla ilgili bu temel 

kavramların yakınında, Covid-19, survey, gerçek ötesi, güven, dezenformasyon, Facebook gibi 

kavramlar vardır. Bu durum, ilgili kavramların araştırmalarda doymuş birer kavram olduklarını 

göstermektedir. Oysaki, sağlık iletişimi, seçimler, haber ve medya okur-yazarlığı, yeni medya gibi 

kavramların yanı sıra sosyal ağ analizi, yapay zekâ, derin öğrenme, makine öğrenmesi, doğal dil 

işleme ve içerik analizi gibi metodolojik kavramlar gelecek araştırmalara sahte haber ile ilgili 

potansiyel araştırma konusu sunmaktadır. 

 

Ortak atıf analizi 

 
Bibliyometrik araştırmalarda, iki veya daha fazla yayın, kaynak, yazar veya ülke birlikte atıf 

almasına ‘ortak atıf’ ve oluşturulan ağlara da ‘ortak atıf ağları’ denir (Dharmani, Das ve Prashar, 

2021). Ortak atıf analizi, sıklıkla birlikte atıf yapılan yayınların tematik olarak benzer olduğunu 

varsayan bir bilimsel haritalama tekniğidir (Donthu, Kumar, Mukherjee, vd., 2021). Ortak atıf 

analizinin temel varsayımı, iki yayının, yazarın veya kaynağın birlikte atıf alması ne kadar çok olursa, 

içeriklerinin ilişkili olması o kadar olasıdır (Zupic ve Čater, 2015). Bu araştırma kapsamında, 

WoSviewer programı kullanılarak yazarlar düzeyinde gerçekleştirilen ortak atıf analizi sonucunda 

oluşan haritada yer alan daire ve etiket isimlerinin büyüklüğü yazarların ortak atıf miktarının fazla 

olduğu anlamına gelmektedir. Ayrıca bu isimlerin birbirlerine yakın bir noktada konumlanmaları 

aralarındaki ilişki seviyelerinin yüksek olduğunu göstermektedir (Çevik, 2021). 

Şekil 7’ye göre, Scopus veritabanı için Filippo Menczer yayınlarda en çok ortak atıf yapılan 

yazarken, Gordon Pennycook, Huan Liu, Matthew Gentzkow, Alessandro Flammini, Pietro Ferrara, 

Kai Shu, Suhang Wang diğer önde gelen ortak atıf yapılan yazarlardan bazılarıdır. Bu yazarlar, 

birlikte en fazla atıf alan yazarları temsil etmektedirler. Öte yandan, bu ögelerin aynı renk yoluyla 

belli oluşumlar altında yer alması, kümeleme anlayışının temelini oluşturmaktadır (Çevik, 2021). Bu 

doğrultuda, kırmızı, mavi ve yeşil renkler ile temsil edilen üç küme oluşmuştur. Toplam altı yazarın 

yer aldığı ve Filippo Menczer’in en etkin ortak atıf yazarı görüldüğü mavi küme, Gordon Pennycook, 

Matthew Gentzkow, Hunt Allcott gibi ortak atıf alan yazarlar öne çıktığı kırmızı küme ve Huan Liu, 
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Yongdong Zhang, Suhang Wang ve Kai Shu gibi yazarların ön planda olduğu yeşil küme dikkat 

çekmektedir. 

 
 

Şekil 7. Yazarlar düzeyinde ortak atıf analizi 

 

Ortak yazar analizi 

 
Yazarlar arasındaki iş birliği ağları, yazarların birbirleriyle nasıl ilişki kurduğunu gösterir ve 

böylece araştırma alanındaki sosyal yapının anlaşılmasına yardımcı olur (Shi vd., 2021). Ortak yazar 

analizi, belirli bir bölgede yer alan araştırmacılar arasında kümelenmiş çalışmalara ışık tutabilir ve bu 

tür durumlar özellikle az yayının olduğu bölgelerdeki araştırmacılara yeni çalışma gerekçesi 

hazırlamak ve teşvik etmek için kullanılabilir (Donthu, Kumar, Mukherjee, vd., 2021). Sahte haber 

alanının, yazarlar ve ülkeler bağlamında sosyal yapısını belirlemek için bu çalışmada ortak yazar 

analizi gerçekleştirilmiştir. Şekil 8’deki renkler, araştırmacılar tarafından oluşturulan ve yakın iş 

birliği içinde çalışan yazar grubunu gösteren farklı kümeleri temsil etmektedir. Düğümlerin boyutu, 

her yazar tarafından yayınlanan birlikte yazılan makalelerin sayısını ifade ederken, düğümler 

arasındaki bağlantıların/çizgilerin kalınlığı, belirli yazarlar arasındaki iş birliğinin derecesini gösterir 

(Forliano vd., 2021; Shi vd., 2021). 

 

 
 

Şekil 8. Yazarlar düzeyinde ortak yazar analizi 

 
Şekil 8’e göre, en etkili 37 yazar arasında yakın iş birliği olduğu anlamına gelen ve her biri farklı 

renklerle tanımlanan yedi küme meydana gelmiştir. Gordon Pennycook, David G. Rand, Yuan Wang 

ve Yongdong Zhang en çok iş birliği yapmış yazarlar olarak ortaya çıkmıştır. Harita, yazarlar 

arasındaki en güçlüğü iş birliğini Gordon Pennycook ve David G. Rand arasında olduğunu 

göstermektedir. Yuan Wang’ın yer aldığı küme daha fazla yazara sahiptir. Öte yandan, Deepak 

Mahudeswaran, Atif Mehmood, Anderson Rocha ve Xianzhi Wang gibi yazarların iş birlikteliği 
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oranları çok kısıtlı gözükmektedir. Bunun yanı sıra, sahte haber üzerine yayın yapan 2.551 farklı 

yazardan sadece 37 yazarın olduğu bir ortak yazar ağının oluşması alanın büyümesi için 

araştırmacılara fırsat sunmaktadır (Sousa, 2021). 

Şekil 9’a göre, 75 farklı ülkeden 47’si (%63) sahte haber araştırmalarında ortak yazarlık ilişkisi 

kurmuşlardır. Bu ilişki sonucunda dört küme ortaya çıkmıştır. Tablo 5’e göre, en üretken ve etkili ülke 

olan ABD, yazar iş birliği konusunda da öncü ülke konumundadır. ABD’li yazarlar, Kanada, Çin ve 

Hong Kong’daki meslektaşları ile daha çok sahte haber araştırmalarında iş birlikleri yapmaktadırlar. 

Ayrıca, Hindistan, Kore, Avustralya, Pakistan, Danimarka, Singapur gibi ülkeler araştırma iş 

birliklerine yatkın olan araştırmacıların bulunduğu ülkelerdir. Bunun yanı sıra, Hollanda, Almanya, 

Birleşik Krallık, İsviçre, Portekiz gibi Avrupa ülkeleri arasında çok sık iş birlikleri göze çarpmaktadır. 

Öte yandan, Hırvatistan, Arjantin, Peru, Kamerun, Mısır gibi ülkelerden yazarların ortak katılım 

seviyesi düşük gözükmektedir. Bu durum, ilgili ülkelerdeki üniversitelerin uluslararası iş birliklerini 

desteklemek konusunda araştırmacılara yardımcı olması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Diğer 

ülkelerdeki araştırmacılarla yapılan araştırma iş birliklerinin daha fazla atıf alma etkisine katkıda 

bulunduğu ve araştırma kalitesini artırdığı ileri sürülmektedir (Ghorbani vd., 2021). 

 

 
 

Şekil 9. Ülkeler düzeyinde ortak yazar analizi 

 

SONUÇ 

 
Bu çalışmada, Scopus veri tabanında yer alan sosyal medya bağlamındaki sahte haber 

araştırmalarının kapsamlı performans analizleri ve kavramsal, entelektüel ve sosyal yapılarının 

bilimsel haritalanma analizlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma bulguları, son dönemde 

makale sayısında büyük bir artış olduğunu ve gelecek yıllar için bu artış eğiliminin devam 

edebileceğini göstermektedir. Bu durum, sosyal medya bağlamında sahte haber olgusunun bilim 

camiası üzerindeki toplumsal etkisinin güncelliğini ortaya koymaktadır (Alonso-García vd., 2020). 

Ayrıca bu artış, alan yazındaki konu ile ilgili benzer çalışmalarla da uyumludur (Alonso-García vd., 

2020; Di Domenico vd., 2021). Özellikle son iki yılda sosyal medya ortamında sahte haber üzerine 

yapılan araştırmaların sayısındaki artışın en temel gerekçesi ise, Covid-19 pandemi sürecidir. Sosyal 

medya, pandemi krizi öncesinde toplumlar için halihazırda büyük bir yer kaplamasına rağmen, bu 

kriz ile rolü daha da gelişmiştir (Naeem, 2021). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün ‘pandemi’ 

sözcüğünden esinlenerek ortaya sürdüğü ‘infodemi’ kavramı, özellikle sosyal medya ortamında hızla 

yayınlan/viralleşen yoğun miktardaki yalan, yanlış, eksik, karmaşık, belirsiz bilgi anlamına 
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gelmektedir (N. Yılmaz ve Keskin, 2020). İnfodeminin hastalığın tedavisinde ciddi kafa karışıklıkları 

yaratması ve aşılama davranışlarında azalmaya neden olduğu ileri sürülmektedir (Melchior ve 

Oliveira, 2021). Özellikle Twitter ortamında infodemiye daha sık maruz kalan kullanıcıların bu 

olumsuz görüş ve sahte haberleri paylaşarak içeriğin çoğalma olasılığını artırdığı tespit edilmiştir 

(Dunn, Leask, Zhou, Mandl ve Coiera, 2015). Bu noktada, Covid-19 sürecinde sahte haberlerle 

(infodemi) mücadele etmek için özellikle halk sağlığı iletişim stratejilerini geliştirmek adına 

vatandaşlar ve sağlık profesyonelleri arasında sosyal medya platformları üzerinde daha fazla 

entegrasyon gereklidir. Ayrıca profesyoneller tarafından sahte haberlerin düzeltilmesi ve 

kullanıcıların karşılaştıkları içeriklere yönelik eleştirel bir anlayış kazanmaları ve yanlış veya sahte 

bilgileri çürütmek adına kampanyaların hazırlanması büyük önem arz etmektedir (Melchior ve 

Oliveira, 2021). 

Bu araştırmanın sonuçlarını, sağlık kuruluşları (Covid-19 ve sahte haber bağlamında), 

profesyoneller ve devlet kuruluşları (özellikle iletişim başkanlıkları), sosyal medya üzerinde sahte 

haberleri en aza indirmek için önleyici politikalar uygulamak, kullanıcılara dijital okur-yazarlık 

hakkında daha iyi eğitimler vermek için kullanabilir. Uygulamacılar için sosyal medya kullanıcılarını 

sahte haberlerle karşılaşmaya hazırlamak, sahte haberlere doğrudan müdahale etmekten daha önemli 

olabilmektedir. Bunun için, medya okur-yazarlığını artırmaya yönelik çabalar kullanıcıların sahte 

veya gerçek içerikleri tanımlama yeteneklerini geliştirmesi beklenmektedir (Melchior ve Oliveira, 

2021). Dijital yetkinliğin, daha spesifik olarak, bilgi (medya) okur-yazarlığında geliştirilmesi, içinde 

yaşadığımız bilgi toplumuyla yüzleşmek için vatandaşlara verilmesi gereken temel zorunlu eğitim 

olması gerekliliği vurgulanmaktadır (Alonso-García vd., 2020). Bilgi okur-yazarlığı konusu bu 

araştırmada ortaya çıkan trend topic kelime analizi ile de uyumludur. Son dönemde, sahte haber 

araştırmalarında bu konu sıklıkla işlenmektedir. Ayrıca özellikle sahte haberi sosyal medya 

bağlamında engellemek için profesyonellerin metin, görsel, video, infografi ve/veya çevrimiçi 

bilgilerinin güvenilirliğini otomatik olarak değerlendiren araçlarla çevrimiçi iletişim kalitesini 

artırmaları önemlidir (Melchior ve Oliveira, 2021). Öte yandan, sosyal medya şirketlerine de sahte 

haber konusunda önemli görevler düşmektedir. Son dönemde bu şirketler, botları/şüpheli hesapları 

askıya alarak, sahte haberleri raporlayarak ve bu sorunla başa çıkmak için personel kiralayarak sahte 

haberleri engellemek adına bazı adımlar atmışlardır (Pundir, Devi ve Nath, 2021). Bu adımların yanı 

sıra, faaliyet gösterdiği her ülkede ofisler açarak devlet kuruluşları ile uyumlu bir şekilde hareket 

etmeleri özellikle sosyal medyada dezenformasyon ve misenformasyonun önüne geçmek adına önem 

arz etmektedir. 

Sonuç olarak, bu çalışma sosyal medya bağlamında sahte haber araştırmaları alan yazınına 

genel bir bakış sunmuştur. Bilimsel üretimin performanslarını değerlendirmek ve ilgili kavramsal, 

entelektüel ve sosyal yapılarını haritalamak için 2012-2021 yılları arasında yayınlanan 970 makalenin 

yer aldığı veri seti çeşitli bibliyometrik analiz teknikleri ile incelenmiştir. Bu teknikler sayesinde alanın 

yıllık bilimsel üretimi, alandaki en etkili makaleler, en çok araştırma yapan yazarlar, dergiler ve 

ülkeler tespit edilmiştir. Ayrıca, konuyla ilgili en sık ve seyrek kullanılan anahtar kelimeler bulunmuş, 

bunlar arasındaki ilişkiler incelenmiş ve gelecekte araştırmalara konu olabilecek bazı 

kavramlar/değişkenler sunulmuştur. Bunun yanı sıra, yazarlar düzeyinde ortak atıf analizleri ve ortak 

yazar analizleri gerçekleştirilerek alanda oluşabilecek belli başlı kümeler oluşturulmuştur. Son olarak, 

ülkeler düzeyinde ortak yazar analizi gerçekleştirilerek ülkeler arasındaki iş birlikleri kümeler 

şeklinde ortaya konulmuştur. 
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Mevcut araştırmanın alan yazına önemli katkılar yapacağı beklenmektedir. Buna rağmen 

araştırma, bazı sınırlılıklara da sahiptir. İlk olarak, bu araştırma verileri Scopus veri tabanından elde 

edilmiştir. Her ne kadar Scopus bibliyometrik analizlerde en çok kullanılan veri tabanı olsa da (Singh 

vd., 2021) gelecek araştırmalarda WoS, Google Akademik ve Microsoft Akademik gibi veri 

tabanlarından erişilen yayınlarla veri setinin kapsamı genişletilebilir. İkinci olarak, veri setinde 

Scopus’ta taranan sadece hakemli dergilerde yer alan makaleler dikkate alınmıştır. Bu nedenle, 

araştırma bulguları sahte haberler ile ilgili tüm yayınları kapsayacak bir değerlendirme ortaya 

koymayabilir. Gelecekteki bibliyometrik araştırmalarda, konferans bildirileri, kitap ve kitap bölümleri 

gibi diğer bilimsel yayın türlerini de analizlere dahil edilebilir. Bu şekilde, konu ile ilgili daha 

kapsayıcı bulgulara erişim imkânı ortaya çıkacaktır. Son olarak, araştırmada sadece sosyal medyaya 

odaklanılmıştır. Fakat dijital ortamda sahte haber konusu sosyal medyaya özgü değildir. Bu nedenle, 

gelecekteki çalışmalar bu incelemeyi, web siteleri ve forumlar gibi diğer yeni medya araçları ve hatta 

geleneksel medya (TV, radyo ve gazete) bağlamında da değerlendirerek sahte haber araştırmalarının 

kapsamını genişletebilirler (Melchior ve Oliveira, 2021). 
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M. Talha Altınkaya, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. Yüksek lisans ve doktorasını aynı 

üniversitede tamamlamıştır. Sanat teorisi, sanat felsefesi gibi konuların yanında, sinema, kültür ve ideoloji, iletişim 

sosyolojisi, girişimcilik alanlarında çalışmaları bulunmakta ve bu konularda dersler vermektedir. 

 

Özet: Kökenleri bilimkurgu türündeki edebiyat eserlerine dayanan dijital gerçeklik kavramı özellikle bilgisayar 

teknolojilerinin gelişmesi ile gerçeklik kazanmaya başlamıştır. Genel olarak artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ya da 360 

derece açıyla çekilmiş olan videolar üzerinde yaratılmış sanal ortamlara işaret eden kavram, AR ve VR teknolojilerinin 

gelişmesi ve online olarak kullanıcıların etkileşimde bulunmasıyla başka bir gerçekliğe dönüşmür. Artık bireyler bu 

evrenlerde sadece baştan belirlenmiş olan senaryoları deneyimlemez. Aynı zamanda bu evrenlerdeki sonsuz olasılıklar 

içindeki edimleri, senaryoları, hayatları diğer bireylerle birlikte deneyimlemeye başlar. Metaverse kavramı ise yaratılmış olan 

tüm bu sanal dünyaları kapsayan şemsiye bir kavramdır. Kavramın sanal ya da artırılmış olarak üretilmiş olan gerçekliğin 

tümünü kapsayan bu tanımının yanında ayrıca gündelik hayat gerçekliğine benzeyen 3D tasarımları yeniden üreten bir 

internet gerçekliği yarattığı spesifik tanımı da bulunmaktadır. Bu tasarımlara örnek olarak, sokaklar, binalar ve daha da 

önemlisi sanat galerileri verilebilir. Bu evrenlerde dönüşen şey sadece tasarlanan evrenin kendisi değil aynı zamanda evrende 

bulunan emtialar, sanat eserleri ve diğer şeylerdir. Blokzincir teknolojisinin ve NFT’lerin geliştirilmesi ile sanat eserleri 

sadece bir resim dosyası, filmler sadece bir video dosyası ya da müzikler sadece bir ses dosyası olarak değil, aynı zamanda 

sadece sahibine özel bir sanat eseri olarak satılmaktadır. Bu anlamda metaverse’ler basitçe evrenleri yeniden yaratmazlar; 

sanat eserlerini ve bireylerin bu eserlerle kurduğu sahiplik ilişkisini de değiştirirler. Artık bireyler, herkesin internette 

kolayca erişebildiği, herhangi bir ücret ödemediği sıradan resimlere, videolara ya da şarkılara, özetle NFT’lere, o eserlerin tek 

sahibi olma arzusuyla, yatırım yapmakta ve o eserlerin doğasını da değiştirmektedir.  

 

Anahtar kelimeler: Gerçeklik, NFT, Metaverse, Sanat, Blokzincir 

 

Abstract: İngilizce The concept of digital reality, whose origins are based on literary works in the genre of science fiction, has 

started to realize, especially with the development of computer technologies. The concept, which generally refers to virtual 

environments created on augmented reality, virtual reality or videos shot at 360 degrees, has transformed into another reality 

with the development of AR and VR technologies and the interaction of users online. Individuals no longer experience only 

predetermined scenarios in these universes. At the same time, they begin to experience the acts, scenarios and lives of infinite 

possibilities in these universes with other individuals. The concept of metaverse is an umbrella concept that covers all these 

virtual worlds that have been created. In addition to this definition of the concept, which covers all of the virtual or 

augmented reality, there is also a specific definition that it creates an internet reality that reproduces 3D designs that 

resemble everyday life reality. Examples of these designs are streets, buildings and, more importantly, art galleries. What 

transforms in these universes is not only the designed universe itself, but also the commodities, artworks, and other things 

found in the universe. With the development of blockchain technology and NFTs, artworks are sold not just as an image file, 

movies just as a video file, or music as just an audio file, but also as a piece of art exclusive to its owner. In this sense, 

metaverses do not simply recreate universes; they also change the artworks and the ownership relationship that individuals 

establish with these works. Now, individuals invest in ordinary pictures, videos or songs, in short, NFTs, which everyone 

can easily access on the Internet and do not pay any fee, with the desire to be the sole owner of those artworks, and in fact, 

with this act, they also change the nature of those artworks. 
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Fırat ADIYAMAN, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi mezunudur. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Gazetecilik Bölümünde çalışmaktadır. 

 

Özet: Yalan haber olgusu, çağımızın temel problemleri arasında yer almaktadır. Yeni medyanın yaygınlaşması ve 

yükselişiyle birlikte yalan haber, geleneksel medyanın tekelinden çıkıp kitleselleşmektedir. Enformasyona erişimin 

kolaylaşması olumlu anlamda bir gelişme olarak değerlendirilirken kitlelerin yalan haberlere maruz kalması demokrasi gibi 

kurumlar için tehdit olarak algılanmaktadır. Gazeteciler açısından haberin teyit edilmesi geleneksel gazeteciliğin kodları 

arasında yer alırken, yeni medyada dijital tekniklerin artması gazetecilerin bu alanda yeni rehberler edinmesini 

gerektirmiştir. Böylelikle gazeteciler için birçok haber doğrulama kitapçıkları üretilmiştir. Öte yandan yalan haber sayısında 

yaşanan artış “bilgi doğrulayıcıları” veya “haber doğrulayıcıları” olarak yeni bir profesyonelliğin ortaya çıkmasını 

sağlamıştır. Teknolojikleştirilmiş, rasyonelleştirilmiş ve profesyonelleştirilmiş haber doğrulayıcılığı, yalan haber çağında 

gazeteciliğe yeni bir işlev kazandırmak amacıyla gelişmektedir. Bu çalışmada, bilgi doğrulayıcılığının hangi düzeylerde 

geleneksel gazetecilik kimliği sınırları içerisinde yer aldığı sorunsallaştırılmaktadır. Eş deyişle, çalışmada haber 

doğrulayıcılarının profesyonel kimliklerinin oluşumu incelenmektedir. Aynı zamanda, çalışmada haber doğrulayıcılarının 

karşılaştığı güçlüklerin profesyonel kimlik üzerindeki etkileri ele alınmıştır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgu 

bilim benimsenmiştir. Bu kapsamda teyit.org doğrulama platformunda çalışan üç bilgi doğrulayıcı ile görüşülmüştür. Elde 

edilen bulgulara göre, bilgi doğrulayıcılığı kimliği gerçeklerin aktarılması, objektiflik ve tarafsızlık konularında gazetecilikle 

benzerlik göstermektedir. Öte yandan bilgi doğrulayıcılığı kimliği, dijital beceriler, çalışma pratikleri ve hız başlıklarında 

gazetecilikten farklılaşmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bilgi Doğrulama, Hakikat Ötesi, Yalan Haber, Yanlış Bilgi 

 

Abstract: The phenomenon of fake news is among the main problems of our age. With the spread and rise of the new media, 

fake news gets out of the monopoly of the traditional media and becomes massive. While facilitating access to information is 

evaluated as a positive development, exposure of the masses to fake news is perceived as a threat to institutions such as 

democracy. While checking the news for journalists is among the codes of traditional journalism, the increase in digital 

techniques in the new media has required journalists to acquire new guides in this field. Thus, many news verification 

booklets were produced for journalists. On the other hand, the increase in the number of fake news has led to the emergence of 

new professionalism as "fact-checkers”. Technologicalized, rationalized, and professionalized news verification is developing 

to give journalism a new function in the age of fake news. In this study, it is problematized at what levels fact checking takes 

place within the boundaries of traditional journalistic identity. In other words, the formation of the professional identities of 

fact-checkers is examined in the study. At the same time, the effects of the difficulties faced by fact-checkers on professional 

identity are discussed in the study. In the study, phenomenology, one of the qualitative research designs, was adopted. In this 

context, three fact-checkers working on the teyit.org verification platform were interviewed. According to the findings, fact-

checking identity is similar to journalism in terms of telling truths, objectivity, and impartiality. On the other hand, fact-

checking differs from journalism in terms of identity, digital skills, work practices, and speed. 

 

Keywords: Fact-Checking, Post-Truth, Fake News, Disinformation 
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Meltem Başaran, 2017 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümünü bölüm 

birincisi olarak tamamlamıştır. Öğrenim hayatı süresince ve sonrasında yerel kanallar, İhlas Haber Ajansı, TGRT Haber gibi 

pek çok televizyon kanalı ve özel kurumlarda editoryal alanda ve kurgu-montaj alanında aktif olarak çalışmıştır. Sonrasında 

2017 yılında Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon dalında yüksek lisans eğitimine başlayarak "Kriz Dönemlerinde 

Habercilik: Türkiye’ deki Terör Saldırıları Örneği ”Vodafone Arena Patlaması" başlıklı teziyle yüksek lisans 

eğitimini başarılı olarak tamamlamıştır. Şu anda Kocaeli Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema dalında doktora 

eğitimine devam etmektedir. Habercilik, Televizyon Programcılığı, İletişim ve Medya Araştırmaları uzmanlık alanları 

arasındadır. 2020 yılından bu yana İstanbul Aydın Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı alanında Araştırma 

Görevlisi olarak akademik hayatını sürdürmektedir. Ayrıca İletişim Çalışmaları Dergisi'nin Editör Yardımcısı olarak görev 

yapmaktadır. 

 

Mustafa C. Sadakaoğlu, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden lisans derecesiyle mezun olan Mustafa C. 

SADAKAOĞLU, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü "İletişim Bilimleri" ana bilim dalından yüksek lisans ve 

doktora derecelerine sahiptir. Öğrenmenin sonu olmayan bir yolculuk olduğuna inanan Doç. Dr. SADAKAOĞLU, Anadolu 

Üniversitesi "Adalet" ön lisans programından mezun ve İstanbul Üniversitesi "Sosyoloji" bölümünde lisans öğrenimine 

devam etmektedir. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Eğitimi ana bilim dalında yarı zamanlı 

"Uygarlık Tarihi" dersleri verdikten sonra 2017-18 öğretim yılından itibaren kadrosuna dâhil olduğu İstanbul Aydın 

Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Süreç içinde aralarında; 

Reklamcılığa Giriş,  Reklam ve İkna, Reklam ve Sanat Akımları, Siyasal İletişim, Kitle İletişim Kuramları ve Dijital İletişim 

Araştırmaları'nın da bulunduğu lisans ve lisansüstü düzeyde çeşitli dersler vermeye devam etmektedir. Akademik ilgi 

alanının odağında "reklamların kültürel işlevleri ve sinema çalışmaları" bulunan Doç. Dr. SADAKAOĞLU, akademi öncesi 

Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarında muvazzaf deniz astsubayı olarak pek çok kurum ve yüzer 

birlikte görev yapmıştır. 

 

Özet: Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktığı bildirilen ve “Covid-19” olarak adlandırılan küresel salgın süresince ülkemizde 

Sağlık Bakanlığı ile başta Türk Tabipler Birliği olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları arasında salgının yayılma hızı, 

aşı tedarikleri ve alınan önlemler gibi konularda kamuoyunun bilgilendirilmesine ilişkin bir dizi ihtilaf meydana gelmiştir. 

Devlet kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasında meydana gelen ihtilaflar, toplumun düzlemde salgına yönelik alınan 

önlemlerin etkinliği konusunda birtakım tereddütler oluşmasına neden olmuştur. Dolayısıyla çalışmanın temel hipotezi; 

modern kitle iletişim araçlarının yaygınlık kazandığı ve bilginin herhangi bir engel olmaksızın baş döndürücü hızla dolaşıma 

koyulabilmesi neticesinde Sağlık Bakanlığı ile Türk Tabipler Birliği’nin Covid-19 salgınına ilişkin kamuoyu ile paylaştıkları 

veriler arasında meydana gelen tutarsızlıkların neden olduğu karmaşadır. Bu maksatla salgın yayılma hızının yükselişe 

geçtiği dönemlerle sınırlı kalmak suretiyle bahse konu iki kurumun resmi Twitter hesapları üzerinden yapmış oldukları 

içerikler odağa alınmakta ve paylaşılan içeriklerde yer alan veriler esas alınarak tutarsızlığın somutlaştırılması 

amaçlanmaktadır. Çalışmanın örneklemi olarak belirlenen Sağlık Bakanı doktor Fahrettin Koca’ ya ait Twitter hesabı 

“@drfahrettinkoca” ile Türk Tabipleri Birliği’ne ait Twitter hesabı “@ttborgtr” incelenerek elde edilen nicel veriler “post-

truth” kavramı çerçevesinde karşılıklı olarak yorumlanmaktadır. 21. yüzyılın şafağında ortaya atılan post-truth kavramı 

hakikatin değer kaybetmesi, hakikatin önemini yitirmesi ya da hakikat ötesi benzeri tanımlamalarla anılan bir kavram ve arzu 

edilenlerin nesnel doğrular yerine kamuoyu tarafından kabul edilmesidir. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipler 
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Birliği’nin vaka sayıları başta olmak üzere salgına ilişkin kamuoyu ile paylaştığı verilerde ne gibi farklar veya benzerlikler 

olduğu post-truth kavramı çerçevesinde tartışılmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Salgın, Post-truth, Twitter, Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipler Birliği  

 

Abstract: During the global epidemic, which was reported to have emerged in Wuhan, China and called "Covid-19", a series 

of information about the spread of the epidemic, vaccine supplies and measures taken between the Ministry of Health in our 

country and various non-governmental organizations, especially the Turkish Medical Association, were published in our 

country. conflict has occurred. Conflicts between state institutions and non-governmental organizations have caused some 

hesitations about the effectiveness of the measures taken against the epidemic at the public level. Therefore, the main 

hypothesis of the study is; It is the confusion caused by the inconsistencies between the data shared by the Ministry of Health 

and the Turkish Medical Association with the public on the Covid-19 epidemic, as a result of the widespread use of modern 

mass media and the dizzying speed of information being circulated without any hindrance. For this purpose, the contents of 

the official Twitter accounts of these two institutions are focused on, limited to the periods when the epidemic spread rate is 

on the rise, and it is aimed to concretize the inconsistency based on the data in the shared contents. The quantitative data 

obtained by examining the Twitter account of the Ministry of Health "@saglikbakanligi" and the Twitter account of the 

Turkish Medical Association "@ttborgtr", which was determined as the sample of the study, are mutually interpreted within 

the framework of the concept of "post-truth". The concept of post-truth, which was introduced at the dawn of the 21st 

century, is a concept that is referred to as the depreciation of truth, the loss of importance of truth, or similar definitions of 

post-truth, and the acceptance of the desired by the public instead of objective truths. Therefore, the differences or similarities 

in the data shared by the Ministry of Health and the Turkish Medical Association with the public on the epidemic, especially 

the number of cases, are discussed within the framework of the concept of post-truth. 

 

Keywords: Covid-19, Epidemic, Post-truth, Twitter, Ministry of Health, Turkish Medical Association 

 

POST-TRUTH DEZENFORMASYON: COVİD-19 SALGIN SÜRECİNDE SAĞLIK BAKANLIĞI 

İLE TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ TARAFINDAN PAYLAŞILAN VERİLERDEKİ 

TUTARSIZLIKLAR  

 

GİRİŞ 

 
Çalışma, “Covid-19” olarak adlandırılan küresel salgın sürecinde Sağlık Bakanlığı ile başta Türk 

Tabipler Birliği olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları arasında salgının yayılma hızı, aşı 

tedarikleri ve alınan önlemler gibi temel konularda kamuoyunun bilgilendirilmesine ilişkin ortaya 

çıkan bir dizi ihtilafı odağa almaktadır. Zira süreç içinde resmi makamlar ile sivil toplum kuruluşları 

arasında ortaya çıkan ihtilaf nedeniyle toplumsal düzlemde salgına yönelik faaliyetlerin etkinliği 

konusunda birtakım tereddütler oluşmuştur.  

Çalışmanın temel varsayımı dijital kitle iletişim araçları ile sosyal paylaşım platformlarının 

yaygınlık kazandığı ve bilginin herhangi bir engel olmaksızın baş döndürücü hızla dolaşıma girdiği 

bir dönemde resmi makamlar ile sivil toplum örgütleri arasında kamuoyu ile paylaşılan somut veriler 

konusunda meydana gelen tutarsızlıkların neden olduğu karmaşadır. Bu maksatla salgının yayılma 

hızının yükselişe geçtiği dönemlerle sınırlı kalmak suretiyle bahse konu iki kurumun resmi Twitter 

hesapları üzerinden paylaşılan içerikler odağa alınmakta ve içeriklerde yer alan veriler üzerinden 

bahse konu tutarsızlığın somutlaştırılması amaçlanmaktadır. Post-truth kavramı temel olarak 

hakikatin değer kaybetmesi, önemini yitirmesi ve hakikat ötesi benzeri tanımlamalarla anılan bir 

kavram ve arzu edilenlerin nesnel doğrular yerine kamuoyu tarafından kabul edilmesidir.  

Çalışmanın örneklemi olarak belirlenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ait Twitter hesabı 

“@drfahrettinkoca” ile Türk Tabipleri Birliğine ait Twitter hesabı “@ttborgtr”  incelenerek elde edilen 

nicel veriler “post-truth” kavramı çerçevesinde yorumlanmaktadır. Bu minvalde salgın süresince 
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Sağlık Bakanı ve Türk Tabipler Birliği tarafından yönetilen iki kurumsal Twitter hesabı üzerinden 

paylaşılan vaka sayıları başta olmak üzere verilerdeki fark ya da benzerlikler irdelenmekte ve post-

truth kavramı çerçevesinde tartışılmaktadır.  

 

BİR KAVRAM OLARAK “POST-TRUTH” 

 

“Ah, kimselerin vakti yok, durup ince şeyleri anlamaya…” Gülten Akın-İlkyaz 

1980'li yıllardan itibaren Jacques Derrida gibi post-yapısalcı sosyal bilimciler aydınlanma 

geleneğine özgü mutlak gerçekliğe dayalı düşünme biçimlerini reddederek; tekil gerçeklik fikri yerine 

temsillere dayalı gerçeklik fikrini ortaya atmışlardır (Payne,2000:127-134). Bu minvalde “post-truth” 

kavramı ilk defa 1992 yılında oyun yazarı Steve Tesich'e ait “Bir Yalan Hükümeti-A Government of Lies” 

adlı metinde Amerikan toplumunun bilinçli olarak hakikat ötesi bir dünyada yaşıyor olmasını 

irdelediği metinde yer almıştır (Keyes,2011). Post-truth kavramı her ne kadar ilk defa bir tiyatro 

oyununda kullanılmış olsa da, Britanya’nın Avrupa Birliğinden çıkışının oylandığı Haziran 2016 

tarihli “Brexit” süreci ile ABD’nin Kasım 2016 başkanlık seçimleri esnasında özellikle sosyal medya 

mecralarından yayılan teyide muhtaç haberler nedeniyle güçlü bir şekilde dünya kamuoyunun 

gündemine girmiştir. Buna göre, Donald Trump’ın kampanyasında kullanılan “Let’s Make America 

Great Again-Amerika’yı Yeniden Büyük Yap” ya da Britanya’da Brexit kampanyası esnasında 

dillerindirilen “Take Back Control-Kontrolü Geri Al” sloganlarında yer alan geçmişe yönelik özlem, 

modernizme özgü belirsizlik tarafından kuşatılmış tekinsiz bir dünyada güven içinde kalabilme 

arzusuyla ilgilidir. Zira bu sloganlar; küreselleşme, iktisadi altüst oluşlar, mülteci akınları, kitlesel 

göçler ve çatışmalar nedeniyle her iki ülkenin de geleneksel değer sistemlerinde meydana gelen 

aşınma karşısında güven arayışı içindeki kitlelerin beklentilerine karşılık gelmektedir.  

Post-truth kavramı, bireysel duygu ya da kanaatlerin herhangi bir konuya ilişkin kamuoyu 

eğilimleri üzerinde nesnel hakikatlerden daha etkili olması durumuna işaret etmektedir (Cibaroğlu, 

2019:88). Dolayısıyla inanç ve duyguların öne çıkmasıyla nesnel hakikatler yerine yalan ya da yanıltıcı 

bilgiler geçmekte, küresel düzlemde pek çok risk ve belirsizliğin kuşatıcı atmosferi altında hakikat 

olgusu bilimsel veriler yerine bireysel kanaatler, inançlar ya da duygular üzerinden inşa edilmektedir 

(Günenç, 2019: 34; Mcintyre, 2019: 123). Doğal olarak bu durum başta nesnel gerçeklik olmak üzere 

olgu ve hakikatlerin güç ve geçerliğini kaybetmesi anlamına gelmektedir. Post-truth kavramıyla 

dikkat çekilen husus daha çok nesnel gerçekliğin gölgede kalması ve önem kaybetmesi neticesinde 

modern dünyada hakikate dair yaklaşımın değişmiş olmasıdır (McIntyre,2018:5-10; Uluk, 2018: 91). 

Buna göre; bireysel kanaatlere, duygu ya da inançlarına aykırı görülen nesnel gerçeklikler, hakikat 

dahi olsa duygu ve inançların dışında gerçekleştiği için hakikat olmaktan çıkmaktadır. 

Günümüzde sosyal paylaşım platformlarının kullanıcılar nezdinde öncelikli haber kaynağı 

haline gelmesi, bu mecraların aynı zamanda yanlış bilgi dolaşımı ve yönlendirmeye açık birer mecra 

haline gelmelerine neden olmaktadır. 1992 yılından bu yana dolaşımda olan post-truth kavramı; yılın 

kelimesi (URL-1) seçildiği 2016 yılında bilinirliğini arttırmış ve üzerinde çokça tartışılan bir kavram 

haline gelmiştir. Kavramı odağa alan tartışmaları alevlendiren gelişmelerse; başta Britanya’nın 

Avrupa Birliğinden çıkışının oylandığı “Brexit” tartışmaları sırasında yaşanmıştır. Buna göre ülkenin 

birlikten ayrılması yönünde kampanya yürütenler tarafından sosyal paylaşım platformları üzerinden 

yayılan içeriklerin pek çoğu gerçekle ilgisi olmadığı gibi bu içeriklerin etkisinin arttırılması 

maksadıyla uzman kimseler ya da bürokratlar tarafından yapılan açıklamalar şeklinde 

sunulmaktaydı. Böylece yetkili ağızlardan yapılan açıklamalar başlığı altında dolaşıma giren pek çok 
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yalan iddia ve yanıltıcı enformasyonun kitlelerce doğru kabul edilip, seçim sonuçlarını etkilemesi 

amaçlanmaktaydı.  

Sonuç olarak yanıltıcı enformasyon sağanağı altında meselenin aslına ilişkin yapılan 

açıklamalar kaybolup, gitti ve seçmenlerin yaklaşık %52'si Britanya’nın birlikten ayrılması yönünde 

oy kullandı (URL-2, URL-3). Diğer yandan 2016 yılında Donald Trump ile Hillary Clinton arasında 

gerçekleşen ABD başkanlık seçimleri esnasında yürütülen kampanya sürecinde özellikle Trump’ın 

ekibi tarafından sosyal paylaşım platformları üzerinden yayılan bir dizi teyide muhtaç, yalan ve 

yanıltıcı iddia nedeniyle hem geleneksel hem de dijital kitle iletişim mecralarında gündem olmayı 

başarabilmiştir (Baç, 2020: 19).  

Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım platformlarından hızla yayılan bu türden haberler, 

zaman içinde doğrulansa bile bu mecraların algoritmaları 1 nedeniyle uzun süre dolaşımda kalabildi 

ve seçmenlerin adaylara ilişkin eğilimlerini manipüle etti. 2016 yılı başkanlık seçimlerini kazanan 

Donald Trump’ın kampanya danışmanları tarafından yürütülen manipülasyon çabalarının seçim 

sonuçları üzerinde oldukça etkili olduğuna inanılmaktadır (URL-4, URL-5).  Bu bağlamda yaygın 

olarak kullanılmaya başlayan post-truth kavramı günümüzde de birçok alanda etkisini 

göstermektedir. Haberler, olaylar egemen ideoloji tarafından post-truth çerçevede yeniden 

şekillendirilmektedir. 

 

ARAŞTIRMANIN AMACI 

 
Çalışma kapsamında Covid-19 salgını sürecinde Fahrettin Koca ve Türk Tabipler Birliği 

tarafından pandemiye dair Twitter platformu üzerinden sundukları verilerin post-truth kavramı 

çerçevesinde analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Bir devlet kurumu çalışanı ve bir sivil toplum 

örgütünün toplumu ve dünyayı büyük ölçüde etkileyen salgına yönelik Twitter üzerinden 

aktardıkları bilgiler arasındaki farklılıklar ve yarattıkları anlamlar post-truth çerçevede incelenecektir. 

 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

 
Çalışmada nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. 

Araştırma kapsamında ulaşılan veriler doküman inceleme yöntemiyle elde edilmiştir. Nitel 

çalışmalarda veriler görüşme, gözlem, görüşme ve dokümanlar aracılığıyla toplanmaktadır (Merriam, 

2009). Doküman analizi, elektronik ya da basılı bütün tüm belgeleri incelemeye ve değerlendirmeye 

imkân sunan bir analiz yöntemidir. Doküman analizi, diğer nitel analizlerdeki gibi anlamı ortaya 

çıkarmak, incelenen konuya dair bir tutum geliştirmek ve ampirik bilgiyi elde edebilmek için verilerin 

incelenmesi ve yorumlanmasıdır (Corbin ve Strauss, 2008). Dokümanlar, nitel araştırmalarda 

kullanılan etkili ve önemli bilgi KAYNAKLARıdır. Bu tip araştırmalarda araştırmacı, gerek duyduğu 

veriye görüşme ya da gözlem tekniğini kullanmadan ulaşabilmektedir. Bu açıdan doküman analizi 

araştırmacıya zamansal ve maddi açıdan da olumlu katkılar sunmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 

2013:218). 

 

                                                 
1 Sosyal paylaşım platformlarının özellikle Facebook’un içerik gösterme algoritması temel olarak kullanıcı ilgisini çekecek 

içerikleri öne alacak ve bunları diğerlerine göre daha sık akış diyagramında sunacak şekilde tasarlanmıştır. Dolayısıyla, 

herhangi bir kullanıcı Facebook hesabındaki haber akışında genellikle kendi beğenilerine, ilgi alanına ve politik tercihlerine 

göre içeriklerle karşılaşmakta; karşıt politik görüşlere ait içeriklerle ya hiç karşılaşmamakta ya da ender olarak haberdar 

olmaktadır. 
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ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI 

 

Araştırma Türkiye’de Covid-19 salgınına ilişkin ilk vakanın görüldüğü Mart 2020 ve Temmuz 

2021 tarihleri arasında Fahrettin Koca ve Türk Tabipler Birliğinin Twitter platformu üzerinden 

sundukları verilerle sınırlandırılmıştır. Çalışmada Sağlık Bakanlığı’nın salgına dair genellikle 

Fahrettin Koca’nın tweetlerine yer vermesinden dolayı Sağlık Bakanlığı yerine Fahrettin Koca’nın 

Twitter hesabı örneklem olarak seçilmiştir. Bu tarih aralığında ilgili kurumların resmi Twitter 

hesapları üzerinden paylaştıkları ve birbirine paralel bilgilerin yer aldığı tweetler araştırma 

kapsamında değerlendirilmiştir. 

 

BULGULAR 

 
Bu kısımda Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipler Birliği’nin salgına ilişkin aynı tarihlerdeki 

tweetlerinde yer alan bilgiler arasındaki farklılıklar ortaya konacaktır. 

 

 

Görsel 1. 22 Mart 2020 Tarihinde Fahrettin Koca ve Türk Tabipler Birliği Hesabından Salgına İlişkin Atılan 

Tweetler 

 
Covid-19 salgınına dair Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü tarihlerde 22 Mart 2020 tarihinde 

Fahrettin Koca hesabından vaka sayılarının artmasına rağmen çok sayıda test yapılarak salgının 

önünü kestikleri yönünde bilgi içeren bir tweet paylaşılmıştır. Aynı tarihte Türk Tabipler Birliği 

hesabından ise pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanlarının ekipman eksikliklerini dile getiren bir 

tweet paylaşılmıştır. Fahrettin Koca salgının önünün gerekli önlemlerle alındığını söylerken Türk 

Tabipler Birliği malzeme konusunda eksiklik yaşadıklarını dile getirerek salgına dair önlemlerin 

sağlık çalışanlarının korunması açısından yetersiz olduğunu belirtmektedir. İki tweet Türk Tabipler 

Birliği salgının durumuna ilişkin zıt bilgilerin yer aldığı görülmektedir. 
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Görsel 2. 30 Mart 2020-2 Nisan 2020 Tarihleri Arasında Fahrettin Koca ve Türk Tabipler Birliği Hesabından 

Salgına İlişkin Atılan Tweetler 

 
30 Mart 2020 tarihinde Türk Tabipler Birliği hesabından atılan tweette yoğun bakım ünitelerine 

yatırılan hasta sayısının yalnızca İstanbul’daki kamu hastanelerinde iki yüzün üzerinde olduğu 

belirtilirken, 2 Nisan 2020 tarihinde Fahrettin Koca hesabından paylaşılan bilgilerde yoğun bakım 

hasta sayısının Türkiye genelinde 1.101 olduğu görülmektedir. İki tweet arasında yoğun bakım hasta 

sayısı açısından farklılıklar olduğu görülmektedir. Fahrettin Koca hesabından paylaşılan tweette 

yoğun bakım hasta sayısının Türk Tabipler Birliği’nin paylaştığının aksine çok daha az olduğu 

söylenebilmektedir. 



235 

 

 

Görsel 3. 15 Nisan 2020-23 Nisan 2020 Tarihleri Arasında Fahrettin Koca ve Türk Tabipler Birliği Hesabından  

Salgına İlişkin Atılan Tweetler 
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15 Nisan 2020 tarihinde Fahrettin Koca hesabından paylaşılan tweetlerde vaka tespitinde, hasta 

tedavisinde, yoğun bakımda başarılı olunduğu, filyasyon çalışmalarının salgının seyrine olumlu 

katkılar sunduğu belirtilmektedir. 23 Nisan 2020’ de Türk Tabipler Birliği hesabından paylaşılan 

tweette ise “Bakan bey tanılama da bir sorun yok diyor ama bir daha soruyoruz” başlığıyla 

meslektaşları Dr. Erdinç Şahin’in covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği fakat ölüm nedeni olarak 

covid-19’un gösterilmediğini belirtmektedir. Bu iki tweet karşılaştırıldığında Fahrettin Koca salgının 

seyrine ilişkin olumlu bilgilerde bulunurken Türk Tabipler Birliği’nin salgının seyrinde covid-19’ dan 

hayatını kaybedenlerin gizlendiğini, ölüm nedenine başka gerekçelerin yazıldığını belirterek salgına 

dair iki farklı bakış açısının yer aldığı görülmektedir. Ayrıca Türk Tabipler Birliği konuya ilişkin 

detaylı habere kendi web sitesinde de yer vermiştir (Türk Tabipler Birliği, 2021). 

 

 
Görsel 4. 25 Ağustos 2020-2 Eylül 2020 Tarihleri Arasında Fahrettin Koca ve Türk Tabipler Birliği 

Hesabından Salgına İlişkin Atılan Tweetler 

 
25 Ağustos 2020 tarihinde Türk Tabipler Birliği hesabından paylaşılan tweette önceki haftaya 

göre ölüm, entübe ve hasta sayılarında artış, taburcu sayısında azalış olduğuna ilişkin veriler yer 

almaktadır. 2 Eylül 2020 tarihinde Fahrettin Koca hesabından paylaşılan tweette ise ölüm, entübe, 

taburcu sayılarına ilişkin verilerin yer almadığı yalnızca ağır hasta sayısının binin üzerinde olduğu ve 

tedbirle salgının üstesinden gelinebileceği belirtilmiştir. İki tweet karşılaştırıldığında Türk Tabipler 

Birliği’nin raporu kaynak göstererek salgına ilişkin istatistiki yüzdeler paylaşırken Fahrettin Koca’nın 

detay yerine salgına dair genel bir bilgilendirmede bulunduğu görülmektedir. Bu durum topluma 

sunulan bilgide şeffaflık olgusunu akıllara getirmektedir. 
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Görsel 5. 2 Eylül 2020 Tarihinde Fahrettin Koca ve Türk Tabipler Birliği Hesabından Salgına İlişkin Atılan 

Tweetler 



238 

 

2 Eylül 2020 tarihinde Fahrettin Koca’nın hesabından paylaşılan tweette aktif vaka sayılarının 

649, ağır hasta sayısının binin üzerinde olduğu belirtilmiştir. Fakat aynı tarihte Türk Tabipler Birliği 

hesabından atılan tweette ise Türkiye’de bölgesel olarak şehirlerin vaka haritaları çıkarılarak vaka 

oranlarının Fahrettin Koca tarafında verilen bilgilerle uyuşmadığı görülmektedir. Türk Tabipler Birliği 

bölgesel vaka analizlerini haritalandırarak vaka oranlarındaki artışın Fahrettin Koca tarafından 

açıklanan verilerle uyuşmadığı açıkça söylenebilmektedir. İki tweet karşılaştırıldığında açıklanan 

vaka oranlarında bir zıtlık olduğu görülmektedir.  

 

Görsel 6. 20 Eylül 2020-1 Ekim 2020 Tarihleri Arasında Fahrettin Koca ve Türk Tabipler Birliği Hesabından 

Salgına İlişkin Atılan Tweetler 

 
20 Eylül 2020 tarihinde Türk Tabipler Birliği hesabından paylaşılan tweette aile hekimleri ile 

yapılan ankette aile hekimlerinin izlediği pcr + pozitif ve temaslı vaka sayılarındaki artışın Sağlık 

Bakanlığı tarafından açıklanan sayılarla uyuşmadığı belirtilmiştir. Ayrıca konuya ilişkin detaylı 

bilginin yer aldığı haberin linki de tweet sonuna eklenmiştir. Bu durum Türk Tabipler Birliği’nin 

ispata dayalı veriler ve kaynak kullanarak bilgilendirmelerde bulunduğunu göstermektedir. 1 Ekim 

2020 tarihinde Fahrettin Koca hesabından paylaşılan tweette Türk Tabipler Birliği’nin sunduğu vaka 

bilgilerine oranla çelişen bilgilerin yer aldığı görülmektedir. Koca’nın hesabından paylaşılan tweette 

her vakanın hasta olmadığını belirtilerek salgının kontrol altında olduğu izlenimi verilmektedir. İki 

tweet karşılaştırıldığında yine vaka oranları sayısında zıtlık olduğu görülmektedir. 
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Görsel 7. 1 Ekim 2020-18 Kasım 2020 Tarihleri Arasında Fahrettin Koca ve Türk Tabipler Birliği Hesabından 

Salgına İlişkin Atılan Tweetler 
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Görsel 6’ da da yer verilen 1 Ekim 2020 tarihinde Fahrettin Koca hesabından paylaşılan twette 

her vakanın hasta olmadığı belirtilmekte ve salgının seyrine ilişkin olumlu bir tutumun yer aldığı 

görülmektedir. Ancak 1 Ekim 2020 ve 18 Kasım 2020 tarihlerinde Türk Tabipler birliği hesabından 

paylaşılan tweetlerde tıp biliminde vaka ile hastanın aynı şeyi ifade ettiği belirtilmekte ve bir gecede 

değişen vaka ve hasta oranlarına dikkat çekilmektedir. İki tweet karşılaştırıldığında salgının 

durumuna ilişkin zıt bilgilerin yer aldığı görülmektedir. Fahrettin Koca vaka ve hasta ayrımını iddia 

ederek vaka oranlarında artış yaşanmadığını belirtirken Türk Tabipler Birliği vaka ve hastanın aynı 

grupta olduğunu ve bu ayrımın vaka oranlarındaki şeffaflığı gölgelediğini belirtmektedir. 

  

 

Görsel 8. 10 Ekim 2020-13 Ekim 2020 Tarihleri Arasında Fahrettin Koca ve Türk Tabipler Birliği Hesabından 

Salgına İlişkin Atılan Tweetler 

 
10 Ekim 2020 tarihinde Fahrettin Koca hesabından paylaşılan tweette son üç hafta içerisinde 

salgının tüm Türkiye’ de gerilediğini, Ankara’daki vaka sayısının azaldığını belirterek salgının seyrine 

ilişkin olumlu gelişmelere yer vermiştir. 13 Ekim 2020 tarihinde Türk Tabipler Birliği hesabından 

paylaşılan tweette ise kendilerinin gerçekleştirmiş oldukları değerlendirmeler ışığında 81.570 kayıt 

dışı vakanın bulunduğu belirtilmektedir. İki tweet karşılaştırıldığında yine salgının seyrine ve vaka 

sayılarına ilişkin tutarsızlığın yer aldığı görülmektedir. Fahrettin Koca tarafından paylaşılan 

bilgilendirmede herhangi bir kanıt ve istatistiğin yer almadığı görülürken Türk Tabipler Birliği 

tarafından paylaşılan bilgilendirmede istatistiki araştırma verilerinin bulunduğu da göze 

çarpmaktadır. 
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Görsel 9. 28 Şubat 2021-10 Mart 2021 Tarihleri Arasında Fahrettin Koca ve Türk Tabipler Birliği Hesabından 

Salgına İlişkin Atılan Tweetler 
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28 Şubat 2021 tarihinde Fahrettin Koca hesabından paylaşılan tweette sahadan alınan bilgilere 

göre mutant virüs yayılımında artış olduğunu belirtmekte ve Sağlık Bakanlığının tüm verileri 

açıklayarak yeni vaka artışına yönelik stratejileri kamuoyu ile paylaşması gerektiğine dikkat 

çekmektedir. Aynı zamanda bu tweetin #şeffafbilgi hashtagı ile paylaşıldığı görülmektedir.  10 Mart 

2021 tarihinde yine Türk Tabipler Birliği hesabından paylaşılan tweette vaka sayılarının arttığı ve 

salgının doğru yönetilemediği belirtilmektedir. Aynı tarihte Fahrettin Koca hesabından paylaşılan 

tweette mutant virüslerin yayılım hızının arttığının fakat bu durumun hastane yatışları etkilemediğini 

ancak yine de vaka sayısının potansiyel hasta sayısına neden olabileceğini belirtmektedir. İki tweet 

karşılaştırıldığında mutant virüs yayılımının hem Fahrettin Koca hem de Türk Tabipler Birliği 

tarafından onaylandığı görülmektedir. Ancak Türk Tabipler Birliği bu mutant yayılımının artışındaki 

tehlikeye dikkat çekerken Fahrettin Koca’nın bilgilendirmesinde salgının kontrol altında olduğuna 

ilişkin bir anlamın yer aldığı görülmektedir. İki tweet birbirine tamamen zıt olmasa da anlamsal 

açıdan farklılıkların yer aldığı görülmektedir. 

 

Görsel 10. 23 Mart 2021-29 Mart 2021 Tarihleri Arasında Fahrettin Koca ve Türk Tabipler Birliği Hesabından 

Salgına İlişkin Atılan Tweetler 

 
23 Mart 2021 tarihinde Fahrettin Koca hesabından paylaşılan tweette vaka artışının devam 

ettiği, en çok vaka artışı yaşanan illerde gerekli toplantıların gerçekleştirildiği ve tecrübenin bu artışı 

göğüslemeye yeterli olduğu belirtilmiştir. Söz konusu tweette yine Fahrettin Koca hesabından 

paylaşılan diğer tweetlerde olduğu gibi salgının kontrol altında olduğuna ilişkin bir anlamın yer 

aldığı görülmektedir. 29 Mart 2021 tarihinde Türk Tabipler Birliği hesabından paylaşılan tweette ise 

yapılamayan filyasyon, yetersiz temaslı tespiti ve izlemi, ekonomik çıkarlardan kaynaklı olarak 

zamanında alınmayan önlemler ve kontrolsüz şekilde kaldırılan tedbirler sonucu vakaların hızla 

arttığı, yanlış politikaların bedelinin sağlık çalışanları ve toplum tarafından ödendiği belirtilmektedir. 

Ayrıca tweet #Yönetemiyorsunuz hashtagı ile paylaşılmıştır. İki tweet karşılaştırıldığında salgının 

seyrine ilişkin paylaşılan bilgiler arasında tutarsızlık olduğu görülmektedir. Fahrettin Koca salgının 
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seyrine ilişkin olumlu bir tavır izlerken Türk Tabipler Birliği tarafından salgının iyi yönetilemediği 

belirtilmektedir. 

 

 

Görsel 11. 24 Temmuz 2021 Tarihinde Fahrettin Koca ve Türk Tabipler Birliği Hesabından Salgına İlişkin 

Atılan Tweetler 

 
24 Temmuz 2021 tarihinde Fahrettin Koca hesabından paylaşılan tweette vaka sayılarındaki 

artışın devam ettiği bu durumun hastane yatışlarına da yansıyabileceği ve bundan korunmanın tek 

yolunun aşı olmak olduğu vurgulanmaktadır. Aynı tarihte Türk Tabipler Birliği hesabından 

paylaşılan tweette ise salgının bitmediği aksine artarak devam ettiği, test ve aşılama sayıları düşerken 

vaka sayılarında belirgin artışın söz konusu olduğu belirtilmektedir. Ayrıca tweette toplumun daha 

fazla bedel ödemek istemediği, sermayenin çıkarlarının değil toplum sağlığının önemsenmesi, bilimin 

gereklerinin yerine getirilmesi gerektiği belirtilmiştir. İki tweet karşılaştırıldığında Fahrettin Koca 

tarafından paylaşılan tweette salgının seyri boyunca paylaşılan diğer tüm tweetlerde olduğu gibi vaka 

artışı devam etse bile salgının kontrol altına olduğuna ilişkin bir anlamın yer aldığı aksine Türk 

Tabipler Birliği tarafından paylaşılan tweette ise salgının seyrinde bir artış olduğu, salgına ilişkin 

yeterli önlemlerin alınmadığı istatistiki verilerle sunulmuştur. Yine iki tweet arasında salgının seyrine 

ilişkin tutarsız bilgilerin yer aldığı görülmektedir. 

 

SONUÇ 

 
Gerçeğin çarpıtılması, hakikatin değiştirilmesi anlamına gelen post-truth kavramı günümüzde 

de birçok alanda belirginleşmeye başlamıştır. Post-truth kavramı, herhangi bir konuya dair  bireysel 

düşünce ve tutumların nesnel gerçekliklerden daha etkili olan hakikat dışı gerçekliklere işaret 

etmektedir. Post-truth, objektif gerçekliklerin yerine manipülatif, doğru olmayan bilgilerin 

getirilmesini nitelendirmektedir. Bu durum birçok olgu ve gerçeğin geçerliliğini ve inandırıcılığını 

kaybetmesine yol açmaktadır. Modern hayata geçiş ile birlikte post-truth kavramı yükselmiş, 

hakikatin yerini hakikatin yerine getirilmiş gerçekliklerden uzak bilgiler almıştır. Bu durumun 

yansımaları haber ve bilgilerde sıklıkla görülmektedir.  
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Günümüzde gelişen yeni iletişim teknolojileri sonucu insanlar bilgi edinmek üzere sosyal 

medya platformlarına yönelmektedirler. Özellikle toplumda kanaat önderi olarak kabul edilen 

kişilerin sosyal medya aracılığıyla yaptığı bilgilendirmeler toplumun bilgi edinmesinde önemli rol 

oynamaktadır. Ancak gelişen teknolojiler bilginin yayılımını artırırken bir yandan da yanlış ve 

manipülatif bilgilerinde artmasını sağlamıştır. Çalışma kapsamında Covid-19 döneminde Sağlık 

Bakanı Fahrettin Koca ve Türk Tabipler Birliği Odası’nın pandeminin seyrine ilişkin topluma 

sunduğu bilgilendirmeler incelenmiştir. Biri devlet kurumuna bağlı bir hesap olan Sağlık Bakanı 

Koca’nın hesabı diğeri de bir sivil toplum kuruluşu olan Türk Tabipler Birliği’nin twitter hesabından 

salgının yayılımı, vaka sayıları, alınması gereken önlemler gibi konularda paylaştıkları 

bilgilendirmelerde tutarsızlık olup olmadığı anlaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmada Türkiye’de Covid-

19 salgınına ilişkin ilk vakanın görüldüğü Mart 2020 ve Temmuz 2021 tarihleri arasında örneklem 

olarak belirlenen hesapların twitter paylaşımları baz alınmıştır. Bu süre zarfından iki hesaptan atılan 

ve aralarında tutarsızlık bulunan 26 tweet seçilmiştir. Seçilen twitterler de pandeminin durumuna 

ilişkin sunulan verilerde tutarsızlık olduğu açıkça görülmüştür. Sağlık Bakanı tarafından pandemi 

süresince kamuoyunu bilgilendiren tweetlerinde pandeminin tamamen kontrol altında olduğu ve 

ülkemizin pandemi ile güçlü şekilde savaştığı anlamları yer alırken Türk Tabipler Birliği tarafından 

aynı dönem atılan tweetlerde pandeminin iyi yönetilemediği, salgın boyunca sağlık çalışanlarının 

çeşitli olumsuzluklarla karşılaştığı ve vaka sayılarının şeffaf bir şekilde açıklanmadığı kanıtlar 

sunularak belirtilmiştir. Bu bağlamda iki kurumun pandemiye ilişkin bilgilendirmelerinde tutarsızlık 

olduğu açıkça görülmüştür. Bu bağlamda toplumu önemli ölçüde ilgilendiren pandemi konusunda iki 

önemli kurum tarafından yapılan bilgilendirmelerde tutarsızlık olduğu ve bu durumunda 

kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine yol açabileceği söylenebilmektedir. Gerçek bilginin 

ulaşılmazlığı ve hakikatin değiştirilmesi durumunun söz konusu olduğu açıkça görülmektedir. 

Toplumun sağlığını ilgilendiren böyle bir konunun çarpıtılarak veya değiştirilerek sunulması post-

truth kavramının salgın döneminde de açık şekilde kullanıldığını göstermektedir. Sonuç olarak 

kitlelerin yanlış bilgilendirilmesine ve hakikatin dışında yalan bir gerçekliğin getirilmesine ilişkin bir 

örneği de pandemi döneminde kanaat önderleri olarak nitelendirilen kurumların salgına ilişkin 

paylaşımlarında görülmüştür. Toplumda yanlış bilginin hakim olması ve sağlık gibi önemli bir alanda 

dahi gerçeğin çeşitli amaçlar uğruna değiştirilerek sunulması post-truth kavramının varlığına işaret 

etmektedir. Bilim ve sağlık gibi kamuoyunu yakından ilgilendiren böylesi bir konuda dahi hakikatin 

değiştirilerek sunulması bilimin de değersizleştirilip hakikatini kaybetmesine yol açmaktadır.  
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Özet: “Gerçeğin ötesi”, “gerçek aşımı” gibi ifadelerle açıklanan posttruth kavramı  gerçeğin çarpıtıldığı içeriklerin yoğun 

olduğu günümüz dünyasını açıklamak için ileri sürülen argümanlardan biridir. Posttruth dönem gerçeğin ne olduğunun 

tam olarak anlaşılamadığı, üzerinin örtüldüğü bir döneme işaret etmektedir. Gerçeküstü tartışmaları yeni değildir. Bu 

kavram aynı zamanda Boudrillard’ın fikirlerinde de açıklamasını bulmaktadır. Boudrillard’ın (2011) ifade ettiği şekliyle 

“hiper gerçeklik” kavramı “simülasyon” kavramıyla açıklanmaktadır. Bir gerçeklikten yoksun gerçeğin modeller aracılığıyla 

türetilmesine hipergerçek yani simülasyon denilmektedir. İngiliz yapımı Black Mirror dizisi çeşitli distopyalarla gerçeküstü 

bir öngörü sağlayarak teknolojik gelişmelerin hayatımızda yaratabileceği etkilere ilişkin farklı bakış açıları sunmaktadır. Bu 

çalışma ile söz konusu dizinin 5 bölümü göstergebilimsel analiz yöntemiyle irdelenmiş ve bu bölümlerde Baudrillard’ın işaret 

ettiği şekilde “gerçeklik aşırı” olan unsurların belirlenmesi ve yorumlanması amaçlanmıştır. Black Mirror’ın ana temasına 

göre giderek artan tüketim çılgınlığı, teknolojik meta fetişizm, toplumları daha üst düzey yaşam standartlarına ulaştırsa da 

gerçekliğe ve insanın özüne olan ihtiyacımızı baskılamakta ve bize yeni hapishaneler oluşturmaktadır. Bu hapishanelerden 

çıkışın olmadığı bir dünyaya gidiş söz konusu olabilir. Dolayısıyla teknolojik gelişmelerin insan hayatında yol açabileceği 

sorunları öngörmek, insanlığın geleceğinin sağlığı açısından faydalı olacaktır. 

 

Anahtar kelimeler: Posth-Truth, Hiper Gerçeklik, Black Mirror, Gerçek Üstü, Teknoloji 

 

Abstract: Post-truth is explained with expressions such as "beyond the truth", "out of the truth". That issue is one of the 

arguments put forward to explain today's world, where the content of the truth is distorted. The post-truth period refers to a 

period in which the truth is not fully understood and covered over. Controversies of the surreal are not new. This concept also 

finds its explanation in Baudrillard's ideas. As Boudrillard (2011), the concept of 'hyper-reality is explained with the concept 

of “simulation”. The derivation of a reality devoid of reality through models is called hyperreal, that is, simulation. The 

British-made Black Mirror series provides a surreal prediction with various dystopias and offers different perspectives on the 

effects that technological developments can create in our lives. With this study, the five chapters of the series in question were 

examined using the semiotic analysis method, and it was aimed to determine and interpret the 'extreme reality' elements like 

Baudrillard pointed out in these chapters. According to the basic theme of Black Mirror, the ever-increasing consumerism, 

technological commodity fetishism, even though they bring societies to higher living standards, suppress our need for reality 

and human essence, and create new prisons for us. It may be possible to go to a world where there is no exit from these 

prisons. Therefore, predicting the problems that technological developments may cause in human life will be beneficial for the 

health of the future of humanity. 

 

Keywords: Post-Truth, Hiper Reality, Black Mirror, Surreality, Technology 
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doktorada ise “yeni medyada mizahın eleştirel kullanımı” üzerine çalışmıştır. 2016’da doktor ünvanını almıştır. 12 yıldır 

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. 2019’dan itibaren aynı fakültede 

yeni medya alanında dersler vermektedir.Yeni medya, dijital kültür, kullanıcı üretimi içerikler, mizah gibi konular akademik 

ilgi alanlarını oluşturmaktadır. 

 

Özet: Yeni medya enformasyon toplumunun kapısını aralarken, bilgilenmeye dair sorunları ortadan kaldırmak bir yana, 

hakikat ötesi eğilimlerle bilgi ve enformasyon sorunlarını daha da derinleştirmiştir. Dijital ağlar üzerinden yayılan yalan 

haberler ve yanıltıcı içerikler, internetteki enformasyon bolluğu ve buna bağlı kullanıcıda oluşan kaynak amnezisi gibi 

sorunlar yurttaşın doğru bilgilenmesinin önünde engeller oluşturur. Bu durum bireyin bilgi yığını içerisinde kaybolmasına, 

hakikat ötesi dönemdeki gerçek ve yalan ayrımının daha da bulanıklaşmasına neden olur.  

Yeni medyanın ekonomi politik çarkının merkezinde kullanıcı verilerinin yer alması ve son yıllarda yapay zekâ 

uygulamalarının ve algoritmik mantığın yeni medya şirketlerinin işleyişini şekillendirmesi, doğru bilgilenme anlamında 

insanların yaşadığı sorunları daha da katmanlı hale getirmiştir. Algoritmalar kullanıcı verilerine göre sosyalleşmeyi 

yönlendirmekte, kullanıcının karşısına çıkacak içeriklere, iletilere, haberlere ve arama sonuçlarına müdahale etmektedir. 

Böylece birey yankı odalarına, enformasyon kozalarına ve filtre balonlarına hapsolarak kısıtlanmış olur. Algoritmalar bireyi, 

ondan edindiği bilgilerle kurguladığı çıkışsız bir labirente bırakır; hakikat ötesi eğilimlerle hâlihazırda çarpıklaşmış gerçeği 

her bir bireye göre parçalar. Bu durum bilgilen(e)memiş yurttaşı yaratarak demokrasinin altını oyar. Bilgilenmeye dair 

sorunları derinleştiren uygulamaların arasında bilgi aramak ve araştırmak için kullanılan arama motorları yer alır.  

Bilginin dijital olarak özgür ve serbest dolaşımı internetin merkeziyetsiz ve dağıtık bir küresel ağ yapısında inşa edilmiş 

olmasıyla ilişkilidir. Buna karşın kullanıcı verisine dayalı kar elde etme ve kullanıcı verisini merkezinde toplayarak analiz 

etme modeline sahip Google gibi arama motorları, işleyişleri itibariyle merkezi nitelikte olduğundan bu yapıyı bozmakta ve 

bilginin serbest dolaşımına ket vurmaktadır.  Bu tür arama motorları, kullanıcılarına kişiselleştirilmiş ve daha iyi bir 

deneyim sunma söylemi altında, hedefli reklamcılığa dayalı kar ve verimliliğini arttırma amacı taşır. Bu amaca uygun işleyen 

algoritmik yapılarıyla kullanıcının doğru, alternatif ve farklı bakış açıları sunan bilgilere erişimi sınırlanır. Birey kendi 

verilerinin matematiksel analizine bağlı bir enformasyon kozasının içinde kalır.  

Son yıllarda Google arama motorunun karşısında kullanıcı gizliliğine özen gösteren, kullanıcı verisini toplamayan, ekonomi 

politik modeli hedefli reklamcılığa dayalı olmayan ya da blokzincire dayalı merkeziyetsiz nitelikte alternatif arama motorları 

ortaya çıkmıştır.  Bu çalışmada yurttaşın doğru bilgiye erişiminde önemli araçlar olan farklı tipte arama motorları 

karşılaştırmalı olarak incelenerek, Google’a alternatif arama motorlarının doğru bilgilenme konusunda kullanıcılar için 

sunduğu potansiyel tartışılacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Hakikat Ötesi, Algoritmik Mantık, Arama Motorları, Bilgi Sorunları 

 

Abstract: While the new media has opened the door to the information society, it has deepened the knowledge and 

information problems with post-truth tendencies, let alone eliminating the problems related to information. Problems such as 

fake news and deceptive content spread over digital networks, the abundance of information on the internet and the related 

resource amnesia in the user create obstacles to the correct information of the citizens. This situation causes the individual to 

get lost in the information stack, and the distinction between truth and lie in the post-truth period becomes even more 

blurred. 

The fact that user data is at the center of the political economy of the new media and that artificial intelligence applications 

and algorithmic logic have shaped the functioning of new media companies in recent years have made the problems 

experienced by people in terms of accurate information even more layered. Algorithms direct socialization according to user 

data, and interfere with the content, messages, news and search results that the user will encounter. Thus, the individual is 

constrained by being trapped in echo chambers, information cocoons, and filter bubbles. Algorithms leave the individual in a 

labyrinth that they construct with the knowledge gained from her/him. They break down reality, which has already been 

distorted by post-truth tendencies, according to each individual. This undermines democracy by creating the uninformed 

citizen. Among the applications that deepen the problems of information are search engines used to search for information. 
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Digitally free circulation of information is related to the fact that the internet is built in a decentralized and distributed global 

network structure. On the other hand, search engines such as Google, which have the model of making profit based on user 

data and collecting and analyzing user data in the center, disrupt this structure and hinder the free circulation of 

information, since they are central in their functioning. Such search engines aim to increase profits and efficiency based on 

targeted advertising, under the motto of providing a personalized and better experience to their users. With its algorithmic 

structures that work for this purpose, the user's access to information that offers correct, alternative and different 

perspectives is limited. The individual remains in an information cocoon dependent on the mathematical analysis of her/his 

own data. 

In recent years, alternative search engines that take care of user privacy, do not collect user data, are not based on political 

economy model of targeted advertising or are based on blockchain have emerged in the face of the Google search engine. In 

this study, different types of search engines, which are important tools for citizens to access accurate information, will be 

examined in comparison, and the potential offered by alternative search engines to Google for accurate information for users 

will be discussed. 

 

Keywords: Post-Truth, Algorithmic Logic, Search Egines, Information Promlems 
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Anabilim dalında Yüksek Lisans ve doktorasını tamamladı. Bu arada, 2013 yılında Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim 

Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak akademisyenliğe adım attı. Yüksek Lisans ve 

doktora eğitimi süresince Gazi Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak görevlendirildi. 2017 yılında doktorasını 
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Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. 2012-2020 yılları arasında Fırat Üniversitesi, İletişim 
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Özet: Sinema, toplumsal yaşamda ortaya çıkan sorunları temsil etme özelliğine sahip önemli bir kitle iletişim 

aracıdır. Çalışmada, sinemanın bu özelliğinden yola çıkılarak, Mor Yıllar filminde temsil edilen kadın hakları 

ihlalleri ele alınmıştır. Bu bağlamda kadınların sahip olduğu haklar uluslararası mevzuat bakımından ‘Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesi’, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’, ‘Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi 

Bildirisi’,  ‘Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşme’,  ‘Kadınlara Yönelik 

Şiddete Karşı Bildirge’, ‘BM Pekin Deklarasyonu’ ve ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve 

Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ kapsamında incelenmiştir.   

Çalışmanın amacı, Mor Yıllar filminde kadın hakları ihlallerinin nasıl temsil edildiğini ortaya koymaktır. Film içerik 

çözümlemesi yönteminden yararlanılarak analiz edilmiştir. Çözümlemede kadın hakları bağlamında, ilgili mevzuat ve 

filmden yola çıkılarak belirlenen yedi kategori araştırılmıştır. Bu kategoriler: Ayrımcılık yasağı, eğitimde fırsat eşitliği hakkı, 

evlilik ve boşanma hakkı, şiddete maruz kalmama hakkı, kadının bedensel hakları, velayet hakkı ve mülkiyet hakkı olarak 

belirlenmiştir. İncelenen filmde, uluslararası mevzuatta korunan birçok kadın hakkı ihlalinin temsil edildiği görülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kadın Hakları, Kadın Hakları İhlali, Mor Yıllar, İçerik Çözümlemesi. 

 

Abstract: Cinema is an important mass communication tool that has the feature of representing the problems that arise in 

social life. In the study, based on this feature of the cinema, the violations of women's rights represented in the movie The 

Color Purple are discussed. In this context, the rights of women in terms of international legislation are 'European 

Convention on Human Rights', Universal Declaration of Human Rights', The Declaration on the Elimination of 

Discrimination against Women', 'Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women', 

'Statement on the Elimination of Violence Against Women' ', 'UN Beijing Declaration' and 'Council of Europe Convention 

on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence'. 

The aim of the study is to reveal how the violations of women's rights are represented in the film The Color Purple. The film 

was analyzed using the content analysis method. In the analysis, in the context of women's rights, seven categories 

determined based on the relevant legislation and the film were investigated. These categories are: prohibition of 
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discrimination, the right to equal opportunities in education, the right to marriage and divorce, the right not to be exposed to 

violence, the bodily rights of women, the right to custody and the right to property. In the examined film, it is seen that many 

violations of women's rights protected by international legislation are represented. 

 

Keywords: Women's Rights, Violation Of Women's Rights, The Color Purple, Content Analysis. 

 

 

SİNEMADA KADIN HAKLARI İHLALLERİNİN TEMSİLİ: MOR YILLAR FİLMİ ÖRNEĞİ 

 

1. GİRİŞ 

 
Sinema, malzemesini insandan ve insanın içinde bulunduğu toplumsal yapıdan aldığı için 

toplumsal yapıyı temsil etme bakımından oldukça güçlü bir kitle iletişim aracıdır. Geçmişte ve 

günümüzde toplumsal hayat içerisinde yaşanan salgın hastalıklar, göç, doğal afetler, terör, savaş, 

kaçakçılık, cinayetler, eşitsizlikler, hak ihlalleri gibi insana dair pek çok gerçek, sinemanın konusu 

olmuştur. Bu nedenle sinema, toplumsal meseleler üzerine düşünebilme ve sosyolojik kavramların 

anlaşılması açısından bireylere fayda sağlayabilme potansiyeline sahiptir.  

Sinema filmlerine konu olan meselelerden biri de kadın hakları ihlalleridir.  Kadın hakları 

(woman rights) kadınlara erkeklerle eşit hak, eşit değer ve eşit saygınlık kazandırmak için verilen 

çabaları anlatan bir kavramdır (Salihoğlu, 1988: 33). Çağdaş demokratik hukuk devletlerinde, bütün 

insanların hiçbir ayrımcılık yapılmaksızın kanun önünde eşit olması, insan haklarına saygının temel 

bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu bakımdan kadın hakları esasen insan haklarının bir 

parçasıdır.   

Evrensel geçerliliği olan insan hakları, kanun önünde herkese eşit olarak tanınmış olsa da 

kadınlara yönelik cinsiyet ayrımcılığı yaşamın pek çok alanında sürdürülmektedir. Tarih boyunca 

gelenek, görenek ve töre gibi insanların bağlı olduğu bazı olgular, ‘kadını’ eş ve anne rolü ile 

sınırlamış, kadın birey olarak görülmemiş ve erkek egemen yaşam stilleri benimsenmiştir (Moroğlu, 

2016: 286). Günümüzde de ülkesel, bölgesel ve küresel istatistikler incelendiğinde kadınların birçok 

ayrımcılık ve şiddetle karşılaştığı görülmektedir.1 Bu bağlamda, sinema filmlerinde kadın hakları 

ihlalelerinin ele alınması; toplumun bilinçlendirilmesi, toplumsal farkındalığın oluşması ve bu konuda 

gerekli önlemlerin alınması bakımından önem taşımaktadır. 

Bu çalışmada Mor Yıllar filmi, kadın hakları ihlallerinin temsili açısından incelenmiştir. Filmde, 

kadınların aile ve toplumsal yaşam içinde yaşadıkları çatışmalar, eşitsizlikler ve zorluklar neticesinde 

ortaya çıkan hak ihlalleri ele alınmıştır. Çalışmanın amacı, Mor Yıllar filminin kadın hakları 

ihlallerinin görünür kılınmasına olan katkısını ortaya koymaktır.  

Çalışma kapsamında Mor Yıllar filmi içerik çözümleme yönteminden yararlanılarak analiz 

edilmiş ve kadın hakları bağlamında ilgili mevzuat ve filmden yola çıkarak belirlenen yedi kategori 

araştırılmıştır. Bu kategoriler: Ayrımcılık yasağı, eğitimde fırsat eşitliği hakkı, evlilik ve boşanma 

hakkı, şiddete maruz kalmama hakkı, kadının bedensel hakları, velayet hakkı ve mülkiyet hakkı 

olarak belirlenmiştir. Çalışmada, uluslararası mevzuatta yer alan kadın hakları yalnızca filmde temsil 

                                                 
1 Kadınların karşılaştığı ayrımcılık ve şiddete yönelik istatistikler için bkz.: Kadına Şiddet Araştırması 2020, 

https://www.twentify.com/tr/blog/kadina-siddet-arastirmasi-2020, Erişim Tarihi: 04.11.2021 ;  WAVE: Kadına Yönelik Şiddet 

Karşılaştırmalı Raporu: İtalya, İspanya ve Türkiye, https://notus-asr.org/wp-

content/uploads/2016/05/WAVE_CR_TR_FINAL_7March2016-2-2.pdf, Erişim Tarihi: 04.11.2021; Dünya Çapında Kadın 

İstatistikleri, http://www.skdturkiye.org/esit-adimlar/guncel/dunya-capinda-kadin-istatistikleri,  Erişim Tarihi: 04.11.2021.  

https://www.twentify.com/tr/blog/kadina-siddet-arastirmasi-2020
https://notus-asr.org/wp-content/uploads/2016/05/WAVE_CR_TR_FINAL_7March2016-2-2.pdf
https://notus-asr.org/wp-content/uploads/2016/05/WAVE_CR_TR_FINAL_7March2016-2-2.pdf
http://www.skdturkiye.org/esit-adimlar/guncel/dunya-capinda-kadin-istatistikleri
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edilişine göre ele alınmıştır. Filmde yer almayan kadın hakları konuları çalışma kapsamı dışında 

tutulmuştur.   

 

2. ULUSLARARASI MEVZUATTA KADIN HAKLARI  

 

Kadın hakları kavramı özellikle 19. yüzyılda büyük önem kazanmaya başlamıştır. Devam eden 

süreçte, Dünya genelinde çok çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından kadınların karşılaştığı sorunların 

ve ayrımcılıkların giderilmesi için çalışmalar yapılmıştır. 8 Mart 1857’de New York’ta tekstil 

işçisi  kadınların 16 saatlik çalışma saatleri, düşük ücret ve insanlık dışı çalışma koşulları nedeniyle 

greve çıkmaları, kadınların ayaklanması ve dayanışmasının önemli bir örneğini teşkil etmektedir. 

Ekonomik anlamda başlayan bu ilk kadın hakları mücadelesinin devamında, sosyal, siyasal ve 

kültürel hakları içeren diğer kadın hakları da gündeme gelmeye başlamıştır. 

10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, herkesin eşit haklardan 

yararlanması amacıyla evrensel standartlar ortaya koyan “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 

(Universal Declaration of Human Rights) kabul edilmiştir. Beyanname’nin kabul edilmesiyle birlikte 

kadın-erkek eşitliği hukukî düzenlemelerde ve çeşitli Birleşmiş Milletler dokümanlarında yer almaya 

başlamıştır.  “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan hakları topluca güvence altına almak 

üzere Avrupa Konseyi tarafından 4 Kasım 1950’de Roma’da imzalanan “İnsan Hakları ve 

Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi, kısa adıyla Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi (European Human Rights Convention) 3 Eylül 1953’te yürürlüğe girmiştir. Söz konusu 

Beyanname ve Sözleşme’de yer alan haklar kadın ve erkekleri ayırt etmeksizin herkese yönelik hakları 

ihtivâ etmektedir.  

  7 Kasım 1967’de BM tarafından “Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Bildirgesi  (The 

Declaration on the Elimination of Discrimination against Women-DEDAW)” kabul edilmiştir. Böylece 

Birleşmiş Milletler ilk defa cinsiyete dayanan ayrımcılığı bir problem olarak ifade etmiş ve çözüm 

arayışına girmiştir. Bu Bildirge, devletleri kadınlara karşı ayrımcı düzenleme ve uygulamalara son 

vermeleri amacıyla çaba göstermeye zorlayan bir bildirgedir. Devletleri bağlayıcı niteliği yoktur, fakat 

1979'da kabul edilen ve bağlayıcı niteliği olan Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 

Sözleşmesi’nin öncüsü olması bakımından önemlidir.  

1975 yılı Birleşmiş Milletler tarafından ‘Uluslararası Kadınlar Yılı’ olarak kutlanmıştır.  Aynı yıl 

‘Eşitlik, Kalkınma ve Barış’ temalı BM 1. Dünya Kadın Konferansı Mexico City’de düzenlenmiş ve 

1975-1985 yılları “Kadının İlerlemesi Onyılı” ilan edilmiştir. “Eşitlik, Kalkınma ve Barış” başlıklarının 

ele alındığı bu konferansta amaç, hem ulusal hem de uluslararası alanda kadınların cinsiyet 

ayrımcılığının önüne geçilmesi, üretime eşit düzeyde katılımın sağlanması ve yine bu bağlamda 

kalkınma imkânlarından da eşit düzeyde fayda sağlanmasıdır (Yıldırım ve Gül, 2021: 685).  

Birleşmiş Milletler tarafından 18 Aralık 1979 tarihinde Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 

Önlenmesi Sözleşmesi (Convention on Elimination of all Forms of Discrimination Against Women-

CEDAW) kabul edilmiş ve üye ülkelerin imzasına açılarak 3 Eylül 1981’de yürürlüğe girmiştir. 

Birleşmiş Milletler düzeyindeki 9 temel insan hakları sözleşmesinden biri olan CEDAW, bu 

sözleşmeler arasında özellikle kadınların insan haklarına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine odaklanan 

tek sözleşmedir. Sözleşme, kadın-erkek eşitliğine dayanmayan bir ‘kadın hakları’ anlayışını kabul 

etmemekte, taraf devletlerin kadınların insan haklarını daima kadın-erkek eşitliği temelinde 

gerçekleştirmelerini öngörmektedir (Kaypak ve Kahraman, 2016: 305).  

https://onedio.com/etiket/kadinlar/57a10eb4f3295bf71ee1ef3a
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cinsiyet_ayr%C4%B1mc%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kad%C4%B1na_Kar%C5%9F%C4%B1_Her_T%C3%BCrl%C3%BC_Ayr%C4%B1mc%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1n_Yok_Edilmesi_S%C3%B6zle%C5%9Fmesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kad%C4%B1na_Kar%C5%9F%C4%B1_Her_T%C3%BCrl%C3%BC_Ayr%C4%B1mc%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1n_Yok_Edilmesi_S%C3%B6zle%C5%9Fmesi
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1993’de Viyana İnsan Hakları Konferansı’nda, Viyana Deklarasyonu ve Eylem Programı kabul 

edilerek “kadınların ve kız çocuklarının evrensel insan haklarının ayrılmaz, bölünmez ve vazgeçilmez 

bir parçası olduğu” öngörülmüştür. Viyana Konferansı’ndan sonra kadınların yaşama hakkı, sağlık 

hakkı, güvenlik hakkı, eğitim hakkı gibi en temel insan hakları dünya gündeminde kabul görmeye 

başlamıştır (Kaypak ve Kahraman, 2016: 306).  

Birleşmiş Milletler tarafından 1993 yılında özel olarak kadına karşı şiddeti konu alan ilk insan 

hakları belgesi olan “Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Bildirge (Declaration on the Elimination 

of Violence Against Women-DEVAW)”  kabul edilmiştir. Bu bildirgede kadına yönelik şiddet “ister 

kamusal, ister özel yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik acı ve ıstırap veren veya 

verebilecek olan, cinsiyete dayanan bir eylem veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak 

özgürlükten yoksun bırakma” şeklinde tanımlanmıştır. 

15 Eylül 1995’te Birleşmiş Milletler tarafından “Eşitlik, Kalkınma ve Barış için Eylem” başlığı ile 

düzenlenen 4. Dünya Kadın Konferansı’nın sonunda 189 üye devletin imzasıyla “Pekin 

Deklarasyonu ve Eylem Planı” kabul edilmiştir. Deklarasyonda, kadın ve yoksulluk, eğitim, sağlık, 

şiddet, çatışma/savaş, ekonomi, siyasete ve karar alma süreçlerine katılım, medya, çevre, kız çocukları 

konularında toplumsal cinsiyet eşitliği gibi birçok konuda tespit ve taleplere yer verilmiş ve bu 

konular üzerine bir Eylem Planı hazırlanmıştır.  

11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da “Kadına Yönelik Şiddetin ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi 

ve Bunlarla Mücadeleye Dair Sözleşme (Europe Convention on Preventing and Combating Violence 

Against Women and Domestic Violence)” imzalanmıştır. Sözleşme İstanbul’da imzalandığından, 

kısaca İstanbul Sözleşmesi olarak adlandırılmaktadır. Bu Sözleşme’de  “kadına yönelik şiddet, ister 

kamusal alanda isterse özel alanda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik acı veya 

ıstırap veren veya verebilecek olan cinsiyete dayalı her türlü eylem veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama 

veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma anlamına gelir ve bir insan hakları ihlali ve kadınlara yönelik 

ayrımcılığın bir biçimi olarak anlaşılmaktadır” ifadeleriyle kadına yönelik şiddetin kapsamı belirtilmiştir.   

 

Yukarıda belirtilen uluslararası mevzuat kapsamında yer alan kadın hakları genel olarak 

şunlardır (http1):  

 

“Kadının evlilikle ilgili hakları: Eşini seçme istediği kişiyle evlenme hakkı; resmi nikâh hakkı; 

kumayı reddetme hakkı; eşit miras hakkı; evlilik içinde cinsel birleşmeyi reddetme hakkı; şiddete 

maruz kalmama hakkı; kendi malına sahip olma hakkı.  

 

Kadının boşanma ile ilgili hakları: Ev tutarak ayrı yaşama hakkı; boşanmak için mahkemeye 

başvurma hakkı; çocuklarının velayetini alma hakkı; nafaka alma hakkı; kendi malını beraberinde 

götürme hakkı.  

 

Kadının bedensel hakları: Bedenine sahip çıkma bedeninin yalnızca kendine ait olması hakkı; 

hayır deme hakkı; kendi cinselliğini yaşama hakkı; tecavüzsüz, tacizsiz, enseste maruz kalmadan 

özgürce yaşama hakkı; çocuğa karar verme hakkı; doğum kontrolünü kullanma veya kullanmama 

hakkı; sağlıklı yaşama hakkı.  

 

Kadının kamu yaşamındaki hakları: Eşit eğitim hakkı; istediği zaman kocadan izin almadan 

istediği işte çalışma hakkı; eşit ücret hakkı; kendi istediği partiye oy verme hakkı; siyasi partiye 

katılma hakkı; ev kadını veya tarımda aile işçisi olarak çalışsa bile sigortalı olma hakkı; dini yaşama 

katılma ya da katılmama hakkı.” 
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Görüldüğü üzere 19. yüzyıldan itibaren kadın haklarına yönelik uluslararası alanda pek çok 

düzenleme yapılmış ve kadın hakları hukuken güvence altına alınmıştır. Fakat buna rağmen, 

günümüzde hâlen kadınların pek çok eşitsizlik ve şiddetle karşı karşıya kaldığı görülmektedir.  

 

3. ULUSLARARASI MEVZUATTA KORUNAN VE MOR YILLAR FİLMİNE KONU OLAN 

KADIN HAKLARI  

 

Çalışmanın bu kısmında uluslararası mevzuatta korunan ve filmin konu edindiği kadın 

haklarının hukukî dayanaklarıyla açıklanmıştır. 

 

3.1.Ayrımcılık Yasağı 

 

Ayrımcılık, herhangi bir kamu yararı ya da mantıklı bir gerekçe söz konusu olmaksızın, bir 

kişiye, benzer durum ve koşullardaki diğer kişilerden farklı ve eşit olmayan bir muamele yapılması 

anlamına gelir (Çelenk, 211). Kişilere ayrımcı davranılmasına sebep olan özellikler; ırk-etnik köken, 

din-inanç, cinsiyet, hastalık, engellilik, eğitim seviyesi olabildiği gibi politik-siyasi görüş, dil, mezhep, 

yaş, fiziki görünüş, gelir ve memleket gibi faktörler de olabilmektedir (Alkan ve arkadaşları, 2016: 

365).  

Ayrımcılık, gerek uluslararası, gerekse ulusal düzeyde birçok yasal düzenleme ile yasaklanmış 

ve bireylerin eşitliği güvence altına alınmıştır.  BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 1. 

maddesinde “Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve 

birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler.” ifadesiyle ayrımcılığın önlenmesi ve eşitliğin 

gerekliliği vurgulanmaktadır. Özellikle cinsiyete dayalı ayrımcılığı önlemek amacıyla hazırlanan, BM 

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin ilk maddesinde ‘Kadınlara Karşı 

Ayrım’ ile ilgili olarak “kadınların medeni durumlarına bakılmaksızın ve kadın ile erkek eşitliğine dayalı 

olarak politik, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni ve diğer alanlardaki insan hakları ve temel özgürlüklerinin 

tanınmasını, kullanılmasını ve bunlardan yararlanılmasını engelleyen ve ortadan kaldıran veya bunu amaçlayan 

ve cinsiyete bağlı olarak yapılan herhangi bir ayrım, mahrumiyet ve kısıtlama anlamına gelecektir” ifadesine 

yer verilmiş böylece kadınlara karşı yapılan ayrımcılığın kapsamı belirtilmiştir. Sözleşme’nin 5. 

maddesinde ise her iki cinsten birinin aşağılığı veya üstünlüğü fikrine veya kadın ile erkeğin 

kalıplaşmış rollerine dayalı ön yargıların, geleneksel ve diğer bütün uygulamaların ortadan 

kaldırılmasını sağlamak amacıyla kadın ve erkeklerin sosyal ve kültürel davranış kalıplarını 

değiştirmek üzere önlemler alınması öngörülmüştür.  

 

3.2. Eğitimde Fırsat Eşitliği Hakkı 

 

Eğitimde fırsat eşitliği, eğitimsel KAYNAKLARa ulaşabilme veya onlardan yararlanma 

eşitliğini ifade eden bir kavramdır (Tezcan, 2016: 159).  İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (1948, m. 

26) başta olmak üzere BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Anlaşması (1996, m. 13-14), BM 

Çocuk Hakları Anlaşması, (1989, m. 28-29), Eğitimde Ayrımcılıkla Mücadele Sözleşmesi, Avrupa 

Temel Hak ve Özgürlükler Sözleşmesi (1 Nolu Ek protokol, 1952, m. 2) ile başlıca tüm insan hakları 

belgeleri eğitimi bir insan hakkı olarak tanımlamaktadır.  
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Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanamaması ile ilişkili olan pek çok toplumsal faktör vardır.  

Cinsiyet ayrımı, eğitimde fırsat eşitliği ile ilişkili olan toplumsal faktörlerin başında gelmektedir. BM 

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin 10. maddesinde kadın erkek 

eşitliği esasına dayanarak, kadınların eğitimde erkeklerle eşit hakka sahip olmalarını sağlamak için 

kadınlara karşı ayırımı önleyen bütün uygun tedbirlerin alınması öngörülmektedir. Bütün bu yasal 

düzenlemelere rağmen pratikte, erkeklerle kadınların eşit olarak eğitime erişemedikleri 

görülmektedir. UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) 2018 yılı verilerine göre, 

dünyada okuryazar olmayan 750 milyon kişinin 450 milyonu, yani üçte ikisi kadınlardan 

oluşmaktadır (http2).   

 

3.3. Evlilik ve Boşanma Hakkı 

  

Evlilik ve boşanma hakkı kadın ve erkeğin eşit olarak sahip olduğu temel haklardan biridir. 

Fakat, pek çok konuda olduğu gibi evlilik ve boşanma konusunda da uygulamaya bakıldığında 

kadınlara yönelik pek çok ayrımcılığın ve eşitsizliğin yaşandığı görülmektedir.  

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 16. maddesinde; yetişkin erkeklerle kadınların, ırk, 

uyrukluk ya da din bakımından herhangi bir sınırlama yapılmaksızın, evlenmeye ve bir aile kurmaya 

haklarının olduğu; evlenmede, evlilikte ve evliliğin bozulmasında haklarının eşit olduğu ifade 

edilmekle birlikte, evliliğin, ancak evlenmeye niyetlenen eşlerin özgür ve tam oluruyla yapılabileceği 

öngörülmüştür. 

Yine, BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin 16. maddesinde, 

kadınlara karşı evlilik ve aile ilişkileri konusunda ayırımı önlemek için gerekli önlemlerin alınmasına 

yönelik kadınlar için bir dizi hak tanınmıştır. Bu haklar içerisinde evlilik ve boşanma ile ilgili olarak; 

kadınların evlenmede erkeklerle eşit hak sahibi olmaları gerektiğini, özgür olarak eş seçme, serbest ve 

tam rıza ile evlenme haklarının olduğunu, erkekler ve kadınların evlilik süresince ve evliliğin son 

bulmasında aynı hak ve sorumluluklara sahip olduklarını öngören düzenlemeler yer almaktadır.   

 

 2.5. Şiddete Maruz Kalmama Hakkı  

 

Şiddet olgusu, fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik gibi çeşitli biçimlerde ortaya 

çıkabilmektedir. Bireylerin şiddete maruz kalmama hakkı, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (m. 5), 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (m. 3) gibi belgelerde güvence altına alınmakla birlikte, özellikle 

kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla çıkarılan ‘Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Bildirge’, 

‘Pekin Deklarasyonu’ ve ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 

Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ gibi uluslararası belgelerde korunan bir haktır.  

Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Bildirge’de, kadınlara yönelik şiddetin, erkeklerin kadınların 

üzerinde egemenlik kurmalarına ve onlara karşı ayrımcılık yapmalarına ve kadınların azami derecede 

ilerlemelerine engel olmasına yol açan, kadınlar ve erkekler arasındaki tarihten gelen eşit olmayan güç 

ilişkisinin bir tezahürü olduğu ve kadınlara yönelik şiddetin, kadınları erkeklerle karşılaştırıldığında 

ikincil konuma zorlayan can alıcı sosyal mekanizmalardan biri olduğu kabul edilmiştir. Bildirge’nin 1. 

maddesinde kadınlara yönelik şiddetin, ister kamusal ister özel hayatta olsun bu tür eylemlerle tehdit 

etme, zorlama veya özgürlükten keyfi olarak yoksun bırakma dâhil olmak üzere, kadınlara fiziksel, 

cinsel veya psikolojik zarar veya acı verme sonucu doğuran veya bu sonucu doğurması muhtemel 

olan, cinsiyete dayalı her türlü şiddet eylemi anlamına geleceği öngörülmüştür.   
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Kadına yönelik şiddet, bu konuda uluslararası birçok düzenleme yapılmasına rağmen bir türlü 

son bulmamaktadır. Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ortaklarının 2000 ve 2018 

yılları arasında 194 ülkede 300’den fazla araştırmayı değerlendirerek yayınladığı raporda, Dünyadaki 

kadınların üçte birinin (736 milyon kadın) fiziksel veya cinsel şiddete uğradığı tespit edilmiştir (http3).  

 

 Kadının Bedensel Hakları 

 

Filmde, kadının bedensel hakları kapsamında yer alan; ‘kendi cinselliğini yaşama hakkı’, 

‘tecavüzsüz, tacizsiz, enseste maruz kalmadan özgürce yaşama hakkı’ ve ‘doğum kontrolünü 

kullanma veya kullanmama hakkı’nın ihlaline yönelik temsiller yer almaktadır. Bu nedenle kadının 

bedensel hakları yalnızca bu haklar çerçevesinde açıklanacaktır. 

 

3.5.1. Kendi cinselliğini yaşama hakkı  

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesinde özel ve aile hayatına saygı hakkı 

düzenlenmektedir. Bu maddeye göre; ''Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı 

gösterilmesi hakkına sahiptir.” Bir bireyin cinsel yaşamı, özel hayatının önemli bir parçasını 

oluşturmaktadır. Bireyin cinsel yaşantısıyla ilgili hakları söz konusu 8. madde kapsamına girmektedir. 

Dolayısıyla herkesin kendi cinselliğini yaşamasına saygı gösterilmesi hakkı vardır.  

 

3.5.2. Tecavüzsüz, tacizsiz, enseste maruz kalmadan özgürce yaşama hakkı 

 

Cinsiyet ayrımcılığının bir parçası olan cinsel saldırı, tecavüz ve taciz, daha çok kadınlara ve kız 

çocuklarına karşı işlenmektedir (Türkiye Barolar Birliği, 2011: 3).  Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı 

Bildirge’de ev halkına dâhil olan kız çocuklarının cinsel suistimali, evlilik içi tecavüz, kadın cinsel 

organını sakatlama veya kadına zarar veren diğer geleneksel uygulamalar ‘şiddet’ kapsamında 

tanımlanmıştır.  

 

3.5.3. Doğum kontrolünü kullanma veya kullanmama hakkı 

 

Doğum kontrolünü kullanma veya kullanmama hakkı ile ilgili olarak, BM Kadınlara Karşı Her 

Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin 16. maddesi’nin 1. fıkrasının e bendinde, çocuk sayısına 

ve çocukların ne zaman dünyaya geleceklerine serbestçe ve sorumlulukla karar vermede kadın ve 

erkeklerin eşit haklara sahip olduğu vurgulanmaktadır.  Çocuğa karar verme ve doğum kontrolünü 

kullanma veya kullanmama hakkı ile ilgili olarak, 1995’te Pekin’de yapılan 4. Dünya Kadın 

Konferansı’nda hazırlanan Eylem Planı’nda “Tüm çiftlerin ve bireylerin dünyaya getirecekleri çocuk 

sayısı ve aralığına özgür ve sorumlulukla karar verme ve bunun için gerekli bilgi, eğitim ve araçlara 

ulaşma hakkı vardır, bu bağlamda çiftlerin ve bireylerin sorumluluğu kendi yaşamları ve çocuklarının 

geleceği ile ilgili ihtiyaçları ve toplumlarına karşı sorumluluklarını göz önüne alır” şeklinde bir 

düzenlemeye yer verilmiştir.  
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Velayet Hakkı 

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Ek 7 Numaralı Potokolü’nün ‘Eşler arasında eşitlik’ 

başlıklı 5. maddesinde; “Eşler evlilikte, evlilik süresince ve evliliğin sona ermesi durumunda, kendi 

aralarında ve çocukları ile ilişkilerinde medeni haklar ve sorumluluklardan eşit şekilde yararlanırlar.” 

hükmü yer almaktadır. Yine, BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin 9. 

maddesinin 2. fıkrasında, Taraf Devletlerin çocukların tâbiiyeti konusunda kadınlara erkeklerle eşit 

haklar sağlayacaklarına hükmedilmiştir. Dolayısıyla kadın ve erkeğin çocuklar üzerinde eşit olarak 

velayet hakkı vardır.  

 

Kadının Mülkiyet Hakkı 

 

Kadınlara Karsı Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin 16. maddesinin 1. fıkrasının h 

bendinde; ücret karşılığı olmaksızın veya bir bedel mukabilinde malın mülkiyeti, iktisabı, işletmesi, 

idaresi, yararlanılması ve elden çıkarılmasında eşlere eşit haklar sağlanması gerektiğine 

hükmedilmiştir.  

 

4. ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

 

Son yıllarda gerek ulusal gerekse uluslararası alanlarda kadınların haklarının korunması ve 

geliştirilmesine yönelik birçok çalışma ve yasal düzenleme yapılmaktadır. Bu düzenlemeler 

doğrultusunda birçok sözleşme, bildiri, ve eylem planı hazırlanmaktadır. Bütün düzenlemelere 

rağmen kadınların en temel insani haklarının dahi çeşitli şekillerde ihlâl edildiği görülmekte ve bu 

hak ihlâlleri de sinema filmlerinde temsil edilmektedir. Bu düşünceden hareket eden çalışmanın 

amacı, amaçlı örneklem yöntemiyle seçilen ‘Mor Yıllar’ filminde kadın hakları ihlâllerinin nasıl ele 

alındığını ortaya koymaktadır. Film, içerik çözümlemesi yönteminden yararlanılarak analiz edilmiştir. 

İçerik çözümlemesi “iletişim içeriğinin genellikle önceden belirlenmiş sınıflamalar (kategoriler) 

çerçevesinde sistematik olarak gerçekleştirilmesini sağlayan bir araştırma tekniğidir. İçerik, gazete 

haberleri veya yazıları olabileceği gibi televizyon haberleri, filmleri, radyo programları, sinema 

filmleri kısaca her türlü içerik olabilir“ (Geray, 2017: 145). Bu doğrultuda “Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Bildirgesi, 

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi, Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı 

Bildirge, Pekin Deklarasyonu ve Eylem Planı, Kadına Yönelik Şiddetin ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi 

ve Bunlarla Mücadeleye Dair Sözleşme” incelenmiştir. İlgili mevzuat bağlamında belirlenen ve filmde 

yer alan temalar 7 kategoride değerlendirilmiştir. Bu kategoriler şu şekilde sıralanmaktadır: 

“ayrımcılık yasağı, eğitimde fırsat eşitliği hakkı, evlilik ve boşanma hakkı, şiddete maruz kalmama 

hakkı, kadının bedensel hakları, velayet hakkı ve kadının mülkiyet hakkı”dır.  

 

5. BULGULAR VE YORUM 

 

Çalışmanın bu bölümünde öncelikle filmin öyküsünden bahsedilmiş daha sonra, filmin içerik 

analizi yöntemiyle çözümlenmesinden elde edilen bulgular ortaya konulmuştur.  
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5.1. Filmin Özeti 

 

Alice Walker’ın ‘The Color Purple’ isimli romanından Steven Spielberg tarafından sinemaya 

uyarlanan Mor Yıllar (1985) filmi, 1900’lü yılların başında yaşamını sürdüren siyahi bir genç kadın 

olan Celie’nin yaşamını konu edinir. Celie’nin yaşamının yaklaşık 40 yılına odaklanan filmde genç 

kadın, henüz 14 yaşındayken üvey babası tarafından defalarca tecavüze uğrar. Üvey babasından olan 

iki çocuğu başka ailelere para karşılığı satılır. Bir süre sonra Celie’nin kendisi de yine üvey babası 

tarafından hiç tanımadığı ve ilk evliliğinden 3 çocuğu olan Albert isimli bir adama satılır.  

Celie bu evde sevilmeden, duygularına değer verilmeden, rızası olmadan cinsel birlikteliğe 

zorlanarak yaşayan, eşinin çocuklarına bakan ve ücretsiz olarak ev işlerinde kullanılan bir işçiden 

farksızdır. Genç kadın, kamusal alanda olmadığı gibi özel alanda da hiçbir konuda söz hakkına sahip 

değildir. Kendisi ile ilgili bütün önemli konularda Albert’ın verdiği kararlar doğrultusunda 

davranmak zorunda bırakılır. Kocasının uyguladığı psikolojik ve fiziksel şiddete sık sık maruz kalan 

Celie, en sevdiği insan olan kız kardeşi Nettie’den de kocası tarafından ayrı tutulur. Albert, Nettie’yi 

cinsel isteklerine karşılık vermediği için evden kovar. Celie’nin tek tesellisi Nettie’nin evden ayrılırken 

düzenli olarak yazmak için söz verdiği mektuplardır. Celie mektupları okumak için okuma-yazma 

öğrenir. Fakat mektupların eline geçmesi yine Albert tarafından engellenir. Albert, yıllarca Nettie’nin 

yazdığı bütün mektupları tavan arasındaki gizli bölmede bir sandığın içinde saklar.  

Celie, Sofia ve Shug isimli iki güçlü kadının hayatına girmesiyle değişmeye başlar. Kardeşi 

Nettie’nin mektuplarının da eline geçmesiyle Albert’a boyun eğmeyi reddeder. Babasından miras 

olarak kalan evi bir terziye dönüştüren Celie, burada hem özgürlüğüne hem de kız kardeşi ve 

çocuklarına kavuşur.  

 

5.2. Filmin İçerik Çözümlemesi 

 

5.2.1. Ayrımcılık yasağı ve eşitlik ilkesinin ihlâli 

 

Filmde yapılan en temel ayrımcılık kadın ve erkek arasında olduğu varsayılan toplumsal 

cinsiyet temelli ayrımcılıktır. Film anlatısı içinde Celie ve diğer kadınlar cinsiyetlerinden dolayı birçok 

kez ötekileştirilmiş, susturulmuş ve baskı altına alınmıştır.  

Celie, Albert’ın kızının saçlarını uzun süredir bakılmadığı için tarayamaz. Bu nedenle kızın 

saçlarını kesmek ister. Fakat Albert buna karşı çıkar: 

 

Albert: “Bilmiyor musun kadın saçı kesmek uğursuzluk getirir.” 

 

Filmde kadınlara dair bazı şeylerin sırf kadın oldukları için uğursuzluk getirdiği gerekçesiyle 

erkekler tarafından o eylemin yapılmasının engellendiği görülmektedir.   

Celie, yemek masasında Albert’tan ayrılmak istediğini belirttiğinde sert bir tepkiyle karşılaşır. 

Celie’nin ataerkil bir zihniyete sahip olan Albert ve ailesiyle ilgili tespitleri masadaki bütün kadınları 

güldürür. Hannah Arendt’in ifade ettiği üzere “Otoritenin en büyük düşmanı ve onu zayıflatmanın en 

kesin yolu kahkahadır.” Albert’ın oğlu Harpo gülen kadınları susturmak ve onları baskı altına almak 

için şunları söyler: 

 

Harpo: “Susun, bir erkeğin önünde gülmenin uğursuzluk getireceğini bilmiyor musunuz?” 
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Albert’ın babası oğlundan aile reisine yakışır bir şekilde bir kadın olduğu ve doğruları söylediği 

için Celie’yi susturmasını ister. Albert, babasını dinleyerek evden ayrılmaya kararlı olduğunu 

söyleyen Celie’ye hakaret eder. 

 

Albert: “Çirkin birisin, sıskasın, vücudun şekilsiz ve insanlarla konuşmaktan çekiniyorsun. Sen 

sadece Shug’un hizmetçisi olabilirsin. Kimse seninle evlenmek istemeyecek.” 

 

Albert: “Siyahsın, fakirsin, çirkinsin, bir kadınsın.” 

 

Aslında bütün bu ifadeler Albert’ın evli oldukları süre boyunca Celie’ye hissettirdiklerinin 

özetidir. Filmde kadınlar yalnızca cinsiyetlerinden dolayı dahi ayrımcılığa uğramakta, ataerkil 

düzenin onlara belirlediği rol ve davranış kalıplarını sergilemeleri beklenmektedir. 

 Filmde ayrımcılığın yalnızca cinsiyet temelli olmadığı siyahilerle beyazlar arasında da belirgin 

bir şekilde ayrımcılık yapılarak eşitlik ilkesinin ihlâl edildiği görülmektedir. 

 Başkan ve eşi sokakta dolaşırken Sofia ve çocuklarıyla karşılaşmakta ve Sofia’nın çocuklarının 

temiz olmasından dolayı kendisinin hizmetçisi olmasını istemektedir. Sofia bu isteği kabul etmediği 

ve başkana saldırdığı için beyaz insanlardan oluşan bir grup tarafından darp edilmektedir. 

Gruptakiler Sofia’yı siyah ten rengine sahip olmasından dolayı ayrımcılık yapmakta, ötekileştirmekte 

ve bu doğrultuda söylemlerde bulunmaktadır. 

 

“Kendine gel zenci!” 

“Seni kara cadı!” 

 

Filme genel olarak bakıldığında erkek/kadın, beyaz/siyah vb. konularda insanlar arasında 

ayrımcılık yapıldığı ilk taraftakilerin etken/özne olarak konumlandırıldığı, ikinci taraftakilerin ise 

edilgen/nesne olarak nitelendirildiği görülmektedir. 

 

5.2.2. Eğitimde fırsat eşitliğinin ihlâli 

 

 Mor Yıllar filminde kadınlar ve erkekler arasında eğitimde fırsat eşitliğinin olmadığı 

görülmektedir. Filmin ana karakteri Celie, okuma yazma bilmemektedir. Genç kadın kız kardeşiyle 

bir gün yolları ayrılsa dahi mektuplaşmak için sözleşmektedir. Celie, kardeşinden gelen mektupları 

okumak ve ona cevap yazabilmek için yine kız kardeşinin yardımıyla okuma yazma öğrenmektedir.  

 

Celie’nin kardeşi Nettie de mektuplarında Afrika’daki Olinka bölgesine yerleştiğinden 

bahsetmekte ve buradaki yerli haklın kız çocuklarını okula göndermediğini belirtmektedir. 

 

Nettie: “Olinka’nın insanları kızların öğrenmesini istemiyor. Tıpkı siyahların öğrenmesini istemeyen 

vatanımdaki beyazlar gibi…” 

 

Filmde ötekinin ötekisi olarak konumlandırılan kadınların ne Amerika’da ne de Afrika’da 

erkekler karşısında eğitim alma konusunda eşit haklara sahip olmadığı ve bu temel haklarının ihlâl 

edildiği görülmektedir. 
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5.2.3. Evlilik ve boşanma hakkının ihlâli 

  

Filmde kadınların evlilik ve boşanma haklarını da özgürce kullanamadığı görülmektedir. 

Albert, Nettie ile evlenmek için üvey babasından izin istemekte, fakat Nettie daha önce hiç 

evlenmediği için babası buna müsaade etmemektedir. Üvey babası daha önce çocuk sahibi olduğu için 

Celie ile evlenmesini daha uygun görmektedir. Bu nedenle üvey babaları, kızların fikirlerini sormadan 

Celie’nin evlenmesini istemektedir. Celie, üvey babası tarafından hiç tanımadığı Albert’a satılmakta 

ve evleneceği insana kendi özgür iradesiyle karar verememektedir. Celie’nin evleneceği kişiyi üvey 

babası seçmektedir. 

 

Celie’nin üvey babası: “Nettie ile evlenmene izin veremem. Celie’yi almana izin verebilirim. Celie 

ondan daha büyük önce o evlenmeli.” 

 

Hiç sevmediği bir insanla bir ömür geçirmek durumunda kalan Celie, Albert ile evlenirken 

resmi bir evlilik töreni de gerçekleştirilmemiştir. Celie birkaç parça eşyasıyla Albert’ın evine 

yerleşmektedir. Celie, Albert’ten ayrılmak istediğinde de bu isteğine saygı duyulmamakta, Albert’ın 

hakaretlerine uğramaktadır. 

Film, Celie özelinde kadınların evlilik ve boşanma gibi bütün bir yaşamlarını etkileyen ve 

belirleyen temel haklarının da ihlâl edildiğini ortaya koymaktadır. 

 

5.2.4. Şiddete maruz kalmama hakkının ihlâli 

 

Mor Yıllar filminde başta ana karakter Celie olmak üzere kadınların hemen her türlü şiddete 

maruz kaldığı görülmektedir. Özellikle Celie üvey babası tarafından “çirkin” olarak nitelendirilmekte 

ve psikolojik şiddete uğramaktadır. Eşi Albert ise Celie’ye hem fiziksel hem psikolojik hem de 

ekonomik şiddet uygulamaktadır. Celie, Albert’ın istediği şekilde davranmadığı, konuştuğu ya da 

güldüğünde Albert ona fiziksel şiddet uygulamaktadır. Genç kadını “çirkin, hantal, siyah, sıska ve 

en önemlisi de bir kadın” olmakla suçlayarak psikolojik şiddete maruz bırakmaktadır. Ayrıca Albert, 

Celie ile evliyken sevgilisi Shug’u eve getirmekte ve Celie’den Shug’a da hizmet etmesini 

beklemektedir.  

Celie ile birlikte Sofia’nın da hem fiziksel hem de psikolojik şiddete uğradığı görülmektedir. 

Sofia «kilolu» olduğu için aşağılanmakta ve erkeğin egemenliğini kabul etmediği için eşi Harpo 

tarafından dövülmektedir.  

 

Sofia: “Erkekler dünyasında kız çocuğu güvende değildir.” 

Albert: “Sofia’ya hiç vurdun mu? Kadınlar çocuk gibidir. Kimin patron olduğunu ona göstermen gerek 

ve bunu yapmanın en iyi yolu güzel bir dayaktır.” 

 

Filmde kadınların şiddetsiz yaşama ya da şiddete maruz kalmama haklarının ihlâl edildiği, 

bütün haklarının farkında olan ve bu hakları erkeklerden almak isteyen kadınların ise psikolojik, 

fiziksel ve ekonomik şiddete uğradığı görülmektedir.  
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5.2.5. Kadının bedensel haklarının ihlâli  

 

Filmde kadının bedensel haklarından “Kendi cinselliğini yaşama hakkı, tecavüzsüz, tacizsiz ve 

enseste maruz kalmadan özgürce yaşama hakkı ve doğum kontrolünü kullanma veya kullanmama 

hakkı” çiğnenmektedir.   

 

 

5.2.5.1. Kendi cinselliğini yaşama hakkı 

 

Filmde bir kadın olarak Celie, kendi cinselliğini yaşama hakkına sahip değildir. Celie hem 

babası hem de eşi ile kendi isteğinin dışında bir cinsel hayat yaşamak zorunda kalmaktadır. Öyle ki 

Celie kendi bedeniyle ilgili söz söyleme hakkına dahi sahip değildir. Babası, Celie ile evlenen Albert’a 

Celie’nin kendi bedeni üzerinde hiçbir hakka sahip olmadığından söz etmektedir. 

 

Celie’nin üvey babası: “Onunla istediğin her şeyi yapabilirsin, o çocuk doğurabilir, istemediğin 

takdirde çocuk da doğurmaz.”  

 

5.2.5.2. Tecavüzsüz, tacizsiz ve enseste maruz kalmadan özgürce yaşama hakkı 

 

Kadının en önemli bedensel haklarından biri de taciz, tecavüz ve ensest bir ilişkiye maruz 

kalmadan yaşamaktır. Fakat filmde Celie, uzun süre öz babası olarak bildiği üvey babasının 

tecavüzüne uğramaktadır. Hatta bu durumdan iki çocuk dünyaya getirmiş ve yıllarca “kardeşlerimi 

doğurdum” düşüncesiyle yaşamak durumunda kalmıştır.  

 

5.2.5.3. Doğum kontrolünü kullanma veya kullanmama hakkı 

 

 Filmde kadının bedensel haklarından doğum kontrolünü kullanma ya da kullanmama hakkı 

da elinden alınmıştır. Üvey babası tarafından tecavüze uğrayan Celie, iki kez hamile kalmış ve bu 

çocukları dünyaya getirmek zorunda kalmıştır. Celie’nin doğum kontrolünü kullanarak istemediği bir 

birliktelikten olan çocukları dünyaya getirmeme hakkının olmadığı görülmektedir.  

 

5.2.6. Velayet hakkının ihlâli 

 

Kadının en önemli haklarından olan velayet hakkı da filmde Celie’nin elinden alınmıştır. Üvey 

babasıyla birlikteliğinden dünyaya gelen çocukları Olivia ve Adam para karşılığı bir aileye satılmıştır. 

Celie, çocuklarına annelik yapmak istemektedir. Fakat çok uzun yıllar çocuklarından ayrı yaşamak 

zorunda kalmış ve onlara kavuşma düşüncesi Celie’nin hayata tutunmasını sağlamıştır.  

 

5.2.7. Kadının mülkiyet hakkının ihlâli 

 

Mor Yıllar filminde Celie’nin bir kadın olarak mülkiyet hakkının da ihlal edildiği 

görülmektedir. Evlilik bağı içerisinde bağlı olduğu Albert, Celie evden ayrılırken onu evden gittiği 

takdirde maddi olarak hiçbir şey almamakla tehdit etmektedir. Celie evden ayrılırken de özel eşyaları 

dışında hiçbir şey alamamıştır.  

Filmin ana karakteri Celie, ancak öz babasından kendisine miras olarak kalan bir ev ile mülk 

sahibi olabilmiş ve burayı özgür bir yaşam sürdürebilmek için terzi dükkânı olarak kullanmaya 

başlamıştır. 
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6. SONUÇ VE TARTIŞMA 

 

Kadınlar, toplumsal yaşam içerisinde erkeklerle sosyal, ekonomik, siyasi ve yasal olarak eşit 

haklara sahiptir. Kadınların sahip olduğu temel haklara yönelik birçok düzenleme yapılmış ve bu 

haklar yasalarla güvence altına alınmıştır. Fakat bütün düzenlemelere rağmen kadın haklarının çok 

sık ihlâl edildiği ve toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığın yaşamın hemen her alanında 

sürdürüldüğü görülmektedir. Ataerkil ideoloji doğrultusunda oluşan bu durum; erkeğin özne olarak 

kamusal alanda konumlandırılmasına kadının ise pasif, edilgen, nesne olarak ötekileştirilmesine ve 

özel alanla özdeşleştirilmesine neden olmaktadır.  

Kadın haklarının ihlâli ve kadına yönelik bu ayrımcılık birçok sinema filminde ele alınmıştır. 

1985 yapımı Mor Yıllar filminde de kadın hakları ihlâllerinin temsil edildiği görülmektedir. Filmde 

kadınların en temel haklarından olan “Ayrımcılık yasağı ve eşitlik ilkesi, eğitimde fırsat eşitliği hakkı, 

evlilik ve boşanma hakkı, şiddete maruz kalmama hakkı, kadının bedensel hakları, velayet hakkı ve 

kadının mülkiyet hakkı” erkekler tarafından yok sayılmaktadır. Mor Yıllar filminde kadınlardan 

toplumsal cinsiyetlerine uygun rol ve davranışlarda bulunması beklenmekte, buna uymayan kadınlar 

baskı ve şiddete maruz kalmaktadır.  

Filmin yapımının üzerinden uzun yıllar geçmiş olmasına ve kadın haklarının geliştirilmesine 

yönelik birçok düzenlemenin yapılmış olmasına karşın, bu hakların günümüzde de görmezden 

gelindiği bilinmektedir. Nitekim kadın ve erkek eşitliğinin sağlanması ancak topulumu oluşturan 

bireylerin bu eşitliği içselleştirmesi ile mümkün olabilecektir. Doğası gereği yaşamın ve kültürün 

şekillenmesinde önemli bir yere sahip olan sinema filmleri, aynı zamanda insanların bakış açısını ve 

toplumsal ilişikleri de yönlendirmektedir. Bu nedenle sinemada kadın hakları konusunun ele 

alınması, bu hakların ihlâllerine yönelik farkındalık oluşturulması ve toplumsal zihniyet 

değişikliğinin sağlanması bakımından önem taşımaktadır.  
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Özet: Tarihte meydana gelen her büyük devrim gibi dijitalleşme de insanlık tarihini köklü ve geri döndürülemez bir biçimde 

dönüştürmeye başlamıştır. 21. yüzyılın başından itibaren gittikçe hızlanan dijitalleşme, günümüzde yaşamın her alanını 

etkileyen bir fenomene dönüşmüştür. Özellikle kitle iletişim araçlarının bilgisayar ve İnternet teknolojilerine entegre 

edilmesi, dijital bir sosyal dünyanın ortaya çıkmasına yol açmıştır. Toplumsal yaşamı radikal bir biçimde dönüştüren bu 

dünyanın yapısal dinamiklerinin karmaşıklığı ise onu kontrol edilmesi zor ve bazen de kaoslar yaratan bir mecraya 

dönüştürmektedir. Bu yeni “dijital” dünyanın “gerçek” dünyaya kıyasla daha “özgür” bir alan sunması ise birtakım 

sorunlar doğurmaktadır. “Adalet”, gerçek dünyada hukuk aracılığı ile somut delillere dayanılarak tesis edilmeye çalışılırken; 

sosyal medya platformlarında ise daha çok duyguları hedef alınarak manipüle edilmiş kitlelerin “talepleri” ya da “seçimleri” 

neticesinde ortaya çıkan “linç kültürü” ile sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu durum modernitenin aklı önceleyen 

“gerçeğin/gerçekliğin (hakikatin) biricikliği” ilkesine karşın postmodern dönemde tedavüle sokulan “post-truth” 

kavramsallaştırması ile anlam kazanmaktadır. Dijitalleşmenin toplumsal yaşama olan bu etkisi de kaçınılmaz bir biçimde 

çağın ruhunu resmetme konusunda yetkin olan görsel sanatlara ve dolayısıyla filmlere konu olmaktadır. Bu filmlerden biri 

2021 Netflix yapımı olan ve sekiz bölümden oluşan Clickbait adlı yapımdır.  

Post-truth anlayışla birlikte yükselişe geçen linç kültürünü Clickbait adlı yapım özelinde ele alan bu çalışmanın asıl amacı, 

postmodern çağda sarsılan “evrensel gerçeklik” düşüncesinin gerekliliğini ortaya koymaktır. Çalışmada betimsel analiz 

yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, filmdeki çatışmaların kaynağının, yitirilmiş olan gerçeklik anlayışı olduğu 

ortaya çıkmıştır. Dahası bireysel ve toplumsal açıdan büyük kaosların ortaya çıkmasının temel nedeninin, post-truth anlayış 

ve onu besleyen dijital dünya olduğu tespit edilmiştir. 
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Abstract: As all the great revolutions in the history did, digitalization has been transforming the history of humanity in an 

irreversible way. From the beginning of the 21th century, it has acceleratingly become an overarching phenomenon with its 

impacts on every realm of life. The integration of mass communication means with computers and Internet technologies has 

resulted in the emergence of a digital sociality. As social life radically transforms, the complexity of structural dynamics in 

this realm makes it chaotic medium which is hard to control. This new “digital” world promises more “freedom” as compared 

to the “real” world, and this causes some problems. In the real world, “justice” is attempted to be established through law 

and concrete evidence, whereas in the social media platforms, “lynch culture” (an outcome of the “demands” and “choices” of 

affectively manipulated masses) works for it. Modernity used to privilege reason and the unity of reality while post-

modernism witnessed the wide circulation of “post-truth”. This impact of digitalization on the social life inevitably finds its 

echo in visual arts and films, which are competent in depicting the zeitgeist. One of those films is Clickbait, an eight-episode 

series released in Netflix in 2021. 

The main purpose of this study which deals with the lynching culture augmented with the post-truth understanding in a 

production named Clickbait is to reveal the necessity of the notion of “universal reality” unsettled in the postmodern age. 
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Descriptive analysis method is used in the study. As a result of the study, it is revealed that the source of the conflicts in the 

film is the lost understanding of reality. Moreover, it is determined that the main reason for the emergence of great individual 

and social chaos is the post-truth understanding and the digital world that feeds it. 

 

Keywords: Lynch Culture, Post-Truth, Social Media, Clickbait              

 

GERÇEKLİĞİN YİTİRİLİŞİNDEN LİNÇ KÜLTÜRÜNÜN DOĞUŞUNA: CLİCKBAİT FİLM 

ÖRNEĞİ 

 

1.GİRİŞ 

 

Sinema, başlangıcından günümüze kadar dünyaya dair algılarımızı, düşüncelerimizi ve 

ideolojik konumlanışımızı etkileyen önemli bir toplumsal ve kültürel unsur olarak işlev görmüştür. 

Bu durum, insanların düşünce ve inançlarını koşullandırmada sinemanın oynadığı role atıfta 

bulunmaktadır. Toplumun ya da toplumsal olay ve olguların sinema aracılığıyla temsil edilmesi, 

izleyicilere temsil edilen gerçekliğe yönelik kavrama, yorumlama, eleştirme, reddetme gibi olanaklar 

sağlamaktadır.  

Temsil kabiliyeti yalnızca geçmişle ya da tarihsel gerçeklerle sınırlı olmayan sinema, aynı 

zamanda bir toplumun (ya da toplumların) karşı karşıya olduğu güncel sorunlar ya da zamanın derin 

endişeleri/korkuları konusunda farkındalık yaratabilme gücüne de sahiptir. Sinema bunu, çağın 

ruhunu temsiller yoluyla yansıtabilmesine borçludur. Bir diğer deyişle, sinema bir yandan bireylerin 

ya da toplumların düşünce yapısını etkilerken diğer yandan insanlığın içinde bulunduğu durumu 

temsil eden ikili bir işleve sahiptir. Filmlerdeki bu temsiller ise ele alınan konulara ve teknik 

olanaklara bağlı olarak düzenlenir. “Filmde neyin ya da nelerin temsil ediliyor olduğu, filmin 

temasıyla ve konusuyla da birlikte düşünülmesi gereken, öncelikle içeriğe ait bir tartışmadır. Bu 

temsillerin nasıl kurulmuş olduğu ise biçim ve içerikle birlikte şekillenen, filmsel anlatım araçlarının 

nasıl kullanıldığı, öykünün nasıl bir olay örgüsü kurgusuyla oluşturulduğu ve film için özel olarak 

tasarlanan görsel-işitsel yöntemlerin amaca uygun şekilde nasıl kullanıldığını ifade eder” (Cerrahoğlu, 

2019: 523).  

Filmlerdeki temsillerin anlamlandırılması ise temsil edilen gerçekliğin tarihsel kavrayışı ile 

mümkündür. Çünkü gerçeklik, her çağın özgül toplumsal, kültürel ve düşünsel koşullarının bir 

sonucudur. 18. yüzyıldaki Avrupa merkezli Aydınlanma hareketleri “aklı” merkeze alarak kendinden 

önceki “Tanrı” merkezli dünyanın gerçeklik anlayışına son vermiştir.  Modernite düşüncesine hâkim 

olan rasyonel akıl ve buna bağlı olarak inşa edilen insan merkezli, seküler ve pozitivist dünya modeli, 

kesintisiz bir “ilerlemeyi” amaç edinmiştir. “Evrensel bir hakikat” anlayışına vurgu yapan bu meta 

anlatı, gerçekliğin tek ve değişmez olduğunu öne sürmüştür. İlerleme mantığının yol açtığı küresel 

felaketler (iki büyük dünya savaşı, kitle imha silahları, açlık, yoksulluk, doğa katliamı gibi), “müreffeh 

bir dünya” vaat eden ütopyanın büyük bir distopyaya dönüşmesine yol açmış ve böylece modernite 

düşüncesine yönelik radikal eleştirilerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bu radikal eleştiriler 

1960’lı yıllarla birlikte yükselişe geçen “postmodern durum” çerçevesinde kuramsallaştırılmıştır.  

Modernitenin “karşı cephesi” olarak da nitelendirilebilecek olan bu yeni “çağ”ın temel 

niteliklerini Terry Eagleton (2011: 95) şu şekilde açıklar: “Postmodernizm sözcüğü genellikle çağdaş 

kültürün bir biçimine göndermede bulunur; buna karşılık postmodernlik klâsik hakikat, akıl, kimlik 

ve nesnellik nosyonlarından, evrensel ilerleme ya da kurtuluş fikrinden, bilimsel açıklamanın 

başvurabileceği tekil çerçeveler, büyük anlatılar ya da nihaî zeminlerden kuşku duyan bir düşünce 
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tarzıdır.” Modernitenin “gerçeğin nesnelliği” anlayışına, postmodern düşünürler “gerçeğin 

göreceliliği” ile karşılık verirler. “Postmodernlik, Aydınlanma’nın bu normlarına karşı dünyanın 

olumsal, temelsiz, çeşitli, istikrarsız, belirlenmemiş nitelikte ve bir dizi dağınık kültürlerden ya da 

yorumlardan ibaret olduğunu bildirir; bu da hakikat, tarih ve normların nesnelliği, doğanın verili 

oluşu ve kimliklerin tutarlılığı hakkındaki belli ölçüde bir kuşkuculuğu besler” (Eagleton, 2011: 95).  

Postmodernitenin görelilik anlayışı, günümüzde gerçekliğin çoklu kabulüne tekabül etmekte bu 

da uzlaşımın imkansızlığına (ya da kaosa) yol açmaktadır. Özellikle kitle iletişim araçlarının bilgisayar 

teknolojisi ile buluşması, yeni sanal evrenlerin doğmasına yol açmıştır. Dijital teknolojiler ile bu 

evrenlere ulaşımın İnternet sayesinde kolaylaşması, kullanıcıların kendi inanç ve düşüncelerini 

kolayca ifade etmelerine olanak sağlamaktadır. Gerçekliğin bu çoklu yorumu, post-truth 

kavramsallaştırması ile daha da anlam kazanmaktadır. Dijital medya platformlarının artan etkinliği 

ise post-truht yaklaşımın anlam kümesinin genişlemesine yol açmaktadır.  

Dijital dönüşümün olanaklı kıldığı İnternet tabanlı iletişim teknolojileri ve elbette sosyal medya 

platformları, insanlar ve toplumlar arasında dijital bir temas alanı yaratmaktadır. Bu yeni ortamlar, 

bireylerin kişisel inanç ve görüşlerini kolaylıkla dile getirebilmelerine, dahası bunu bir propagandaya 

da dönüştürerek “taraftar” bulmalarını sağlamaktadır. Bu yeni ortamların “çok sesliliğe” olanak 

sağlayan bu yapısı, postmodern olarak nitelendirilen dönemin gerçeklik anlayışının ifadesi olan post-

truht yaklaşımının yükselişine yol açmaktadır. Böylesi bir ortamında anlamını çoktan yitirşmiş olan 

“gerçeklik” olgusu, toplumları, büyük bir kaosla yüz yüze getirmiştir. Özellikle dijital medya 

ortamları aracılığıyla tedavüle giren yalan söylemler, bir süre sonra genel bir kanı haline dönüşerek 

ciddi sorunlara yol açmaktadır.  

Çağdan çağa değişen bu gerçeklik anlayışı toplumların sosyal ve kültürel yaşamını derinden 

etkilemekte, dahası -post-truth yaklaşımda olduğu gibi- beraberinde birtakım sorunlar da 

getirmektedir. Bu sorunlar çağın gerçekliğini temsil eden filmlere de konu olmaktadır. Ele aldığı 

konuları görsel olanaklarla ortaya koyan filmlerdeki bu tür temsiller, uzun bir tasarı süreci sonucunda 

ortaya çıkmaktadır. Bir diğer deyişle, filmlerdeki bu tür temsiller bilinçli bir tasarımın ürünüdürler. 

“Hiç bir filmsel temsil rastlantısal değildir. Senaryo aşamasından post-prodüksiyonun son 

aşamalarına kadar filmler birçok değerlendirmeden geçer ve nihai anlamda yaratıcılarının söylemek 

istediklerini içerirler. Temel referansın somut gerçeklik olduğu en gerçekçi film anlayışlarında bile, 

anlatısal ve görsel-işitsel stratejilere dayanan tercihler bazı unsurları ön plana taşırken diğerlerini 

geriye iter ve aralarında hiyerarşiye dayanan bir seçim yapar. Bu bağlamda, ortaya çıkan temsil ve 

söylemin rastlantısal olduğunu düşünmek zordur” (Cerrahoğlu, 2019: 523). Filmlerin özellikle temsil 

bakımından gerçeklikle kurduğu bu ilişki, filmlerin yalnızca birer kurmaca ürünü olmadığını, dahası 

gerçeği yansıtan bir ayna da olabileceğini kanıtlamaktadır. Post-truth anlayışla birlikte yükselişe 

geçen linç kültürünü Clickbait adlı yapım özelinde ele alan bu çalışmanın asıl amacı, postmodern 

çağda sarsılan “evrensel gerçeklik” düşüncesinin gerekliliğini ortaya koymaktır. 

 

2.ALANYAZIN 

 

Post-truth, postmodern döneme ait bir olgudur. Postmodernite, gerçeğin biricik ya da tek 

olamayacağını, yani birden fazla gerçeğin olabileceğini öne sürmektedir. Aslında postmodernitenin 

bu tezi, moderniteye bir “karşı duruşu” ifade etmektedir. Postmodern anlayış, gerçekliğin göreliliğine 

atıfta bulunarak, çok-gerçekliliği öne sürmektedir. Bu yaklaşım, günümüzde post-truth (ya da post 
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hakikat, hakikat sonrası) anlayışın ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.  Modernitenin gerçekliğin 

evrenselliği ilkesine karşın, postmodern dönemde gerçeğin bireyselliği vurgulanmaktadır.  

İnsanlığın gerçeklikle kurduğu ilişki, Modernlik öncesi dönemden postmodern döneme kadar 

büyük değişimler yaşamıştır. “Modernlik öncesi dönemdeki ‘Tanrı bilir’ mottosunun yerini modern 

dönemde ‘Bilim bilir’ mottosu almıştı. Post-modernite ile birlikte motto ‘Herkes kendi bilir’ olarak 

revize edilmişti. Post-truth çağda ise ‘Bilmenin ne önemi var?!’ aşamasına geçildi ve hakikatle olan 

bağ koptu” (Altun, 2020: 36).  

Post-truth, Oxford sözlüğü tarafından “nesnel olguların, kamuoyu oluşturmada, duygulardan 

ve kişisel inançlardan daha az etkili olması durumu” olarak tanımlanmaktadır (http 1). Kavramdaki 

“post” ön eki, tarihsel anlamda “geçmiş olan”ı değil, hakikatin gölgede kalmasını ifade etmektedir. 

(Mcintyre, 2018: 5). Kavram temelde, duyguların gerçeklikten daha önemli olduğu fikrini ön plana 

çıkarır. McComiskey’ye (2017: 38) göre post-truth söylem, saçmalıklar, yalan haberler, ahlaksız sosyal 

medya paylaşımları, hileli inkarlar, medya saldırıları, isim takma gibi faktörlerle başarılı olmaktadır.  

Dijitalleşmenin toplumsal yaşamdaki belirleyici konumu, post-truth anlayışın 

yaygınlaşmasında ve kök salmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Modern çağın denetimli medya 

atmosferinin postmodern çağda gelişme gösteren dijital teknolojilerle aşınması, bu çağda bir “yalan 

iklimi”nin hakimiyetini mümkün kılmaktadır. Dijital ortamların görece merkeziyetsiz yapısının 

bireylere sağladığı “kolay erişim”, “anonim kimlik” ve “anlık etki-tepki” gibi “avantajlar”la, hiçbir 

olayın gerçekte meydana gelmesi gerekmeden toplumsal ya da küresel gündem belirlenebilmekte, 

dahası kamuoyu yönlendirilebilmektedir. Kitle iletişiminin bu denetimsiz biçimi, bilgi kirliliğinden 

başlayarak büyük toplumsal krizlerin meydana gelmesine yol açmaktadır (ABD başkanlık seçimleri 

ve Brexit Referandumu örneklerinde olduğu gibi). Kişisel duygu, düşünce ve inançların hüküm 

sürdüğü bu post-truth çağda evrensel gerçeklik önemsizleşerek yok olmuştur.  

Orak’ın (2020) literatür çalışmasından derlediği aşağıdaki maddeler post-truth anlayışın temel 

niteliklerini özetlemektedir:   

1. Post-truth kavramı yalan ve doğru kavramının arasındaki çizginin bulanıklaşmış olduğunu 

göstermekte ve bu iki kavramın ayrıldığı noktalar iç içe geçmektedir (Keyes, 2017’den akt. Orak, 

2020: 65).  

2. Post-truth çağı, hakikat kavramının özellikle günümüzde değersizleşmesini ifade etmektedir 

(Alpay, 2017’den akt. Orak, 2020: 65).  

3. Hakikat kavramına olan güven yitirilmekte ve dürüstlük kavramına olan bakış açısı 

değişmektedir. Öyle ki, bireyin günlük hayatında söylediği doğru sayısı yalan sayısından bir fazla 

olduğunda, birey kendisini dürüst olarak ilan edebilmektedir (Keyes, 2017’den akt. Orak, 2020: 65). 

4. Post-truth çağ içerisinde, bireylerin hakikat kavramına olan bakış açıları değişmiş, duygu ve 

inanca olan inanma durumu ön plana çıkmıştır (Frankfurt, 2005’ten akt. Orak, 2020: 65). 

5. Bireyler yalan, yanlış, ve hakikat olan durumlara karşı duyarsız hale gelmişlerdir (Orak, 2020: 

65). 

6. Yalan, şişirme ya da abartma bilgiler, özellikle bireylerin hakikati sorgulamaması ile birlikte 

ahlaki açıdan utanılması gereken bir eylem olmaktan çıkmıştır. Böylece bahsi geçen yanlış 

bilgilendirme çeşitleri fazlasıyla sıradanlaşmıştır (Bufacchi, 2020’den akt. Orak, 2020: 65). 

7. Sosyal medya platformlarındaki bilgi, kitle iletişim araçlarındaki gibi bir tahakküm altına 

alınamama özelliğini nedeniyle, post-truth kavramını en çok gördüğümüz alanlar olmaktadır. Bu 

alanlarda post-truth enformasyonlar hızla yayılmaktadır (Macnamara, 2018’den akt. Orak, 2020: 

65). 
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8. Post-truth çağ ile yalan ve aldatmaca ön plana çıkmıştır. Fakat bu kısımda önemli olan ayrıntı ise, 

bireylerin/toplumun yalan ve aldatmacaya verdiği tepkidir. Post-truth çağ içerisinde birey, 

vurdumduymazlık davranışı ile ön plana çıkmıştır (Braun, 2019’dan akt. Orak, 2020: 66). 

9. Post-truth davranışlar ile birlikte güvenlik olgusu da tehlikeye girmiştir. Neredeyse en önemli 

kişisel bilgilerimiz internet tabanlı veri KAYNAKLARı içerisinde yer almaktadır. Bu durum da 

güvenlik olgusunu sorgulamaya neden olmaktadır. Çünkü kişisel bilgilerimiz, fotoğraflarımız, 

videolarımız ya da ses kayıtlarımız hiç olmadığı bir şekilde kitlelere sunulabilmektedir (Aradau ve 

Huymans, 2019’dan akt. Orak, 2020: 66). 

10. Bireyler ancak kendi düşünce ve inanç sistemlerine uyum gösterebilecekleri enformasyonları 

kabul etmekte ve bunun tersi durumlarında hakikat olanı bile reddetme eğilimi 

gösterebilmektedirler (McRaney, 2011’den akt. Orak, 2020: 66).  

11. Toplumsal yaşamın, kasıtlı olarak ortaya çıkarılan söylenti bombaları, sahte haberler ve yalan 

söyleme davranışları ile manipüle edilebilmesine olanak sağlamaktadır (Harsin, 2018’den akt. 

Orak, 2020: 66). 

12. Post-truth dönemde hakikatin önemini yitirmesiyle birlikte bireylerin güven duygusu da 

zedelenmektedir. Bireyler kime ve neye güvenmeleri konusunda tereddüt etmektedirler (Orak, 

2020: 65-66). 

Sim, post-truth’un bir dünya görüşü inşa ederek, ondan geri adım atmayı reddetmeyi ve dahası 

onun yanlış olduğunu ortaya koyan herhangi bir kanıtı kabul etmemek anlamına geldiğini belirtir 

(Sim, 2019: 14). Mantık yerine duyguları hedef alan bu manipülasyon süreci, rasyonel yaklaşımı 

işlevsiz bırakmak için tasarlanır. Sim, sosyal medyanın bu süreçte oynadığı rolünü etkisini şu şekilde 

açıklamaktadır:  

Post-truth, şu anda çok kolay bir şekilde kullanılıyor ve bunu böylesine kritik bir meseleye 

dönüştüren şey, sosyal medyaya olan erişimin kolaylığıdır. Herkes bir Twitter hesabı açabilir, 

herkes geniş çaplı siyasi sonuçlara yol açabilecek (örneğin ulusal seçimlerde) sahte haberleri 

yaymak için bir Twitter kimliği yaratabilir. Sahte bir kişiden gelen sahte haberlerin etkisini 

azaltmanın yollarını bulmaya çalışmak, şu an ne kadar çaresiz olduğumuzu gösteriyor. Trollük, 

uluslararası alanda büyük bir sorun haline geldi […] (Sim, 2019: 158). 

Post-truth anlayışın egemen olduğu çağımızda, gerçekliğin önemsizleşerek yok olması, telafisi 

imkansız sonuçlara yol açmaktadır. “Post-truth çağın göstergeleri olan yalan, zorbalık, iftira, itibar 

suikastları gibi göstergeler aslında intihar etmeye hazırlanan insanoğlunun elindeki silahlardır. 

İnsanlar politik çıkarlar uğruna hasım gördüklerini hakikatin yokluğu ile yaralamaktadır. Ancak 

hakikati silikleştirmek, değersizleştirmek suretiyle kendilerini yeryüzüne bağlayan en önemli aracı 

imha etmektedirler” (Altun, 2020: 37). Bu da aslında günümüz toplumlarının -deyim yerindeyse- bir 

tür dekadans yaşadığının göstergesidir. Dekadansı “insana ve yaşama dair yozlaşma” olarak 

tanımlayan Akmeşe, kavramın çerçevesine de şu şekilde ortaya koyar: “[…] Tekil tanımlamalara karşı 

direnç gösteren dekadans, […] toplumsal olguların açıklanması ve insan realitesine dair felsefi 

sorunların betimlenmesiyle ilişkili anlamsal çağrışımlarla yüklüdür” (Akmeşe, 2020: 11). Dijitalleşen 

dünyanın gerçeklikle arasında koyduğu mesafenin ise günümüz toplumlarının bir tür dekadans 

yaşadığının göstergesidir. Özellikle etkileşimin yoğun olduğu Twitter gibi dijital platformlardaki 

yalan, iftira ve itibarsızlaştırma girişimleri bir linç kültürünün (iptal kültürü) yerleşmesine yol 

açmaktadır. Dolaşıma giren bu tür “söylem” ya da “bilgi”ler, yalnızca sahte kimlikli hesaplar 

tarafından değil, medya kuruluşları tarafından da (hatta kimi zaman sansasyon yaratacak bir şekilde) 

dolaşıma sokularak “gerçeklik” niteliğine büründürülmektedir. Teyit edilmesi bile gerekli 

görülmeyen bu tür spekülasyonlar, kişiler, gruplar ya da kurumlar için zaman zaman ağır sonuçlar 

doğurmaktadır.  



268 

 

3.YÖNTEM 

 
Post-truth anlayışla birlikte yükselişe geçen linç kültürünü Clickbait adlı yapım özelinde ele 

alan bu çalışmanın asıl amacı, postmodern çağda sarsılan “evrensel gerçeklik” düşüncesinin 

gerekliliğini ortaya koymaktır. Bu amaçla söz konusu yapım, anlatı özellikleri ve konusu bakımından 

iki farklı düzeyde analiz edilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan betimsel analiz 

yöntemine başvurulmuştur.  

 

4.BULGULAR 

 

Bu bölümde önce Clickbait adlı yapımın anlatısının özeti yapılmış, ardından yapımın analizi 

gerçekleştirilmiştir.  

2021 Netflix yapımı olan Clickbait, sekiz bölümlük bir seriden oluşmaktadır. Filmin senaristleri 

Tony Ayres ve Christian White, yönetmeni de The Machinist (Makinist, 2004) ve Fractured (2019) 

filmleriyle tanınan Brad Anderson’dır.  

Evli ve iki erkek çocuk babası olan Fizyoterapist Nick Brewer, bir sabah işe giderken 

kaçırılmıştır. Bir süre sonra İnternete yüklenen bir videoda Nick vardır. Nick’in elinde tuttuğu 

kartlarda kadınları taciz ettiği ve bu video 5 milyon kez izlenirse kaçıranlar tarafından öldürüleceği 

yazılıdır. Nick’in öldürüleceği bilgisine rağmen videonun izlenme sayısı hızlı bir şekilde artmaya 

başlar. Bu arada Nick’le ilgili ikinci bir video daha yayınlanır. Nick’in elindeki kartta “bir kadını 

öldürdüm” ifadesi vardır. Ailesi, dedektifler, polisler ve binlerce sosyal medya kullanıcısı Nick’i 

bulmak için çabalar. Ancak bazılarının niyeti Nick’i kurtarmak değil öldürmektir çünkü Nick’in 

elinde tutuğu kartlarda yazılanların “gerçek” olduğuna inanırlar. Hem geleneksel hem de sosyal 

medyadaki yeni spekülasyonlar, bir süre sonra Nick’in “kurban” olmaktan çıkıp “katil” olarak 

nitelendirilmesine yol açar. Filmin sonunda Nick’in masum olduğu ortaya çıksa da Nick çoktan 

öldürülmüştür. Aşağıda geleneksel medya ve sosyal medyada Nick’in dolaşıma giren videolarından 

görüntüler yer almaktadır.  

 

 
 

Görsel 1. Kaçırılan Nick’in, “Kadınları taciz ediyorum” yazılı kartla çekilen videosundan bir görüntü. 
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Görsel 2. Kaçırılan Nick’in, “5 milyon izlemede öleceğim” yazılı kartla çekilen videosundan bir görüntü. 

 

 
 

Görsel 3. Nick’in, “Bir kadını öldürdüm” yazılı kartla çekilen 2. videosundan bir görüntü. 

 

Sekiz bölümden oluşan Clickbait adlı yapımda, Nick’in kaçırılması sekiz farklı karakterin 

objektifinden sunulmaktadır. Bunlar; Pia (Nick’in kız kardeşi), Roshan (dedektif), Sophie (Nick’in eşi), 

Ben Parker (gazeteci), Emma Beesly (sözde Nick’in metresi), Simon (Nick’i kaçıran kişi, aynı zamanda 

intihar eden Sarah’nın ağabeyi), Ethan (Nick’in oğlu) ve Dawn (sekreter) karakterleridir. Anlatının bu 

temel niteliği, bir kaçırılma olayının etkilediği söz konusu karakterlerin bakış açılarını, duygularını ve 

düşüncelerini ortaya koyarak bir “görelilik” yaratmayı amaçlamaktadır. Anlatının bu “görelilik” 

perspektifi, Modern Çağ’ın “hakikatin biricikliği” ilkesine karşın, Postmodern çağın post-truth 

anlayışıyla birlikte egemen olan “çoklu gerçeklik” anlayışına tekabül etmektedir. Filmde kaçırılıp, 

işkence görüp, ölümle tehdit edildiği için mağdur konumunda Nick karakteri olduğu gerçeğine 

karşın; Nick’in ailesi, arkadaşları, medya uzmanları ve dedektifler, Nick’in hangi gerekçelerle suçlu ya 

da masum olabileceğini tartışırlar. Bu durum yalan ile doğru arasındaki çizginin bulanıklaşarak, iki 

olgunun iç içe geçtiğini göstermektedir. Her bölümde farklı karakterlerin deneyimlerine, duygu ve 

düşüncelerine tanıklık eden, hatta onlarla özdeşleşen izleyiciler de Nick’in masumiyetini sorgulamaya 

başlar. Çünkü tüm karakterler farklı nedenlerle “haklı” gösterilmeye çalışılır. Oysa tüm iftiralara, 

yalan haberlere, spekülasyonlara ve itibarsızlaştırmalara karşın gerçek olan tek şey, Nick’in masum 

olduğudur. Ancak buna rağmen kontrolden çıkan olaylar ve söylemler, Nick’in öldürülmesine yol 

açacaktır.  
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Yayımlanan iki videonun ardından Nick’in başka kadınlarla ilişkisi olduğuna dair birtakım 

iddialar ortaya atılır. Emma Beesly adındaki karakter, Nick’in eşi Sophie’ye giderek Nick’le uzun 

süreli bir ilişkisi olduğunu söyler. Ardından Nick’in birçok flört uygulamasında hesapları olduğu 

ortaya çıkar. Dahası, Nick’in Sarah adındaki genç bir kadınla da bir aşk yaşadığı ve daha sonra 

Nick’in Sarah’nın ölümüne yol açtığı iddia edilir. Ancak hiçbir zaman tam anlamıyla 

doğrulanmamasına rağmen başta Nick’in eşi, çocukları, kız kardeşi ile yerel-ulusal-sosyal medya ve 

güvenlik birimleri bu spekülasyonları “kanıt” olarak kabul ederek Nick’in suçlu olduğu sonucuna 

varırlar. Bir diğer deyişle, kamuoyu (Nick’in ailesi de dahil), bir yargıç edasıyla, spekülasyonlara 

dayanarak Nick’in suçlu olduğunu ilan etmiştir. Anlatıda rasyonel akıl yerine duygu ve inançlara 

dayanarak bir yargıya varmanın olumsuz sonuçlarını toplumsal boyutuyla ortaya koymaktadır. Oysa 

kaçırıldığı ve kötü muameleye maruz kaldığı için aslında “kurban” olan Nick, yayımlanan videolarla 

birlikte itibarsızlaştırılmaya başlanmıştır. İtibarsızlaştırmayı bu açıdan, post-truth ikliminde kök salan 

linç kültürünün bir aşaması olarak kabul etmek mümkündür. Nick’in elinde tuttuğu kartlarda 

yazılanlar, işkenceye maruz kaldığı gerçeğini perdelemiştir. Nick’in içinde bulunduğu söz konusu 

kötü durum artık kamuoyunun nezdinde yaptığı “kötülük”lerin cezası olarak kabul edilmekte, dahası 

bu “ceza”nın da yeterli olmadığına dair hem söylemsel hem de tepkisel tavırlarla ortaya çıkmaktadır.  

Sarah’nın ölümünde payı olduğu iddialarının ardından Nick bu kez “katil” olarak yaftalanır. 

Bunun üzerine sosyal medyada Nick, kaçırılanlar tarafından serbest bırakılırsa onu kendilerinin 

öldüreceği yorumları yapılır. Önce itibarsızlaştırılan, ardından tacizci ve katil olarak yaftalanan Nick, 

sosyal medyada sözlü saldırılara ve hakaretlere maruz kalmayı ifade eden linç kültürünün de 

ötesinde gerçekten öldürülmekle tehdit edilir. Bu durum yalnızca anlatının kurmaca dünyasında 

değil, gerçek yaşamda hemen her gün tüm bireylerin karşılaştığı hatta buna maruz kaldığı bir 

durumdur. Hemfikir olunmayan bir görüş, karşı görüştekilerin yoğun “bombardımanına” yol 

açmakta, bireyler ya da gruplar böylece “linç” edilmektedir. Bir şiddet sarmalına (kavramın tüm 

anlamlarıyla) yol açan bu süreç, filmdeki Nick karakterinin “talihsiz” durumuna kadar 

ilerleyebilmektedir.   

Anlatının ilerleyen bölümlerinde, Sophie’nin Nick’i bir arkadaşı ile aldattığı ortaya çıkar. Bu 

aşamadan itibaren Nick’in yaşadıkları ile ilgili gerçekler sırasıyla izleyiciye sunulur. Sophi’nin 

kendisini aldattığını öğrenen Nick, eşine aynı şekilde karşılık vermek ister. Bu amaçla bir flört 

uygulamasında hesap açar ve burada daha sonra intihar edecek olan Sarah ile tanışır. Ancak tüm bu 

yaşananları tetikleyen asıl gelişme, Nick’in kişisel bilgilerini ve flört uygulamasındaki hesabını, 

çalıştığı kurumun sekreteri olan Dawn’ın çalmasıdır. Nick aslında Sarah ile çok kısa bir mesajlaşma 

gerçekleştirmiştir. Sarah ile uzun uzun sohbet eden, Dawn’dır. Psikolojik sorunları olan Sarah, bir gün 

Nick’in (aslında Dawn’ın) beklemediği bir tepkisi ile karşılaşınca intihar eder. Bunun üzerine 

Sarah’nın abisi Simon, Nick’i kaçırır ve söz konusu videoları çekerek İnternete yükler. Nick’le ilişkisi 

olduğunu iddia eden Emma Beesly ise aslında hiçbir zaman Nick’le bir araya gelmemiştir. Dawn, bir 

aygıt yardımıyla sesini değiştirerek Emma Beesly ile sohbet eder. Birçok flört uygulamasında Nick’in 

fotoğraflarıyla hesaplar açan kişi de yine Dawn’dır. Nick, Sarah’nın abisi Simon’a gerçekleri anlatarak 

kurtulur ve tüm bunları yapanın Dawn olduğunu anlamıştır. Ancak Nick, Dawn’ın eşi tarafından 

öldürülür. Bir anlatı strateji olarak, tüm çatışmaları tetikleyen ilk krizin filmin sonunda gösterilmesi, 

izleyicileri de manipüle etmeyi hedeflemektedir. Ancak bu manipülasyon, izleyiciye “siz de anlatıdaki 

diğer tüm karakterler gibi duygularınıza ve inançlarına kapılarak Nick’i yargıladınız” demeyi 

amaçlamaktadır.   
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Nick’in, çalıştığı kurumun sekreteri ile paylaştığı kişisel bilgileri, Nick’in yaşamına mâl 

olmuştur. Toplumsal yaşamın her alanına sirayet etmiş olan dijital dönüşüm, özellikle verilerin 

gizliliği ve güvenliği konusunda büyük sorunlara yol açmaktadır. Kullanıcı ya da müşterilerinin 

kişisel verilerini depolayan şirketler, bu verileri diledikleri gibi işlemekte ve/veya bir meta gibi 

satabilmektedir. Bu durum günümüz dünyasında bireylerin kendilerini güvende hissetmemesine yol 

açmaktadır. Nitekim Clickbait, tam olarak bu gizliliğin ihlalinin yol açtığı felaketleri post-truth anlayış 

zemininde ortaya koymaktadır.  

Filmin sonunda Nick’in ölmesi bile insanların içinde yaşadıkları distopya“dan uyanmaları için 

yeterli değildir, dahası hiç kimse bu “kabus”un kaynağını bulmak için yaşanılanların nedenini 

sorgulama gereğinde bulunmaz. Çünkü gerçeklik bu çağda çoktan değersizleşmiş ve yerini dekadans 

bir yaşama bırakmıştır. Anlatının bu stratejisi günümüzde yitip gitmiş olan gerçekliğin önemine son 

sahnede bile vurgu yapmaktadır. Film böylece gerçeğe ulaşmak için rasyonel akıl yerine kişisel duygu 

ve inançları ikame etmiş olan bir sistemin temel açmazlarını ortaya koymaktadır.  

 

5. SONUÇ 

 

Postmodern dönemde ortaya çıkan ve gelişen dijital teknolojiler, küresel çaplı bir iletişim 

ortamının inşa edilmesine olanak sağlamıştır. Dijital teknolojiler, bireylerin bilgiye ulaşmasında 

kolaylık sağlasa da aynı ölçüde bilginin kirlenmesine de yol açmaktadır. Postmodern dönemin 

gerçeklik anlayışını ifade eden post-truth, bu dijital evrenin yapısal özelliklerinin de etkisiyle birçok 

olumsuz durumun meydana gelmesine yol açmaktadır. Post-truth anlayış, modernitenin “evrensel 

hakikat” anlayışını reddetmekte, onun yerine gerçekliğin göreliliği yaklaşımını benimsemektedir. Bu 

düşünce sistemi, gerçeğin tek ve değişmez olduğu iddiasına karşı çıkmaktadır. Gerçek, kişiden kişiye 

değişebilir niteliktedir. Postmodern dönemin gerçeklikle kurduğu bu “sorunlu” ilişki, filmlere de 

konu olmuştur.  

Filmler, ele aldıkları konular ve temsiller aracılığıyla çağın gerçeğini yansıtabilme gücüne 

sahiptir. Çalışma kapsamında ele alınan Clickbait adlı yapım da günümüzde egemen olan post-truth 

anlayışı ve bu anlayışın olası sonuçlarını distopik bir olay bağlamında ortaya koymuştur. Yapılan 

analiz sonucunda, post-truth anlayışın karakteristik yapısını oluşturan niteliklerin birçoğunun, 

anlatıda temsil edildiği tespit edilmiştir. Nick adlı karakterin kaçırılması ve ardından dijital dünyada 

paylaşılan kaçırılma videoları ve sözde itiraf notları birçok spekülasyon, yalan haber ve tehdidi 

beraberinde getirmiştir. Bu kaos ortamında, Nick’in ailesi ve arkadaşları bile onun suçlu olduğuna 

inanmıştır. Çünkü bu post-truth ikliminde, kişi, ilk aşamada itibarsızlaştırılıp ardından linç edilir. Bir 

linç kültüründe ortada olmayan tek olgu, “gerçek”tir ya da gerçeğin önemsizleşmiş olması bu iklime 

zemin hazırlamıştır. Clickbait, bir insanlık distopyası çizerek, gerçekliğin yitiminin olası sonuçlarına 

dikkat çekmeye çalışmaktadır.  

Yaşanan olayların gerçek yüzünü ortaya koyma çabasından ziyade, kişisel duygu ve inançlara 

dayalı yargıla süreci, Nick’in ölümüne yol açmıştır. Söz konusu karakterin bu yaşadıkları, çağın 

gerçeklikle olan bağını yitirmesinin sonuçlarının ne denli ağır olabileceğini kanıtlar. Zaten rasyonel 

yaklaşımın ve eleştirel düşüncenin kişisel görüş, duygu ve inançların gölgesinde kaldığı bir sistemde 

linç kültürünün ortaya çıkması kaçınılmazdır.  

Filmin ele aldığı konuyu anlatma biçimi, distopik olarak nitelendirilse de aslında çağa tutulmuş 

bir ayna olarak da yorumlanabilir. Dahası bu distopya bir kurmaca olmanın ötesinde her an maruz 

kalınan ya da bırakılan bir gerçeğe dönüşmüştür. Bu günümüz dünyasını tersine çevirebilmenin 
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yegane yolu ise evrensel gerçeklik anlayışına dayalı küresel bir sistem inşa etmektir. Clickbait gibi 

yapımlar da insanoğlunun böyle bir sistemin varlığına olan gereksinimini, nedenleriyle ortaya 

koymaktadır.  
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Özet: İnternet ve yeni iletişim teknolojilerinin toplumsal ve bireysel yaşamımızdaki önemi artarken, bilgi güvenliğine ve 

kritik önemdeki enformasyon alt yapılarının korunmasına ilişkin kaygılar da giderek daha fazla gündelik hayatın ve popüler 

kültürün konusu haline gelmektedir. Hackerlık ise bu kaygıların vücut bulduğu figürlerden biri olarak popüler kültürde 

yerini almaktadır. Araştırma, tarihsel süreçte içeriği değişim gösteren, güvenlikçi ya da özgürlükçü yaklaşımlar çerçevesinde 

profesyonel suçlu, enformasyon savaşçısı veya siyasal aktivist gibi birbirine karşıt anlamlara bürünebilen hackerlik 

kavramının sinemadaki görsel temsillerini konu almaktadır. Sinemada görsel temsilin işlevi, amaca yönelik araçsallaştırılan 

figürün doğru anlatım biçimiyle etkili olabilmesidir. Biçim ve içerik olmak üzere iki aşamada gerçekleşen görsel temsili 

anlatımda, içeriğin aynı zamanda biçime de ihtiyacı vardır. İletilecek ne varsa belli bir anlam dizgesi içinde tasarlanması 

görsel temsil dilini oluşturur. Görsel temsilin odağında anlam merkezli bir görsel dil becerisi vardır. Bu nedenle yalnızca 

süjektif bir yaklaşımla bir okuma edimine başvurulması görsel imgenin biçimsel düzlemdeki değerini eksik bırakır ki temsili 

anlatım, yani amaç aynı zamanda analitik bir okumayı da gerektirir. Bu bağlamda araştırmanın temel amacı, popüler sinema 

filmlerinde hacker kimliğinin ve hacking faaliyetinin nasıl temsil edildiğini analitik bir bakış açısıyla ortaya koymaktır. Bu 

kapsamda, özellikle 2000 yılı sonrasında vizyona giren ve hackerlik faaliyetlerini merkeze alan 2 adet film, Rodriguez ve 

Dimitri (2016) tarafından (1) düzanlamsal sistemde görseller, (2) stilistik semiyotik olarak görseller, (3) yananlamsal 

sistemde görseller ve (4) ideolojik temsil olarak görseller şeklinde sıralanan dört aşamalı görsel çerçeveleme modeli 

kullanılarak analiz edilmiştir. Bir film düzleminde görsel temsilin dolaşıma girmesi, semantik ya da göstergebilimsel bir 

okumanın yanında biçimsel-estetik kodları da gündeme getirir ki seçilen analiz yöntemi tam da bu bakış açısını ortaya 

koymayı sağlayacaktır.  Bu model, hackerlik olgusunun popüler filmlerdeki görsel temsillerini, biçimsel olduğu kadar, 

düşünsel bir eğilim ya da ideolojik tavrı karşılayan bir görsel dil olarak da değerlendirmek açısından işlevsel olmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Görsel Temsil, Sinema, Hacker Filmleri, Görsel Çerçeveleme  

 

Abstract: As the significance of the internet and new communication technologies in our social and individual lives ascends, 

concerns about information security and the protection of critical information infrastructures are increasingly becoming the 

subject of daily life and popular culture. Hacking, on the other hand, takes its place in popular culture as one of the figures 

related to these concerns. This research is about the visual representations of the concept of hacker in cinema within the 

framework of security and libertarian approaches and particular contexts such as historical change of the concept, wrapping 

opposite meanings in terms of professional criminal, information advocate or political activist. The function of visual 

representation in cinema is that in case the instrumentalized figure expressed decently, it can be effective for any objective. 

The visual representation actualizes in two stages as ‘form and content’ that the form cannot be separated from the 

content. Any meaning to be delivered through designed meaning system creates the language of visual representation and a 

meaning-centered visual language skill is the focus of visual representation. For this reason, the act of reading merely with a 
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subjective approach degrades the value of the visual image and it is not completed on the formal base that representational 

expression - the objective- also requires an analytical reading. In this context, the main objective of this research is to reveal 

how hacker identity and hacking activity are represented in popular movies from an analytical perspective. In this context, 

two films, which were released particularly after the year of 2000 place hacker activities at the center, were created by 

Rodriguez and Dimitri (2016) visuals as denotative systems; visuals as stylistic-semiotics systems; visuals as connotative 

systems; and visual as ideological representations. It was analyzed by using “a four-stage visual framing model” which 

is concatenated as visuals. The circulation of visual representation on a film base brings up formal-aesthetic codes as well as a 

semantic or semiotic reading, and the selected analysis method will enable to reveal this point of view. This model has been 

functional in terms of evaluating the visual representations of the hacker phenomenon in popular movies as a visual language 

that acknowledges an intellectual tendency or ideological attitude as well as formal.  

 

Keywords: Visual Representation, Cinema, Hacker Movies, Visual Framing 

 

 

HACKERLIĞIN POPÜLER SİNEMA FİLMLERİNDE GÖRSEL TEMSİLİ 

 
1. GİRİŞ 

 

Günümüzde Panama, Paradise ve Pandora belgeleri gibi sızıntılar, Anonymous gibi hacktivist 

grupların yanında yaşanan siber terör olayları, Çin ve ABD arasında siber alana da taşınan soğuk 

savaş ve öte yandan Edward Snowden ve Julien Assange üzerinden yürütülen tartışmalar hackerlara 

ve hackerlik faaliyetlerine yönelik kamuoyunda duyulan ilgiyi arttırmaktadır. Buna paralel olarak 

hackerlık popüler kültürün alanına da daha fazla dahil olmaktadır. Hacker kavramı TDK tarafından 

Türkçeye ‘bilgisayar korsanı’ olarak tercüme edilmekte ve “bilgisayar ve haberleşme teknolojileri 

konusundaki bilgisini gizli verilere ulaşmak, ağlar üzerinde yasal olmayan zarar verici işler yapmak 

için kullanan kimse” şeklinde tanımlanmaktadır (https://sozluk.gov.tr/). Bu, her ne kadar kavramın 

günümüzde yaptığı olumsuz çağrışımları ve egemen anlayışı yansıtan bir tanımlama olsa da bu tür 

taraflı açıklamalara yönelik güçlü itirazlar da bulunmaktadır. Öte yandan kavramının içeriği tarihsel 

süreç içerisinde değişkenlik arz etmektedir. Hacker kültürünün 1960’lı yıllarda ABD üniversitelerine 

dayanan başlangıç sürecinden 1980’lere kadar, kavram daha ziyade olumlu çağrışımlara sahipti; 

bilginin özgürleşmesi, paylaşım, bilgi tekellerine ve otoritelere karşı güçlü bir şüphecilik, bilişim 

teknolojilerini merakını tatmin ve eğlenmek için yaratıcı şekilde kullanma becerisi bu anlamda 

belirleyici özelliklerdi (Sabancı, 2013; 16-17). Ancak 1980’lerin ortalarından itibaren hackerlık kavramı, 

eski olumlu anlamlarını kaybederek bilgisayar korsanlığı ve siber suçlarla ilişkilendirilmeye 

başlanmıştır (Çoban, 2020; 46).  

Aynı zamanda ağ güvenliği açısından yaratabilecekleri tehditlerin boyutuna, teknik 

yeterliliklerine, amaçlarına, tetikleyici nedenlere veya kullandıkları yöntemlere bağlı olarak da 

hackerların geniş bir çeşitlilik gösterdiği söylenebilir. Örneğin Hald ve Petersen’in çalışmasında 

hackerlar dokuz kategori altında incelenmiş, bunlardan bazıları yüksek teknik yeterliliğe sahipken 

(profesyonel suçlular, ulus devletler vs.) bazılarının orta (Siber Punklar) ya da düşük yetkinliğe 

(Acemiler) sahip oldukları belirlenmiştir. Kimilerinin merak veya kötü şöhret için (Gri Şapkalılar), 

kimilerininse finansal kazanç elde etmek (Küçük Hırsızlar) veya siyasal aktivizm (Hacktivistler) gibi 

motivasyonlarla bu tür faaliyetlerde bulundukları tespit edilmiştir (2012).  

Bu araştırma ise içeriği tarihsel süreç içerisinde farklılaşan, geniş ölçüde bir çeşitlilik arz eden ve 

tartışmalı bir kavram olarak hackerlığın popüler sinema filmlerindeki görsel temsillerini konu 

almaktadır. Hackerlık olgusunun sinemaya ilk yansımaları da 1980’lerden itibaren gerçekleşmiştir 

(Stanczyk, 2017; 65). Bu durum, internet ve yeni iletişim teknolojilerinin toplumsal ve bireysel 
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yaşamımızdaki önemi artarken, bilgi güvenliğine ve kritik önemdeki enformasyon alt yapılarının 

korunmasına ilişkin kaygıların da giderek daha fazla gündelik hayatın ve popüler kültürün konusu 

haline gelmesiyle bağlantılıdır. Hacker karakterlerin ve hacking faaliyetlerinin medyada, özellikle de 

sinemadaki temsili ve çerçevelenme biçimi ile bunun gerçekliği arasındaki kırılımlar da oldukça 

önemlidir. Çünkü konuya dair toplum algısı büyük oranda söz konusu popüler imajların ve 

temsillerin birikimli etkisiyle oluşmaktadır (Gordon, 2010; 59).  

Araştırmada, öncelikle güvenlikçi ve özgürlükçü perspektifler bağlamında hackerlığa dair 

farklı tanımlamalar ve anlayışlar aktarılmıştır. Ardından bu perspektifleri temsil eden iki adet film, 

Dimitri ve Rodriquez tarafından ortaya koyulan ‘görsel çerçeveleme analizi’ yöntemi kullanılarak 

incelenmiştir. Nitel bir analiz yöntemi olan bu model üzerinden, örneklem olarak belirlenen ‘Hacker’ 

(2016) ve ‘Anon’ (2018) isimli filmlerdeki görsel çerçeveler dört aşamada (düz anlamı, semantik yapısı, 

çağrışımsal ve ideolojik anlamları üzerinden) incelemeye tabi tutulmuştur. İnceleme neticesinde 

hackerların ve hackerlık olgusunun popüler sinema filmlerinde nasıl temsil edildiğini analitik bir 

bakış açısıyla ortaya koymak amaçlanmıştır.  

 

2. GÜVENLİKÇİ VE ÖZGÜRLÜKÇÜ PARADİGMALAR ÇERÇEVESİNDE HACKERLIĞIN 

TEMSİLLERİ 

 
Literatürde sinemadaki popüler temsillere odaklanan çeşitli araştırmalar, hackerlık olgusunun 

çağdaş temsillerinin ikili bir karşıtlık üzerinden şekillendiğini göstermektedir. Güvenlikçi ve 

özgürlükçü paradigmalar çerçevesinde şekillenen bu stereotipler, bir yanda “siyah şapkalılar, 

kriminal kişiler ve siber punklardan oluşan gizli bir dünya, diğer taraftan davranışları otoriteleri 

rahatsız eden ifşacılar, açık erişim aktivistleri ve hacktivistler” gibi karşıt temsillere yaslanır (Stanczyk, 

2017; 63).  Bilhassa hackerları internete olan patolojik bağımlılıkları ustalıklı manipülasyonlara, 

saplantılı bilgi arayışlarına ve bilgisayar hırsızlıklarına yol açan genç adamlar veya ‘tehlikeli suçlular’ 

olarak resmeden güvenlikçi çerçeveleme tarzı 1990’lardan itibaren Batıda ve özellikle de ABD’de 

oldukça yaygındır (Coleman ve Golup, 2008; Schwartau, 2000; Thomas, 2005). İnternet haberlerini 

içerik analizi yöntemiyle inceleyen Çoban, Türkiye medyasında da hackerlığın ağırlıklı olarak negatif 

biçimde ve güvenlikçi bir bakış açısıyla çerçevelendiğini, hackerların ise suç ve kırıcılık ile ilişkili 

kişiler olarak resmedildiğini belirtir (Çoban, 2020; 61-62). 

Gordon tarafından 50 adet sinema filmi üzerinde nicel içerik analizi yöntemiyle yapılan bir 

araştırmada ise hackerlık faaliyetlerinin ağırlıklı olarak kahramanlık filmlerinde yer aldığını, hacker 

karakterlerin 25-50 yaş arasında (ortalama 27 yaşında), bilgisayar endüstrisinde çalışan (ya da tam 

zamanlı hackerlik yapan) ve ahlaki anlamda ‘iyi’ kişiler olarak resmedildiğini göstermektedir (2010; 

81-82). Gordon ayrıca, ortaya çıkan bu profilin popüler kültürde sıklıkla başvurulan ‘evinin garajında 

hackerlik yapan ergen’ tipolojisinin oldukça dışında ve gerçeğe daha yakın bir temsil olduğunu 

vurgulamaktadır (2010; 83). En sık öne çıkan hackerlık faaliyetlerinin ise finansal işlemlerden sürekli 

ama küçük miktarlarda para çalmayı içeren ‘salam dilimleme saldırısı’, insanları maniple etmeyi 

içeren ‘sosyal mühendislik’, kurum içinden kişilerin kurum sistemlerine saldırdığı ‘iç saldırı’, ‘yazılım 

kırıcılığı’, ve ‘şifre hırsızlığı’ gibi türler olduğu görülmektedir (2010; 78-80).  

Wall, medyada hackerların içe kapanık, saçı sakalı dağılmış ve bilgisayar başından kalkmayan 

siber suçlular olarak stereotipleştirildiğinden bahsetmektedir. Medyadaki temsili üzerinden bu hacker 

orduları, kendisinden daha büyük güçlerin, masum Batılıların banka hesaplarını hacklemenin dışında, 

uyuşturucu, fuhuş, çocuk pornografisi gibi suçlarla da ilgilenen Rus baronlarının, düşman ülkelere 
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karşı siber saldırı yöntemlerini kullanan devletlerin güdümünde hareket etmektedirler. Ancak Wall’a 

göre 2010 yılından sonra Wikileaks sızıntılarının ortaya çıkması, Anonymous ve LulzSec gibi 

hacktivist grupların önemli kurumların web sitelerine yaptıkları başarılı misilleme saldırıları, hacker 

stereotipinin güçlenmesini de beraberinde getirmiştir (Wall, 2012;5). Bu anlamda günümüzde, 

işledikleri suçlar sonrasında yakalanıp hapse atılan zavallı genç hackerlar imajı sarsılırken, hem teknik 

olarak belirli bir yetkinliğe erişmiş, hem de kendi siyasi bir meşruiyet zeminini yaratan daha güçlü bir 

hacker imajı onun yerini almaktadır.  

Diğer yandan Tucker ise Blackhat, Snowden ve The New Estate gibi siyasal gerilim filmlerine 

işaret ederek, buradaki hacker ve ifşacıların, zararlı sırları açığa çıkarması, resmi medya 

kuruluşlarının dışında sıradan insanlara doğru bilgileri sağlaması üzerinden yüceltildiğini ve 

kahramanlaştırıldığını belirtmektedir. Ayrıca Tucker, hackerların genellikle beyaz, erkek ve Amerikalı 

olarak hackerlığın ise (sanal Vahşi Batının kovboyları olarak) sıklıkla erkeklik ve patriarka ile ilişkili 

şekilde resmedildiğini ifade eder (Tucker, 2017;195; Steinmetz, vd. 2020).  

 

3. YÖNTEMSEL YAKLAŞIM 

 
Çerçeveleme yaklaşımı, ilk olarak 1974’te Erving Goffman’ın mesajların bağlamı ve organize 

edilmesinin izleyicinin düşünme biçimini ve eylemlerini etkileme marifeti olduğunu ortaya koyan 

ufuk açıcı çalışmasında ortaya çıkmıştır. Goffman'a (1974) göre izleyiciler, yaşam deneyimlerini 

anlamlandırmak için aktif olarak sınıflandırır ve düzenler. Bireylerin çevrelerindeki dünyayı 

bulmalarını, algılamalarını, tanımlamalarını ve etiketlemelerini sağlayan bu ‘yorum şemaları’ veya 

‘çerçeveler’dir. Bu nedenle Goffman, izleyici çerçevelerini, sosyal bilişten gelen senaryo ve şemaların 

fikirleriyle yakından ilişkili zihinsel yapılar olarak tanımlar. 

Kitle iletişimde çerçeveleme yaklaşımının öncülerinden biri olarak kabul edilen Entman 

(1991,1993) ise, çerçevelemeyi özellikle haber özelinde iki düzeyde ele almıştır: Bilgi işleme için 

zihinsel olarak depolanmış ilkeler (izleyici çerçeveleri) ve haberin kendisinin özellikleri (haber 

çerçeveleri). Birçok araştırmacı izleyici çerçevelerini, insanların gündelik yaşamda maruz kaldıkları ileti 

yoğunluğu ile başa çıkmak için oluşturdukları zihinsel haritalar olarak görür. Entman'a (1993) göre, 

çerçeveler gerçekliğin bazı yönlerine dikkat çekerken diğer unsurları gizler, bu da izleyicilerin farklı 

tepkiler vermesine neden olabilir. Çerçeveler, medya iletilerinde kurgulanan konuları veya olayları 

tanımlayarak ve inşa ederek insanların bu meseleler veya olaylar hakkındaki muhakemelerini ve 

tutumlarını şekillendirebilir. Yalnızca sözcükler değil, görüntüler de güçlü çerçeveleme araçlarıdır 

çünkü kelimelerden daha az müdahalecidirler ve bu nedenle daha az bilişsel çağrışıma ihtiyaç 

duyarlar. Bunun nedeni sadece fotoğraf gibi görsellerin gerçeğe daha yakın görünmesi değil, aynı 

zamanda daha güçlü duygusal ve anlık ipuçları yaratma gücüne sahip olmaları olabilir. Yüksek 

çekicilik değerleri nedeniyle, bir sayfada, web sitesinde veya ekranda görülen görüntüler genellikle 

bir hikâyenin ilk izlenimini verir ve kolayca hatırlanır (Rogers ve Thorson, 2000). Wischmann'a (1987) 

göre görseller iyi çerçeveleme araçlarıdır, çünkü onlar sadece meseleleri karartma değil, aynı zamanda 

ezici gerçekleri de ortaya koyma yeteneğine sahiptirler.  

Hertog ve McLeod'a (2001) göre çerçeveler, anlatılarda tanınabilir mitler ve metaforlar gibi 

araçlar kullandıkları için güçlerini sembolik anlamlarından alırlar. Ayrıca ilgili bazı şeyleri harekete 

geçirdikleri için “aşırı anlam” da taşırlar. Çerçeveler, tıpkı fikirler veya düşünceler gibi bir kültürün 

üyeleriyle rezonansa girdikçe ortak bir anlam oluşturur. Görsel çerçevelemenin kullanılmasıyla 

birlikte, bir düşünce ya da fikir diğerlerine ziyade daha göze çarpan ya da daha hatırlanır hale 
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gelebilir (Entman, 1991). Bu noktada çerçeveler sosyal fenomenleri anlamlandırmak için söylemsel 

olasılıkları kanalize ederek, bazı çıkarsamaların tercih edilebileceği ve diğerlerinin engellenebileceği 

gerekçeleri meşrulaştırır. 

Sinema da bu bağlamda önemli bir görsel çerçeveleme aracıdır. Sinemayı bir anlamlandırma 

pratiği olarak gören Christian Metz’e göre, filmlerde veya film türlerinde farklı kodların belirli 

şekillerde etkileşime girdiği anlamlar üretmenin yolları mevcuttur. Çünkü sinemanın ham maddesi 

montaj gibi özel anlam araçları değildir. Bir filmin hammaddesi, izleyicinin dikkat ettiği bilgi 

kanallarıdır. Bu kanallar ise şu şekildedir: (1) Fotoğrafik, hareket eden veya bunları birleştiren 

imgeler; (2) perde dışından okuduğumuz bütün yazılı materyalleri içeren grafik çizimler; (3) 

kaydedilmiş konuşmalar; (4) kaydedilmiş müzik; (5) kaydedilmiş gürültü veya ses efekti. Söz konusu 

bu maddeler bir filmde çeşitli anlamlandırmalar ortaya çıkarabilir. “Metz’e göre görüntü anlamını 

kültürel kodlardan ötürü ya da bağlamdan ötürü edinir. Her görüntü tek başına bir anlam taşır, ama 

başka görüntülerle birlikte olduğunda yeni yan anlamlar edinir” (Büker, 2012: 42).  

Görsel medya içeriklerinin anlamları ve yan anlamlarını ortaya çıkarmak adına göstergebilimsel 

bir okuma öneren Lulu Rodriquez ve Daniela V. Dimitrova (2011) tarafından ortaya koyulan görsel 

çerçeveleme yaklaşımı, sinema filmlerinde hackerlığın ve hacker kimliğinin nasıl inşa edildiğini 

ortaya koymak adına da oldukça oldukça işlevseldir. Çerçeveleme biçimlerini ve ilgili alanyazında 

kullanılan çerçeveleme yöntemlerini inceleyen Rodriquez ve Dimitrova’nın görsel çerçeveleme modeli 

temel olarak dört aşamadan oluşur. Bu aşamalar: (1) düzanlamsal sistem olarak görseller; (2) stilistik 

semiyotik sistem olarak görseller; (3) yananlamsal-çağrışımsal sistem olarak görseller; (4) ideolojik temsil olarak 

görseller.  

 

3.1. Düzey: Düzanlamsal Sistem Olarak Görseller 

 
Çerçevelemenin bu ilk seviyesi, Barthes’ın (1977) görsel mesajların analizindeki ilk anlam 

katmanı olan ‘düz anlam’ kavramını yansıtır ki bu aynı zamanda Messaris ve Abraham (2001) 

tarafından işaret edilen görüntünün analojik ve dizinsel niteliklerini de ifade eder. Çerçeveler, 

gerçekte kimin ya da neyin tasvir edildiği ortaya koyarak deşifre edilse de bu düzeyde çerçeveleme 

insanların yalnızca bildiklerini tanımaları gerçeğiyle sınırlıdır. Panofsky (1970), buna ‘birincil veya 

doğal konu’ olarak atıfta bulunur ki bu görsel uyaranların ilk okumasına ulaşmak için, ‘burada kim veya 

ne tasvir ediliyor?’ sorusuna verilen cevaptır. Gösterilenlerin düz veya temsili anlamlarından türetilen 

çerçeveler, görsele eşlik eden başlıklar, alt yazılar veya diğer metinsel açıklamalar tarafından 

belirlenir. Görüntüler bağlama, hedef kitleye ve amaçlarına bağlı olarak farklı seviyelerinde 

tanımlanabileceğinden, görsel okumaya daha fazla bağlam eklemenin çerçeveleme okumalarında 

yararlı olabileceğini söylemek mümkündür.  

 

3.2. Düzey: Stilistik/Semiyotik Sistem Olarak Görseller  
 

İleti olarak görüntüler bağlama, hedef kitleye ve amaçlarına göre farklı anlamlara 

bürünebilirler. Bu nedenle, bu yaklaşımın ikinci aşamasında, görsel algıyı şekillendiren yakınlık, 

benzerlik, tamamlama ve denge gibi Gestalt ilkelerinden yararlanılmıştır. Birden çok öğeyi bir bütün 

olarak algılama (boşlukları kapatma ve bütünler oluşturma eğilimi) ve denge (her görsel alan düzen 

ve kesinlik eğilimindedir) bu anlamda belirleyicidir. İzleyiciler öğeleri organize bütünler halinde 

gruplandırmak ve aralarında tutarlı ilişkiler kurmak için bu ilkelerden yararlanırlar (Kearsley, 1998). 
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Gestalt argümanlarını takiben, bir bütünün tek tek öğelerini tanıdıktan sonra, izleyici toplam 

görüntünün tutarlı bir yorumunu arar. Bu aşamada aynı zamanda Hochberg'in (1970) izleyicinin hızlı 

odak saplantılarının kısa süreli bellekle birleşerek sahnenin zihinsel bir resmini ya da planını 

oluşturmaya yardımcı olduğu yaklaşımı da kullanılmıştır (Lester, 2006). Gestalt organizasyon 

yasalarına ve yapılandırmacı teorinin ilkelerine dayanarak, görseli oluşturan nesneler veya öğeler, 

görsel alanı stabilize etmek için ayrı gruplar halinde sınıflandırılabilir. Bu süreçten çıkan kategoriler 

veya temalar ise görsel çerçeveleri oluşturur. 

 

3.3. Düzey: Yananlamsal-Çağrışımsal Sistem Olarak Görseller 

 

Bu düzeyde, görselde gösterilen kişiler ve nesneler sadece belirli bir bireyi, şeyi veya yeri değil, 

aynı zamanda onlara bağlı fikirleri veya kavramları da ifade eder. Bu içerik odaklı katmanda, 

görseller göstergeler olarak analiz edilir ve bunların gösterge sistemi içindeki diğer göstergelerle 

ilişkileri değerlendirilir. Bu kısımda temel alınan yaklaşımlardan biri Pierce tarafından ortaya koyulan 

ikonik, belirtisel ve sembolik işaret üçlemesidir. Ancak, ağırlıklı olarak üçüncü tip gösterge, yani 

sembolik olana odaklanılmıştır. Nedeni ise sembolik anlatımın kültüre bağlı yorumları da ele alması 

ve incelemesidir. Kaldı ki Peirce'e göre, semboller genellikle belirli bir eseri üreten ve/veya gören 

kültürde derin köklere sahip olduklarından, izleyicilerde ikonik veya belirtisel işaretlerden daha 

güçlü tepkiler uyandırırlar. 

 

3.4. Düzey: İdeolojik Sistem Olarak Görseller  

 

Barthes'ın (1977) “ikonografik sembolizm” kavramıyla yakından ilişkili olan bu düzeyde 

çerçeveleri analiz etmek Panofsky'nin sözleriyle, “bir ulusun, bir dönemin, bir sınıfın, bir dini veya 

felsefi inancın temel tutumunu ortaya koyan ilkeleri ortaya çıkarmaktır” (1970; 55). İdeolojik okuma 

ile bir görüntünün sembolleri ve üslup özellikleri, analiz edilen temsillerin arkasındaki ‘neden’i 

sağlayan tutarlı bir yorumda bir araya getirilir. Pieterse'ye göre, bu düzeyde çerçeve arayışında şu 

sorulara yanıt arınır: “Bu temsiller hangi çıkarlara hizmet ediyor? Kimlerin sesleri duyuluyor? Hangi 

fikirler hâkim?” Bu sorular sadece ölçülebilir ekonomik ve politik çıkarlara değil, aynı zamanda 

kültürel, duygusal ve psikolojik alanlarda daha incelikli bir yapıya sahip ilişkilere ve bu ilişkilerin tabi 

olma fenomeninde şekillendiği çeşitli yollara da atıfta bulunur (Pieterse, 1992, s. 10). 

Rodriquez ve Dimitrova önerdikleri yöntemi her ne kadar haber metinleri üzerinde uygulasa 

da söz konusu yöntemin hemen hemen bütün görsel medya metinlerini analiz etmede 

kullanılabileceğinin altını çizmiştir. Dolayısıyla bu yöntem, filmin anlam katmanlarını hem biçimsel 

hem de içeriksel olarak açımlamak için de kullanılabilir. Mevcut çalışmada seçilen filmler de 

hackerların ve hackerlığın görsel olarak nasıl ele alındığı, söz konusu dört aşamalı görsel çerçeveleme 

yöntemiyle analiz edilmiştir. 

Çalışmada güvenlikçi perspektifi temsilen ‘Hacker’ ve özgürlükçü perspektifi temsilen ‘Anon’ 

isimli filmler seçilerek örnekleme dahil edilmiştir. Dolayısıyla araştırmada amaçlı örnekleme 

yöntemlerinden biri olan kuramsal örnekleme yöntemi kullanılmıştır.  Örneklemlerin 

belirlenmesinde, aynı zamanda hikaye örgüleri açısından hackerlığı merkeze alan güncel filmler 

olmaları da bir kriter olarak göz önünde bulundurulmuştur. 
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4. ANALİZ 

 

Örnekleme dahil edilen filmlerde hackerların ve hackerlığın nasıl çerçevelendiği yukarıda ifade 

edilen dörtlü model üzerinden analiz edilmiştir. Bu bağlamda filmde çerçevelenen hacker karakterin 

kimliği, teknik yetkinlikleri, motivasyonları, kişilik yapısı bağlamında nasıl özellikler sergilediğinin 

yanı sıra, genel olarak hackerlık olgusuna nasıl bakıldığı da filmlerden seçilen görsellerle 

desteklenerek ele alınmıştır. Hackerlık olgusuyla bağlantılı olmak kaydıyla, filmlerde internet ve yeni 

medyanın nasıl tahayyül edildiği, zaman ve mekanın nasıl çerçevelendiği de analize dahil edilmiştir. 

Analiz sürecinde, şematik bir akış yerine, temsili anlatıma göre genişleyen örgülü bir yaklaşım daha 

tatmin edici olduğundan yöntemin katmanları korelatif olarak ele alınmıştır. 

 

4. 1. Hacker Filmi: 

 

 
 

Figür 1: Hacker Film Afişi 

Tür: Dram, gerilim, suç 

Yönetmen: Akan Satayev 

Senarist: Akan Satayev 

Yapımı: 2015- ABD 

 

Film Ukrayna’dan Kanada’ya göç eden yoksul bir işçi ailesinin tek çocuğu olan Alex’in Dark 

Web isimli uluslararası bir hacker grubuyla tanışmasını ve ardından siber dolandırıcılık, kimlik 

hırsızlığı, kaçakçılık ve kredi kartı sahteciliği gibi suçlara karışma sürecini anlatmaktadır. Alex’in 

hacker olmakta iki temel motivasyonu bulunmaktadır: Bunlardan birincisi, yaşadığı kasabadan çıkıp 

Toronto’daki üniversitede yazılım eğitimi alabilmek için para biriktirmektir. Ailesinin maddi durumu 

Alex’i üniversiteye göndermek için yeterli olmadığı gibi, aile yaşadığı maddi sıkıntılardan ötürü kendi 

içinde tartışmalar yaşamakta ve bu yüzden Alex’i de ihmal etmektedir. İkinci motivasyon ise Alex’in 

ekonomik sisteme ve özellikle de bunun temel taşıyıcısı olarak bankalara karşı duyduğu öfkedir. 

Çünkü Alex’in annesi bir bankada işe girmiş ve ardından kredi kullanarak konut satın almıştır. Ancak 

annesi işten atılınca yaşadıkları konut da ellerinden gitmiştir.  
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Darkweb isimli hacker grubuna dahil olduktan sonra, işlediği suçların boyutlarıyla paralel 

olarak burada giderek yükselen Alex, bu süreçte Sye ve daha sonrasında polis muhbiri olduğu 

anlaşılan Kira ile çalışmaya başlar. Darkweb üzerinden tanıştığı Kira sayesinde Alex küçük çaplı 

kaçakçılık faaliyetlerini bırakarak milyonlarca dolarlık vurgunlar yapmaya başlar ve yine onun 

yönlendirmesiyle Hong Kong’a taşınır. Bu sayede Alex, Darkweb’in yöneticisi olan Zet’in dikkatini 

çekmeyi başarır. Zet ile tüm dünyada ses getirecek bir borsa vurgunu planlayan Alex, bu operasyon 

sırasında Zet ile birlikte yakalanır ve iki yıl boyunca Tayland’da hapis yatar. DarkWeb sitesi ise ‘Siber 

Suçlar Birimi’ tarafından kapatılır. Filmin finalinde ise seyirci hikâyenin başından beri devletin 

kontrolünde olduğunu, Kira’nın başından beri muhbirlik yaptığını ve polis için çalıştığını öğrenir. 

Polis dedektifi Zet’e ulaşabilmek için Alex’i yem olarak kullanmış, Alex’in tüm faaliyetlerini Kira 

aracılığıyla izlemiş ve yönlendirmiştir. Hapiste geçirdiği iki yılın ardından Alex, anonim kalma 

çabasıyla geçen hayatını bir kenara bırakmaya, kendisi olmaya ve ailesine dönmeye karar verir.  

 

4.1.1. Hacker kimliğinin ve hackerlığın sunumu:  

 
Hacker filminde, ergen, asosyal, erkek, beyaz ve aile ilişkileri sorunlu olan dolayısıyla bu tür 

filmlerdeki stereotipleri birebir yansıtan bir hacker karakteri vardır. Bu karakter daha ziyade küçük 

çaplı siber suçlarla ilgilenmektedir ve teknik yetkinliği sınırlıdır.  

 

 

Figür 2: ‘Hacker’ filminde Hacker karakteri  

 
Söz konusu karakter, ne istediğini tam olarak bilmeyen, sanal dünyanın önünde açtığı 

fırsatların büyüsüne kolaylıkla kapılabilen ve bu anlamda kolay yönlendirilebilen bir kişiliğe sahiptir. 

Söz konusu karakter üzerinden, sanal ve gerçek ilişkileri yapay bir karşıtlık üzerinden algılayan, 

ailenin denetimi ve bağlayıcı gücü olmaksızın gençlerin suça yönelebileceğini salık veren 

muhafazakâr bir dünya görüşü yansıtılmaktadır (Figür 2). 
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Figür 3: Hacker filminden bir çerçeve 

 

Figür 4: Hacker filminden bir çerçeve 

 

Figür 3 ve 4’te yer alan her iki görüntüye bakıldığında, görüntülerin kompozisyonel 

merkezinde bir duvar önünde yer alan büfenin üzerinde duran küçük bir televizyon görülmektedir. 

Figür 3’te görülen televizyonda, ulusal bir kanalda sunulan haber bülteninde yasadışı olarak 

tanımlanan bir örgüt tarafından devlet kurumlarına ve bankalara yapılan siber saldırı haberi 

sunulmaktadır. Figür 4’te ise haberde işaret edilen Darkweb isimli grubun sözcüsünün saldırıyı 

üstlendiğini açıkladığı görüntüye yer verilmiştir.  Darkweb üyesi yüzünü beyaz bir maskeyle 

gizlemiş, siyah bir kıyafet içinde ve elektronik bir sesle açıklamayı yapmaktadır. Ayrıca, filmde hacker 

karakteri temsil eden Alex’in kahve almak için bir dükkâna girdiği sırada bu habere denk gelmesi, 

çerçevenin televizyona odaklanması, karakter ile hackerlık olgusu arasındaki bağlantıya dikkat 

çekmektedir. Dimitri ve Rodriques tarafından oluşturulan çerçeveleme modelinin ilk iki adımını 

oluşturduğunu söyleyebileceğimiz görüntüsel kodlar, Barthes tarafından işaret edilen düz anlam 

kavramı ile paralellik göstermektedir. Burada yer alan görüntüsel kodların, hangi amaçla inşa edildiği 

ve elbette ortaya çıkan anlam, çerçevelemenin devamı olan kategorilerin oluştuğu yerdir ki bu aynı 

zamanda filmin alt kodlarında yer alan ‘esas’ söylemi ortaya koyacaktır. Görsel çerçevelemenin diğer 

kategorileri olan çağrışımsal ve ideolojik kodlara bakıldığında ise, filmde Darkweb ismiyle görülen ve 

Alex’in de katıldığı hacker grubu, gerçek dünyada Anonymous isimli hacker grubuna denk 

düşmektedir. Gerçekleştirdiği siber saldırıların ardından Televizyonda Darkweb sözcüsünün 

konuşma biçimi ve yaptıkları görsel sunum doğrudan siyasal amaçlı hacktivizm faaliyetleri 

gerçekleştiren Anonymous’u çağrıştırmaktadır. Bu anlamda film, bilgiyi özgürleştirmek, sömürü 

ilişkilerine hizmet eden kurumlardan, siyasal ve ekonomik elitlerden intikam almak gibi kılıflar 

altında gerçekleştirilen hacktivizmin ve bu bağlamda ünlenen Anonymous gibi grupların esas 
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motivasyonunun daha fazla para ve güç elde etmek olduğu mesajını vermektedir. Bu noktada, 

yukarıda yer alan görüntüler, hackerlığı kriminalize eden ve bu olguyu siber suçlarla ilişkilendiren 

güvenlikçi bir çerçeveleme biçimine denk düşmektedir. Bu yönüyle görüntünün temsil kodları 

açısından etkili olduğunu söylemek mümkündür.   

Bu durumu destekleyici nitelikle olan bir diğer görsel çerçeve Figür 5’te görülmektedir. 

Çerçevede yakın çekim bir banka ATM’si ile makinanın para çıkış noktasının tam önüne koyulmuş 

Darkweb grubuna ait bir kart bulunmaktadır. Hackerlığın belirli ölçülerde kriminalize edildiği, yani 

dolandırıcılık, kredi kartı sahteciliği, kimlik hırsızlığı gibi suçlarla ilişkilendirildiği görülmektedir. 

Kriminalize etme durumu Hacker filminde daha yoğun ve doğrudan şekilde yapılmaktadır.  

 

 

Figür 5: Hacker filminden bir çerçeve 

 
4.1.2. İnternet ve yeni medya eleştirisi: 

 
Hacker filminde, internet kontrolsüz, kaotik, her türlü tehdide ve olasılığa açık bir alan olarak 

resmedilmiştir. Bu tür bir çerçeveleme tarzı, internete ve onun ergenler üzerindeki etkilerine yönelik 

ahlaki paniği tetiklemek, ayrıca devletin ve ailenin bu alandaki denetimini arttırmasını 

meşrulaştırmak için filmlerde ve diğer popüler söylemlerde sıklıkla kullanılmaktadır.  

 

 

Figür 6: Hacker filminden bir çerçeve 

 
Figür 6’da yer alan çerçevelemeye bakıldığında, hacker karakter Alex’in internette kolay para 

kazanma yolları aradığı anda karşısına çıkan bir ekran görüntüsünün detayı yer almaktadır. 

Görüntüde bir internet sitesinin ‘Open Your Eyes’- (Gözlerini Aç) şeklindeki başlığı verilmektedir. 

Hemen altında ise sitede yer alan çeşitli makaleler, video galerisi, referanslar, kitaplar ve site hakkında 

genel bilgilerin bulunduğu kısımlar yer almaktadır ki bunlar aynı zamanda çerçevelemenin 
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düzanlamsal kodlarını oluşturmaktadır. Çağrışımsal kodlara bakıldığında ise, ‘Gözlerini Aç’ 

cümlesinin esasında, internetin her türlü denetim ve kontrolün dışında yarattığı sınırsız olanakları ve 

fırsatları değerlendirmeye dönük bir çağrı olarak okunması olasıdır.    

 

4.1.3. Zaman ve mekân temsili: 

 
Filmde temel olarak düz çizgisel bir anlatım kullanılmakta ve zamansal sıçramalara yer 

verilmemektedir. Filmde yer verilen televizyon haberlerinden de anlaşıldığı üzere, hikaye yoğun 

finansal krizlerin yaşandığı, özellikle de ipotekli konut kredilerinin ödenemediği bir döneme rast 

gelmektedir. Bu anlamda, zamansal olarak filmin 2008 yılında yaşanan ve Mortgage krizi olarak da 

adlandırılan sürece bir göndermede bulunduğunu ve bu yönüyle (topyekün kapitalizme olmasa da) 

küresel finansal sisteme ve bankacılık sistemine yönelik eleştirel bir yaklaşım sergilediği söylenebilir.   

 

 

Figür 7: Hacker filminden bir çerçeve 

 

 

Figür 8: Hacker filminden bir çerçeve 

 
Figür 7 ve 8’de yer alan görüntüler filmin Hong Kong’da geçen kısımlarındandır. Her iki 

görüntüye bakıldığında, ilk olarak yoğun trafik, yüksek binalar ve binalara yerleştirilmiş reklamlar 

mekânsal nitelikler olarak göze çarpmaktadır. Şehre ait görüntüler, film boyunca genelde kalabalık, 

kaotik ve dolayısıyla kontrolsüz ve birçok farklı tehdit unsurunun barınmasına elverişli bir ortam 

olarak kodlanmıştır. Özellikle figür 8’de yer alan görsele bakıldığında, Hong Kong’da yer alan bir 

binanın cephesi görülmektedir. Gri ve mavi renklerin ağırlıklı olduğu binada fütürist bir mimari 

anlayışın olduğunu söylemek de mümkündür. Hong Kong’a ait görüntüsel kodların filmde 

Darkweeb’in merkezi ve Zet’in de yaşadığı yer olarak Hong Kong’un gösterilmesi tesadüf değildir. 
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Zira Hong Kong Çin’e bağlı bir özel idari bölgedir. Bu durum, dolaylı olarak Çin’i ‘özgür dünyaya’ ve 

küresel finansal sisteme yönelik tehdit olarak konumlayan ABD ve Batılı ülkelerin dış politikası ile 

oldukça paraleldir.  

 

4.2. ‘Anon’ Filmi: 

 

Figür 9: Anon Film Afişi 

Tür: Gerilim, bilimkurgu 

Yönetmen: Andrew Niccol 

Senarist: Andrew Niccol 

Yapımı: 2018- ABD, Almanya 

 

2018 Yapımı bilimkurgu filmi olan Anon, hükümet tarafından yapılan siber gözetlemenin 

gündelik yaşam içinde bir sosyal kontrol biçimi olmasını konu alıyor. İsimsiz bir metropolde geçen 

filmde, her bir vatandaş, kimlik ayrıntılarını tam olarak yayınlayan, görsel kayıtların toparlandığı ve 

arşivlenebildiği yüksek teknoloji aygıtlarıyla donatılmış durumdadır. Vatandaşların gördükleri ve 

duydukları her şey devlet tarafından kayıt altına alınabilmekte, başka hiçbir aygıta ihtiyaç 

duymaksızın geriye dönülerek tekrar izlenebilmekte ve başka şahıslara gönderilebilmektedir. Öte 

yandan filmde arttırılmış gerçeklik teknolojilerinin geleceğine yönelik önemli ipuçları bulunmaktadır. 

Her birey görüş alanına giren diğer vatandaşların kimliğini, mesleğini ve diğer bilgilerini 

görebilmekte, alt yazı olarak kendi aralarındaki konuşmalarını dahi okuyabilmektedir. Dolayısıyla 

filmde kamusal ve özel alan ayrımının bulanıklaşmanın da ötesinde tümden ortadan kalktığı, her 

bireyin aynı zamanda bir güvenlik kamerası haline geldiği ve hiçbir şeyin gizli kalmadığı bir distopya 

canlandırılmaktadır.  

Filmin hikaye örgüsü bir kadın hacker ve onu yakalamakla görevlendirilen bir polis dedektifi 

etrafında dönmektedir. Hacker (2016) filminden farklı olarak, Anon’da temsil edilen hacker karakter 

yetişkin bir kadındır ve ayrıca küçük çaplı siber suçlardan ziyade daha büyük yetkinlik ve beceri 

gerektiren suçlarla ilgilenmektedir. Anon filmindeki hackerın da temel motivasyonu para 

kazanmaktır. Filmdeki tabiriyle ’usta bir editör’ olan hacker geçimini insanların ‘küçük suçlarını’ para 

karşılığında örtbas ederek sağlamaktadır. Beyaz yakalı suçlarını, dedikoduları veya uyuşturucu 
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kullanımını, aldatma gibi istenmeyen eylemleri kayıtlardan silip, bunların yerine yeni anılar 

yerleştirebiliyor.  Hacker ayrıca bir insanın bakış açısını kendi bakış açısıyla değiştirebilmekte, gerçek 

bir görüntünün üzerine kurgusal eklentiler yapabilmekte, görüntünün perspektifini ve içeriğini anlık 

olarak manipüle edebilmektedir. Öte yandan bu tür müdahaleleri yaparken kendi kimliğini ve dijital 

izlerini görünmez kılarak anonim kalabilmektedir. Hacker bu yeteneklerini kullanarak işlediği seri 

cinayetler neticesinde polisin dikkatini çekmiş ve filmin sonunda yakalanmıştır.  

 

4.2.1. Hacker Kimliğinin ve Hackerlığın Sunumu: 

 

Anon filminde klişelerin biraz daha dışına çıkan, yetişkin, kadın, asosyal ve beyaz bir hacker 

karakter hikâyenin merkezinde konumlanır (Figür 10). Teknik olarak ise oldukça yetkin ve kültürel 

sermayesi yüksektir. Gerek kendi kişisel geçmişinin yükünden kurtulmak istemesi, gerekse de var 

olan sistemle yaşadığı sorunlar yüzünden anonim kalma konusunda bir takıntı geliştirmiştir. Aynı 

zamanda yasa dışı olan mesleğini icra ederken, kendi belirlediği etik standartlar çerçevesinde kalmaya 

da özen gösterdiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla filmdeki kod adıyla Anon’un, yasanın karşısına kaosu 

ve düzeni koyan, sistemin işlerliğini ve öngörülebilirliğini garantiye almak adına bireyin mahremiyet 

alanına müdahaleyi meşru gören katı devletçi ve kolektivist anlayışa yönelik bireyci bir başkaldırıyı 

temsil ettiği söylenebilir.   

 

Figür 10: Hacker karakteri 

 
Anon filminde hackerlik olgusuna olumlu bakılmamakla birlikte, bireylerin mahremiyet, 

anonim kalma ve unutulma (unutma) hakkına yapılan gönderme daha baskındır. Bu yönüyle filmin 

hackerlığa dair özgürlükçü bir çerçeveleme biçimine daha yakın olduğu söylenebilir.  
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Figür 11: ANON filminden bir çerçeve 

Figür 11’de yer alan görüntü, Anon filminde hackerlık olgusuna gönderme yapmaktadır. 

Görselde izleyenin görüş açısından, yani hacker karakterin gözünden izlenilen görülmektedir. Koyu 

renklerin hakim olduğu bir odada karşı karşıya duran hacker ve hackerdan bir takım görüntüleri 

silmesini isteyen kişi (ki bu aslında bir devlet görevlisi) arasındaki iletişim, aslında hackerın 

karşısında duran kişinin gözlerine bakarak kişisel verilerine ulaşabildiğini göstermektedir ki, bu aynı 

zamanda bir güvenlik açığını da işaret etmektedir. Görüntüde yer alan kareler ve sayılar, silinmesi 

istenilen geçmişi bulmaya yönelik hackerın müdahalesinin gösterildiği andır. Burada ise arttırılmış 

gerçeklik teknolojisinin yoğun biçimde geliştiği, insan bedeninin aynı zamanda bir bilgisayar haline 

geldiği distopik bir geleceğe atıfta bulunulmaktadır. Buna göre, filmde her ne kadar devlet kontrol ve 

gözetleme sistemlerini geliştirdikçe, hackerların da bu sistemleri işlevsiz kılmak adına kullandığı 

teknolojileri geliştireceğine işaret edilmektedir. Anon’da ayrıca, devletin kontrolü ve dolayısıyla 

devletin ‘güvenliği sağlamak’ adına girişeceği çabaların hiçbir zaman nihayete ermeyecek bir 

topyekûn savaş konseptini diri tutacağına dair dolaylı bir mesaj verilmektedir.  

 

4.2.2. İnternet ve Yeni Medya Eleştirisi: 

 
Figür 12 ve 13’te yer alan görsellere bakıldığında, hükümet tarafından yapılan siber 

gözetlemenin gündelik yaşam içinde bir sosyal kontrol biçimi haline geldiği görülmektedir. 

Görüntülerde, yalnızca kişiler değil, nesneler de ayrıntılarının tam olarak yayınlandığı görsel 

kayıtların toparlandığı ve arşivlenebildiği yüksek teknoloji aygıtlarıyla donatılmıştır.  Sık sık öznel 

karakterlere dalan film, kişinin adını, yaşını, mesleğini ve diğer göze çarpan ayrıntıları sokakta 

yanından geçerken yüzlerinden nasıl gördüğünü ya da bir konuşmanın nasıl olduğunu 

göstermektedir. 

 

 

Figür 12: ANON filminden bir çerçeve 
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Figür 13: ANON filminden bir çerçeve 

 
Filmde internetin bireylerin diğer bireylerle ve çevreyle kurduğu ilişkileri daha sığ ve yüzeysel 

hale getirdiği ve insanın gerçeklik algısını tahrip ettiği yönünde tekno-determinist yaklaşımlar 

hakimdir.  Buna karşın Anon’da teknoloji eleştirisinin, sistem eleştirisiyle de iç içe geçtiği 

görülmektedir. Anon filmi, teknolojinin, özellikle de arttırılmış gerçeklik teknolojilerinin totaliter ve 

kapitalist bir rejimde bireyselliği baskılamak, mahremiyeti ortadan kaldırmak adına nasıl 

kullanılabileceğine dair bir distopyadır. Bu durum filmin görsel çerçevelenme biçimine ve genel 

atmosferine de doğrudan yansımaktadır.  

 

4.2.3. Zaman ve Mekân Temsili: 

 
Anon filminde mekansal kompozisyonlar önemli bir gösterge işlevi taşımaktadır. Örneğin Figür 

14’te hacker karakterin evi tasvir edilmiştir. Görselde yatak odası, banyo, oturma odası gibi mekanları 

birbirinden ayıran duvarların ya da ev içi mekanı dışarıyla ayıran perdelerin bulunmadığı 

görülmektedir. Bu durum, dolaylı olarak, filmin sorunsalını da destekleyen biçimde bireysel 

mahremiyetin, özel ve kamusal alan ayrımının ortadan kalktığı bir dünyaya gönderme yapmaktadır.  

 

 

Figür 14: ANON filminden bir çerçeve 

 
Figür 14’te yer alan görüntü hacker karakterin evini göstermektedir. İlk dikkat çeken 

noktalardan biri, evin birbirine entagral parçalardan oluşmuş bir açık alan olmasıdır. Filmin geneline 

yansıyan düz ve derin mekanların yer aldığı, özellikle fütüristik filmlerde sıklıkla kullanılan mimari 
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üslup hacker karakterin evinde de görülmektedir. Fakat burada dikkat çeken nokta, evin tasarımında 

kullanılan eşyaların fütürizmden ziyade daha klasik çizgiler taşımasıdır. Umberto Eco “La Struttura 

Assente” adlı kitabında mimari göstergeleri, olası şifreler ileten insan yapımı nesneler ve 

çerçevelenmiş uzamlar olarak ele alır ve alışkanlıklara dayalı sistemler temelinde tanımlaya çalışır. 

Yine Eco’ya göre görünüşte hiçbir şey ifade etmeyen mimari nesneler aslında işlevseldirler, ancak bir 

iletişim edimi olarak da görülebilir. Bu noktada, filmde her ne kadar net bir zamansal yarılma olmasa 

da gelecek projeksiyonu aslında nesne ontolojisi üzerinden kurgulanmıştır. Öyle ki insan bedeni ve 

nesne arasındaki ilişkiye işaret eden eşyalar birer ‘artifact’ olarak evin iç tasarımında kullanılırken, 

genelde ve dışarıda fütüristik bir kurgu tercih edilmiştir. Burada geçmiş hafızaya sahip ama aynı 

zamanda gelecek yaşamın tahayyülünü içeren bir anlatım söz konusudur. Ayrıca, daha derin bir 

okuma yapılacak olursa, fütürist filmlerde aslında hikâyenin ne kadar çok gelecekte olduğunun altını 

çizmek için kültürel hafızaya göndermeler yapılabilir. Filmde kullanılan klasik arabalar bunun bir 

örneği olabilir. Yani kronolojik dikotomi olmasa bile, teknolojik olanın eylem yoluyla ön planda 

olmasıyla geleceğe yönelik bir projeksiyonun yanında, geçmiş deneyim de yer almaktadır. Ayrıca, 

filmde devlet görevlisinin evi ve diğer görevlilerin çalışma ofislerinde ise oldukça düz ve keskin 

çizgilerden oluşan koyu renk eşyalardan oluşmaktadır.  

 

5. SONUÇ 

 
Her iki filmde de hackerlık olgusu için ortaya çıkan çerçeveler, biçimsel olduğu kadar, düşünsel 

bir eğilim ve ideolojik bir tavrı da karşılayan birer görsel temsil biçimidir. Söz konusu temsiller filmin 

içinden çıktığı toplumsal, siyasal ve ideolojik bağlamla da doğrudan ilişkili olup, kimi noktada 

varolan gerçekliği olumlayan kimi noktalarda ise onu eleştiren (veya muhalefet eden) bir çerçeveleme 

tarzını ön plana çıkarabilir. Görsel çerçeveleme tarzları kimi zaman doğrudan düz anlamlar temelinde 

aktarılabildiği gibi, kimi zaman da dolaylı çağrışımlar ve ideolojik bağlama yaptıkları vurgu 

üzerinden okumaya tabi tutulduklarında ortaya çıkan örtük anlamlar temelinde de işleyebilmektedir.  

Ayrıca, yapılan analiz iki karşıt ve uç çerçeveleme biçimine işaret eden güvenlikçi ve 

özgürlükçü perspektiflerin esasında bir soyutlama olduğunu, incelenen filmlerdeki mevcut 

çerçeveleme tarzının ise bu iki kutbun ortasında (kimi zaman güvenlikçi, kimi zamansa özgürlükçü 

perspektife daha yakın bir noktada) konumlandığını göstermektedir. Bu anlamda, her iki filmde de 

hackerlığa dair muhafazakâr ve/veya Batı merkezli dünya görüşünü yansıtan, hackerlığı kriminalize 

ederken, siber alanı sıklıkla suç ve tehlike ile ilişkilendiren bilindik stereotiplerin az ya da çok tekrar 

edildiği görülmektedir. Buna karşın hackerlığı ekonomik ve siyasal sistemin yarattığı adaletsizliklerle 

mücadelenin bir aracı olarak yansıtan çerçeveleme tarzının izlerini de yine bu iki filmde görmek 

mümkündür. Hacker filminde bu birinci unsur daha baskınken, Anon filminde ikinci eğilim daha 

baskındır. Dolayısıyla hackerlığın tanımındaki, bunun sinema filmlerindeki temsillerine de 

yansıdığını söylemek mümkündür.  
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Özet: Yedinci sanat olarak tanımlanan sinema ilk yıllarından itibaren eğlence aracı olarak görülmüştür. Bir süre sonra 

kendine ait bir dil yapısına sahip olduğu keşfedilmiştir. İlk yıllarında popüler olan Hollywood tarzı klasik anlatı dili sıkça 

kullanılmıştır. Bu anlatı dilinin hâkim olduğu filmlerde olay örgüsü tek bir çizgi üzerinden ilerlediği için seyircinin ilgisi 

filmin sonu üzerinedir. Temelinde “özdeşleşme” ve “katharsis” bulunan klasik anlatı yapısında amaç seyircinin 

rahatlamasına yöneliktir. Bu bağlamda seyirci eleştirel düşünme yetisini kaybederek pasif bir konumda film izleme edimini 

gerçekleştirir. Bu anlatı yapısının karşıtı olarak modern anlatı yapısı seyirciyi aktif olduğu bir film sürecine götürür. 

Seyircinin izledikleri karşısında eleştirel düşünmeye ve sorgulayıcı bir tavır sergilemesine yardımcı olur. Bu anlatının 

temelinde “yabancılaştırma” vardır. Yabancılaştırma sayesinde çeşitli yöntemlerle seyircinin oyuncularla özdeşleşmesi 

engellenir. Özellikle Fransız Yeni Dalga yönetmenleri sayesinde tüm dünya sinemalarına adı duyurulan modern anlatı 

yapısında olaylar eğriler çizerek sıçramalı gerçekleşir. Seyirci bir sonraki sahnede ne olacağını tahmin edemez. İlgisi oyunun 

yürüyüşü üzerine çekilir. Fransız Yeni Dalga akımının önemli yönetmenlerinden biri olan Jean-Luc Godard yenilikçi film 

stili ile sinemada devrim yaratmıştır. Bertolt Brecht’in epik tiyatrosundan etkilenen Godard’ın sinema estetiği Brechtyen 

izler taşımaktadır.  Bu çalışmada, Jean-Luc Godard’ın “Tout Va Bien” (Her Şey Yolunda) (1972) adlı filmi brecthyen açıdan 

epizodik anlatım ve yabancılaştırma çerçevesinde analiz edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Anlatı, Jean-Luc Godard, Bertolt Brecht, Sinema Estetiği 

 

Abstract: Cinema, which is defined as the seventh art, has been seen as a means of entertainment since its early years. After 

a while, it was discovered that he had a language structure of his own. The classic Hollywood-style narrative language, which 

was popular in its early years, was frequently used. In the films where this narrative language is dominant, the audience's 

attention is on the end of the film, as the plot proceeds through a single line. The purpose of the classical narrative structure, 

which is based on "identification" and "catharsis", is for the relaxation of the audience. In this context, the audience loses the 

ability to think critically and performs the act of watching movies in a passive position. Contrary to this narrative structure, 

the modern narrative structure takes the audience to a film process in which they are active. It helps the audience to think 

critically and display a questioning attitude towards what they watch. The basis of this narrative is “alienation”. Thanks to 

alienation, identification of the audience with the actors is prevented by various methods. In the modern narrative structure, 

whose name is announced to all world cinemas, especially thanks to the French New Wave directors, the events take place in 

leaps and bounds by drawing curves. The audience cannot predict what will happen in the next scene. His attention is drawn 

to the walk of the play. Jean-Luc Godard, one of the important directors of the French New Wave movement, revolutionized 

cinema with his innovative film style. Influenced by Bertolt Brecht's epic theater, Godard's cinematic aesthetic has Brechtian 

traces. In this study, Jean-Luc Godard's film "Tout Va Bien" (Everything Is Alright) (1972) is analyzed in terms of episodic 

narration and alienation from a Brecthian perspective. 
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BRECHT’İN EPİK TİYATROSU’NDAN GODARD’IN SİNEMASINA:  

“TOUT VA BİEN” FİLMİNDE BRECHTYEN ANLAYIŞIN İZLERİNİ ARAMAK 

 

1.GİRİŞ 

 

Sinema, tarihi boyunca klasik anlatının öncülüğünde gelişmiş olsa da zamanla farklı arayışların 

doğurduğu modern anlatı türü de klasik anlatının karşısında yerini almıştır. Klasik anlatı yapısında 

edilgen konumda olan seyirci filmdeki karakterle özdeşleşip, duygusal bağ kurabilir. Aristotelesçi 

yapı olarak da bilinen klasik anlatıda seyirci filmin sonunda katharsise ulaşır ve bir tür arınma yaşar. 

Klasik anlatının karşıtı olan modern anlatı yapısında ise seyirci aktif ve eleştirel kılınmıştır. Seyirciyi 

rahatsız ederek düşünmeye yönlendiren bir yapı hâkimdir. Bu bağlamda seyircinin karakterle 

özdeşleşmesi engellenmiştir. Katharsis ödevini reddeden, seyirciye film izlediği duygusunu 

hissettiren alternatif anlatı yapısı kullanılmıştır. Özellikle modern anlatı yapısı uluslararası arenaya 

İtalyan Yeni Gerçekliği akımıyla girmiş olsa da Fransız Yeni Dalga akımının yönetmenleri tarafından 

geliştirilmiştir. Fransız Yeni Dalga akımının önemli yönetmenlerinden biri olan Jean-Luc Godard 

yenilikçi film stili ile sinemada devrim yaratmıştır. Bertolt Brecht’in epik tiyatrosundan etkilenen 

Godard’ın sinema estetiği Brechtyen izler taşımaktadır.  Bu çalışmada, Jean-Luc Godard’ın 1972 yılı 

yapımı “Tout Va Bien” (Her Şey Yolunda) adlı filmi brecthyen açıdan epizodik anlatım ve 

yabancılaştırma çerçevesinde analiz edilmiştir.  

 

2.SİNEMADA ANLATI KURAMI 

 

İnsanlık tarihi boyunca sanat, birçok yüzeyde can bulmuş ve bu yüzeylerin sınırlılıkları sanatın 

da sınırlılıkları olmuştur. Sinema geleneksel sanatlarla, görsel- işitsel boyutta teknolojik gelişmeler 

yönünde sınırlıkları değişen ve zaman olgusunu farklı algılamalara olanak sunacak boyutta yüzeye 

taşıyan sanatın farkını iyice ortaya çıkarmıştır (Terek, Ünal: 2011). Hikâyelerin anlatım tarzı ve 

hikâyede anlamın seyirciye aktarımının nasıl oluşturulduğu anlatıyla ilgilidir. Her türlü anlatıda 

bulunan birkaç temel kavram vardır. Bu kavramlar “zaman, uzam, karakterler, eylemler, olaylar, 

çatışma, neden sonuç ilişkisi, anlatıcının konumu ve seyircinin konumudur” (Yaren, 2013: 167). 

Sinemada hikâyeyi farklı bakış açılarıyla aktaran ses ve görüntü anlatıcı konumundadır. Hikâyedeki 

olaylar, karakterler, eylemler ve bu karakterlerin düşünceleri, görüntü ve ses aracılığı ile seyirciye 

belirli bir bakış açısıyla aktarılır. Bu bağlamda sinema, kamera kullanımı ve aydınlatma gibi anlatıma 

boyut kazandırarak, hikâye veya gerçeği görüntüler ile aktarma amaçlı kullanılması ile kendine özgü 

bir dil yaratmıştır ve sanat olarak kabul edilmesini sağlamıştır. 

Her filmin bir yönden gerçeklikle ilişkisinin olduğunu söylemek mümkündür. Bazı filmler 

gerçeğe çok daha yakın gözükür, bazıları ise daha az gerçeklikle bağlantılıdır. Fakat her film bir 

düzeyde mutlaka yaşadığımız, bildiğimiz, tecrübe ettiğimiz ya da sadece hayal ettiğimiz gerçeklikle 

ilişkisi vardır. Bunun sebebi sinemanın taklide dayalı doğasından kaynaklanmaktadır (Yaren, 2013). 

Filmlerde her bir karakterin fiziksel yapısı, hareket tarzı ve yaptıklarının temsili vardır. Birincisi 

mimesistir. Mimesis de gösterme yoluyla taklit etme ve canlandırmaya dayalı anlatım hâkimdir. 

Hikâyeyi doğrudan aktaran bir anlatıcı yoktur. Gizli bir anlatıcı söz konusudur. Bu yapılanmayı 

klasik anlatı sinemasında görmek mümkündür. İkincisi ise diegesistir. Hikâye ile taklit etmeye dayalı 
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anlatım hâkimdir. Anlatıcının varlığı belirgindir ve hikâyeyi doğrudan aktarır. Bu bağlamda mimesis 

ve digesisin arasındaki en önemli fark anlatıcının varlık derecesidir.   

Sinema tarihinde klasik anlatının egemenliği bilinmektedir. “Fakat bununla birlikte film tarihi 

de yekpare bir yapı değildir. Farklı koşullar altında alternatif anlatı tarzları ortaya çıkmıştır” 

(Bordwell, 2010: 125). Bunlardan en belirgini klasik anlatıya ‘karşı’ bir anlayış benimseyen modern 

anlatı yapısıdır. 

 

2.1.Klasik Anlatı Sineması 

 

Klasik anlatı başı ve sonu belli olan çizgisel, neden-sonuç ilişkisinin hâkim olduğu anlatı 

türüdür. Hollywood sinemasının karşıladığı bu anlatı yapısında amaç hikâyeyi belirlenen bir olay 

örgüsü çerçevesinde anlatmaktır. Klasik anlatı, olay örgüsünün dramatik zamanını kesin süreler 

içinde şekillendirerek, devam eden nedensellik zinciri vasıtasıyla izleyicinin beklentilerine odaklanır 

(Bordwell, 2010: 128). Klasik anlatı yapısı süreklilik içeren öyküler üretir böylece öykünün ‘kendini 

anlatır’ nitelikte olduğu izlenimi yaratılır.  

Klasik anlatı sineması Aristoteles’in Poetika’sında tanımlanan tragedyanın özdeşleşme ve 

katharsis kavramları üzerine kurulu hikâye örgüsünü benimser. Aristoteles tragedyayı, belirli bir 

uzunlukta, tamamlanmamış bir eylemin taklidi olarak tanımlamaktadır. Buradaki taklit tragedyanın 

öyküsünü sağlamaya yöneliktir. Aristoteles’e göre “tragedyanın kendi niteliğini belirleyen altı öğesi 

vardır. Bunlar öykü, karakterler, dil kullanımı, düşünce, görsellik ve şarkıdır” (Aristoteles, 2019).  

Bunlardan en önemlisinin olay örgüsü olduğunu vurgular. Bunun sebebi tragedyanın, eylemlerin ve 

bir yaşamın taklidi olmasıdır. Aristoteles, sanatta mimesis'in yaratıcı bir etkinlik olduğunu savunur 

(Nutku, 2001: 35). Klasik anlatı sinemasında da mimesis (taklit) kavramına dayalı anlatı yapısı tercih 

edilmiştir (Bakır, 2008: 67-68). Mimesise dayalı bu anlatı yapısında anlatıcının varlığı gizlidir. 

Gösterme yoluyla taklit etmeye ve canlandırmaya dayalı bu anlatım yapısında gerçek yaşamın taklidi 

söz konusudur. Sanat aynadır ve gerçeğin yansımasıdır. Dördüncü duvar ilkesini benimseyerek 

seyirciyi büyüleyen bir anlatıya hizmet eder.  Bu anlatı yapısında gelişen olaylar birbirlerini tamamlar 

özelliktedir. Her sahne başka bir sahne için vardır. Yani bir sahne önceki sahnenin tamamlayıcısı ya 

da sonraki sahneye ortam hazırlayacak niteliktedir.  

Seyirciyi eğlendirerek, hoşlanma duygusunu arttırmayı amaçlayan bu anlatı yapısı bir takım 

kurallar çerçevesinde seyircinin rahatlamasını sağlamaya yöneliktir. Klasik anlatıda oluşturulan 

atmosfer ‘gerçeğe’ en yakın biçimin ortaya çıkmasını ve seyircinin karakterlerle duygusal birliktelik 

kurarak özdeşleşmesini sağlar.  Karakterle özdeşleşen seyirci bir film izlediği bilincinden uzaklaşarak 

kendine yakın hissettiği karakterle yaşantı birliğine sokulur ve olup biten olayları eleştirel tavırla 

değerlendiremez. Bu sebeple seyirci film boyunca edilgen (pasif) konumdadır. Filmdeki olayların 

içine karıştırılan seyirci eleştirel yönünü kaybetmektedir. Aksiyonel biçimde gelişen olaylar ile birlikte 

seyircide merak uyandırılarak dikkati filmin sonuna çekilir. Bu bakımdan seyircinin filmdeki 

karakterle empati kurup olaylarla özdeşleşmesi beklenir. Özdeşleşme ile birlikte seyirci, film içindeki 

çatışmaları müteakiben gerilime sokulur. Film sonunda hikâyedeki çatışma çözüme kavuşur ve 

böylelikle seyirci katharsise ulaştırılır. Katharsis, korku ve acıma gibi duygulardan arınma anlamına 

gelmektedir. Korku ve acıma duyguları görsellikle uyandırılabileceği gibi olay örgüsüyle de 

uyandırılabilir (Aristoteles, 2019: 15 - 37).  Katharsis yaşayan seyirci korku ve acıma duygularından 

arınmış bir şekilde içinde yaşamış olduğu topluma daha fazla uyum sağlayacaktır. 
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Hollywood sinemasında kamera doğrudan bir göz işlevi görmektedir. Klasik anlatı yapısında 

seyirciyi aksiyona bağlayabilmek için mizansen, kamera hareketleri ve kamera açıları, çekim ölçekleri 

olabildiğince bu anlatı doğasına uygun düzenlenir. Seyircide yoğun duygular oluşturmak için yakın 

çekimler sıklıkla kullanılmıştır. İşitsel ve görüntüsel unsurlar harmanlanarak bir bütünlük içinde 

sunulur. Geleneksel sinemada kurgunun önemli bir yeri vardır. Kurguda devamlılık sinematik 

söylemi görünmez kılarken, seyircinin anlatı içinde sürüklenmesini sağlar. Aynı zamanda, mekân ve 

zamanı görünmez kılar ve hikâyenin devamı kurgudaki devamlılıkla sağlanır, olay örgüsünün kendi 

çözümüne doğru gidişini sağlar (Kuhl’dan akt. Behçetoğulları, 2011). Böylece seyirci kurgu 

realitesinin farkına varmadan filmin akışına kendini kaptırır. Klasik anlatıya sahip filmler ‘kapalı son’ 

tarzında, bir başka tanım olarak beklenen bir sonla bitmektedir. Anlatı seyircide merak uyandıracak 

şekilde ve doğrusal bir yapıda gelişip, ilerler. Film süreci boyunca seyircide korku, gerilim, acıma vb. 

çeşitli duygular yaratılır.  

 

2.2. Modern Anlatı Sineması 

 

Modern anlatı sineması İtalyan Yeni Gerçekçiliği ile uluslararası sinema alanına girer ve Fransız 

Yeni Dalga akımının yönetmenleri tarafından geliştirilir. Bu yönetmenler özgün yapıtlara imza atarak 

“gerçeği yeni ve değişik yollarla, kendinden önceki sinemanın kullandığı biçim ve araçlardan farklı 

yeni bir yorumla” ele aldılar (Karadoğan, 2010: 3).  Filmlerinde özgün bir dünya kurmayı başaran ve 

bu dünyayı kendi sinemasal dilini yaratarak aktarmaya çalışan yönetmeni “auteur” ilan ettiler. 

Auteur yönetmenin yapıtlarında özgünlük ve orijinallik ön planda olduğu için biriciklik kavramı bu 

anlatı yapısında karşılığını bulmuştur.  

Modern anlatı sinemasında olaylar, sıçramalı gerçekleşir ve eğriler çizerek ilerler. Genellikle 

olaylar devamlılıktan yoksundur. Birden fazla eylemden oluşur ve epizotlarla ilerleyebilir. Olay 

örgüsü, klasik anlatı sinemasındaki kadar düzenli değildir.  Modern anlatı sineması olayların gerçek 

zamanını değiştirerek ya da kısaltarak, gelişecek olaylara dair anlatı boşlukları ve daha az bağlayıcı 

düşünceler yaratmakla kalmaz; aynı zamanda, genel olarak nedenselliğe daha açık uçlu bir yaklaşım 

getirebilir (Bordwell, 2010: 128). Bu bağlamda olayların seyirciye sunumu geciktirilir ve film sürecine 

yayıldığı söylenebilir. Çoklu anlatımı benimseyen modern anlatı sinemasında olay örgüleri iç içe 

girmiş yapıdadır. İç içe geçen olay örgüleri bir çözüme kavuşmak zorunda değildir. Bunun sonuncu 

olarak seyircinin odağı filmin sonundan ziyade olayların nasıl ilerlediği üzerinedir. 

Klasik anlatı sinemasına ‘karşı’ anlayış benimseyen bu anlatı yapısı özdeşleşmeyi denetim 

altına alarak, seyirciyi katharsise götüren süreci engeller.  Özdeşleşmeyi kırmak için yabancılaştırma 

efektleri kullanılmıştır. Bu efektler, ses- görüntü ilişkisi, ışık ve çelişkisi, dekor, müzik, makyaj ve 

köstüm gibi teknik ve artistik araçlardır.  Özdeşleşme gerçekleşmediği için seyirci aktifleşir ve eleştirel 

bir tutum sergiler (Parkan, 2015: 43 – 45). Aktif olan seyirci film izlediğinin bilincindedir. Bundan 

dolayı karakterlerle duygu ve yaşantı birliğine giremeyen yani özdeşlemeyen seyirci katharsis ödevini 

gerçekleştiremez. Böylece çağdaş sinema seyirciyi rahatlatmak yerine rahatsız ederek film üzerinde 

düşünmeye yönlendirir.  

Modern anlatı sinemasında ‘gerçeğin ardındaki gerçek’ filmlerin temelini oluşturur. Filmde, 

gerçek mekânlar kullanılır ve kurmaca yapmadan gerçek sorunlar konu edilir. Bundan dolayı stüdyo 

yapaylığına, klasik senaryo ve yıldız oyuncu sistemine karşı çıkmışlardır. Filmin gerçeklik etkisini 

arttırmak için amatör oyunculara yer verilir. Çağdaş anlatı filminin temelinde karakter, öykünün 

önüne geçmektedir (Büker, 2010: 125). Dördüncü duvar ilkesi kurgu gerçekliği ile seyirci arasındaki 
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sınırı ifade etmektedir, oyuncular seyirci ile iletişime geçerek (kameraya bakarak) bu ‘gizli duvarı’ 

kırarlar. Bu yaklaşımdaki esas amaç seyirciyi filmin dışına itmektir. ‘Dördüncü duvarı yıkma’ 

ilkesinin doruk noktasını Brechtyen yaklaşımda görmek mümkündür. Film esnasında set içerisindeki 

herhangi bir malzemenin seyirciye gösterilmesi, karakterlerin diyalogları esnasında baskın dış ses 

kullanımı, abartılı oyunculuk gibi yabancılaştırma unsurları da Brechtyen yaklaşımı oluşturur. 

Bu anlatı tarzına sahip filmler eğlence aracı olmadığı için ticari kaygı söz konusu değildir. 

Böylece film artık tüketilecek bir ürün olarak görülmemekle beraber üzerine düşünülecek ve içine 

girilecek bir süreç olarak ifade edilebilir. Eğlence doğrudan öğrenme süreci sonucu oluşmakta ve 

seyircinin hür iradesinden doğduğu için kalıcı olabilmektedir. Modern anlatı yapısı çizgisel şekilde 

ilerleyen konvansiyonel anlatı metotlarına meydan okur, seyirciyi sinema aracının manipüle edici 

etkisini göstermeye çalışır. Böylece film süreci boyunca seyirciyi, perdedeki illüzyondan kurtararak 

düşünmeye davet eder.  

Modern sinemada her sahne kendisi için vardır. Seyirci hiçbir zaman bir sonraki sahneyi 

tahmin edemez. Genelde filmler ‘açık uçlu son’ ile biter yani film herhangi bir sonuca kavuşmak 

zorunda değildir.  Dolayısıyla filmin çözümü seyirciye bırakılır. Seyirci düşünceleriyle filmin sonunu 

yazar.  

 

3. DİJİTALLEŞMENİN SİNEMA ANLATISINA ETKİSİ 

 

Dijital görüntünün ortaya çıkması sinemanın fiziksel realiteyle olan ilişkisini dönüştürmeye 

başlar. Sinemadaki objektif nesneler yerini dijital algoritmanın oluşturduğu görüntülere bırakır 

(Erkılıç, 2017: 58). Bu bağlamda dijitalleşmenin sinemadaki sanat potansiyelini ortaya çıkardığını 

söyleyebiliriz. Dijital sinema olgusu farklı anlatım tarzı oluşturmak için imkan sunar.  Özellikle 

dijitalleşme ile birlikte anlatının gerçeklikten uzaklaştığını ve dünya ile temsiliyeti arasındaki bağın 

kopmaya başladığı görülmektedir.  

Dijital sinema teknolojisi oluşturduğu anlatım yapısında klasik film anlatı yapısını büyük 

oranda değiştirerek gerçeklik temsilini eğip bükmektedir. Özellikle geleneksel film anlatı dilinde yer 

alan gerçeklik algısının güçlendirilmesi için kullanılan teknikleri sinema estetiği çerçevesinde 

kurgular. Böylece geleneksel film anlatı dilinde yer alan realiyeti dönüşüme uğratır. Seyirci, dijital 

sinemanın imge repertuarlarında kullandığı film uzamındaki realiteyi sorgularken aynı zamanda 

gerçek hayatı da anlamlandırma çabasına girmektedir. Seyirci imgelerin içine girdikçe, sinema 

perdesindeki görüntü ve gerçek arasındaki mesafeyi aralayabilir (Birincioğlu, 2020: 25-26).  

 

4. SİNEMADA ESTETİK OLGUSU 

 

19. yüzyılın başında “estetik” kavramı güzellik felsefesi ya da sanat felsefesi olarak kabul 

edilmiştir. Özellikle estetik kuramı 18. yüzyılın ortalarında güzellik ve sanatın özüyle ilgili 

düşünceleri yazıya dökmekle birlikte şiir, mimari, resim gibi birçok sanatsal eseri somut olarak 

çözümlemiştir (Çinar, 2019: 4-5). Sanatın en önemli dallarından biri olan sinemada da estetik kuramın 

önemli bir yeri vardır. Sinemada estetik kuramı kendi araştırmalarıyla gelişmez. (Çinar, 2019: 75).  

Özellikle fotoğraf, video, tiyatro gibi sanat disiplinlerinden etkilenmektedir.  Örneğin Aristoteles’in 

Poetika’sında geçen katharsis (insanların sanat aracılığıyla duygularından arınması) kavramı Klasik 

Anlatı Sineması’nın da vazgeçilmez başat öğelerinden biri haline gelmiştir. 
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“Sinema sanatının tekniği ve teknolojisi yani sinematografik anlatının üzerinde yükseldiği 

ontolojik temel, sanat anlayışlarını ve estetiği de değiştirip dönüştürebilmiştir.” Sanata dair 

düşüncelerini sistematik biçimde kuramlaştıran düşünür ve filozofların kuramlarına yapılan atıflarda 

‘estetik’ sözcüğü ‘estetik kuramı’ kastedilecek şekilde kullanılmaktadır (Çınar, 2008: 8-24). Brecht 

çalışmalarına ağırlık vererek düşüncelerini sistematikleştirip kendi estetik kuramını oluşturan şair/ 

tiyatro yazarlarından biridir.  Brecht’in tiyatro için oluşturduğu bu kuram sinemayı da etkilemiştir. 

Aristotelesçi anlayışın tam karşıtı bir anlatı yapısının oluşmasına katkı da bulunmuştur. 

 

4.1. Brecht Estetiği ve Sinema 

 

Brecht, 1920’lerden başlayıp 1956’daki ölümüne kadar kesintisiz çalışmalarla estetik kuramını 

oluşturmuştur. Brecht’in estetik kuramının ruhunu, diyalektik ve tarihi materyalist felsefe bedenini ise 

epik tiyatro oluşturmaktadır. Brecht epik tiyatrosunu, dramatik olarak adlandırılan teorisi Aristoteles 

tarafından geliştirilmiş tiyatronun karşısına çıkarır. Brecht “Aristoteleşçi olmayan” bir dramaturgi 

ortaya koyar. Aristoteleşçi katharsisi yani kahramanın yaşamıyla özdeşleşerek duygulardan arınmayı 

reddeder. Epik tiyatronun sanatını oluşturan, özdeşleşmeden çok, şaşkınlık yaratmaktır (Benjamin, 

2014: 30). Seyirci sahnede var olan kahramanla özdeşleşmek yerine, kahramanın yaşadığı olaylar 

karşısında şaşırmaya yönlendirilir. Seyircinin ilgisini iki şey sunulur: birincisi, sahnede gösterilen 

olaylardır. Bu olaylar seyircinin kendi deneyimleriyle denetlenebilmelidir. İkincisi de yapımdır, 

sanatsal donanım ve düzen açısından saydam olması gerekmektedir. Epik tiyatro, bir nedeni 

olmadıkça düşünmeyen ilgili kişilere yönelir (Benjamin, 2014: 28). Seyirciyi edilgen konumdan 

kurtarıp, aktif ve eleştirel olmaya yönlendirir.  

Brecht, sinema ile tiyatro arasında ilişki kurmuş, filmi yalnızca tamamlayıcı bir unsur olarak 

düşünmemiş ve geleneksel tiyatronun sunum yöntemini ve yanılsamayı kırmada da bir araç 

yapmıştır (Makal, 2008: 46). Brecht’in, tiyatro için oluşturduğu estetik tavrı teorize edildiğinde 

sinemaya da eşit düzeyde uygulanabilecek belirli genel amaçları şu şekilde özetlemektedir (Stam, 

2014: 156- 157): 

• Aktif seyircinin oluşturulması, 

• Dördüncü duvar konvansiyonunun reddi 

• Popüler olma yerine olagelme kavramı, yani izleyicinin isteklerini doyurmak yerine 

dönüştürmek. 

• Eğlencenin faydasız eğitiminse keyifsiz olduğunu ima edermiş gibi görünen eğlence-eğitim 

ikiliğinin reddi. 

• Tüm “hatların” tek bir ve çok büyük bir duygunun hizmetine alındığı, genelleştiren estetiğin 

reddedilmesi 

• İzleyici, dünyayı kavramaya değil onu değiştirmeye yönlendirilmesiyle praksise bir çağrı 

olarak sanat. 

• İzleyicinin davranışlarını tersine çeviren ve yaşanan sosyal dünyayı “yabancılaştıran”: 

“benzerlik mühründen” sosyal olarak şartlanmış görüngüyü özgürleştiren, onların "doğal" 

olmadıklarını açığa çıkaran yabancılaşma etkileri 

 

Brecht, sinemanın endüstri özelliğini göz ardı etmekle beraber, oyun ve oyuncunun öncelikli 

olmasını ve film hikâyesinin yeni bir şekilde yazılması gerektiğini savunmaktadır (Makal, 2008: 46). 
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Seyirci sinemaya herhangi bir anda girebilir. Bu yüzden karmaşık kurgudan kaçınılmalıdır. Her 

bölüm filmin bütünündeki değerinin yanı sıra kendi içinde de değerli olmalıdır (Benjamin, 2014: 20).   

Brecht’in estetik kuramı sekiz başlıktan oluşmakta ve diyalektik bir bütünlük oluşturmaktadır. 

Bunlar “naivete, mesel çalışması, epizotik anlatım, gestus, yabancılaştırma, tarihselleştirme, anlatımcı 

yapı ve göstermeci oyunculuktur” (Parkan, 2015: 31). Kuramın temelini ‘yabancılaştırma’ ve ‘epizotik 

anlatım’ oluşturmaktadır.  

 

5. “TOUT VA BİEN” (HER ŞEY YOLUNDA) FİLMİNİN BRECHTYEN AÇIDAN ANALİZİ 

 

5.1.Filmin Kısa Öyküsü 

 

  “Tout Va Bien” Jean Luc Godard’ın Jean- Pierre Gorin ile birlikte çekmiş olduğu 1972 Fransa- 

İtalya ortak yapımı politik bir filmdir. Filmin temelinde aşk ve sınıf çatışması yer almaktadır. Mayıs 

1968 ayaklanmaları sırasında tanışıp âşık olan Suzanne (Jane Fonda) ve Jacques (Yves Montand) 

Salumi Sosis Fabrikası’nda çıkan greve tanık olurlar ve kadın-erkek cinselliğiyle iki farklı radikal özne 

olarak işgali deneyimlerken ilişkilerini bu düzlemde yeniden düşünürler.  

Filmin açılış jeneriği Gaumont film logosuyla başlar. Hemen ardından siyah zeminde “Mai 

1968” (Mayıs 1968) “France 1972” (Fransa 1972) yazısı Fransa Bayrağı’nın renkleriyle ekrana gelir. 

Sonrasında ise filmin adı “Tout Va Bien” her kelime bir rengi (mavi, beyaz ve kırmızı) temsil edecek 

şekilde yazılmıştır. Roll caption akarken, klaket sesi ve alınan tekrarlar verilir. Filmin başlangıcında 

film çekmek isteyen bir yönetmenin bir kadınla konuşmalarını duyarız: 

 

Yönetmen: Bir film yapmak istiyorum. 

Kadın: Bunun için paraya ihtiyacınız var. 

 

Film masraflarını içeren çekleri imzalayan ve daha sonra koparan bir elin yakın planda çekilmiş 

görüntüsü ekrana gelir. Kadın yönetmene büyük yıldızları (Yves Montand ve Jane Fonda) 

oynatmasını bunun içinde bir hikâyeye ihtiyacı olduğunu söyler. Genellikle bir aşk hikâyesi olduğunu 

vurgular. Sahne ve karakterlerin kurulmasından sonra anlatıcılar hikâyeye aksiyonlar ekler. Fransız 

sınıf mücadeleleri üzerine çiftçilerin, işçilerin, çalışan ve burjuva olan yani tabakalaşmış sınıfları 

temellendirirler. Hikâye 1968 yılının Mayıs ayında Jacques ve Suzanne’nin bir sosis fabrikasını ziyaret 

etmesiyle başlar. Gittikleri fabrikada işçiler tarafından grev başlatılmış ve fabrikanın patronu (Vittorio 

Caprioli) rehin alınmıştır. Grevciler Jacques ve Suzanne’yi de rehin alırlar ve iki gün boyunca 

patronlarıyla birlikte ofisinde tutarlar. Bu süreçte Suzanne işçiler, patron ve sendikayla röportaj yapar. 

Durumun ne kadar vahim olduğunun bilincin varır. Patronu beşinci gününde Suzanne ve eşi 

Jacques’i ise ikinci günlerinde serbest bırakılır. Tüm bu olanlar karşısında Suzanne ve Jacques hayatı 

görmezden geldiklerini fark ederler. Radikal düzlemde ilişkilerini yeniden gözden geçirirler. Film açık 

uçlu sonla biter. 

 

5.2.Yabancılaştırma Efektleri 

 
Marksist estetik kuramının temel motiflerinden biri olan “yabancılaştırma”nın temeli Bertolt 

Brecht’in epik tiyatro çalışmalarına dayanmaktadır. Brecht, tiyatroda yabancılaştırma eylemi 

sayesinde seyircinin nesnel bir uzaklık kazandığını ve oyun kişilerinde kendini göremediğini söyler 

(Çağlar Öztürk, 2007, 88). Bu sayede oyunu dışardan izleyen seyirci Aristoteleşçi kuramın aksine 
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kendini oyuncuyla özdeşleştiremez ve süreç boyunca aktif olduğundan olan biteni eleştirebilir. 

Brecht’e özgü yabancılaştırma yöntemi izleyiciyi gözlemciye dönüştürme isteğinden 

kaynaklanmaktadır (Makal, 2008: 44). Bunun sebebi Brecht’in, izleyicilerin gördükleri karşısında 

sergilemiş oldukları duygu, düşünce ve davranış biçimlerinde kalıplaşan alışkanlıklarını yıkmayı 

hedeflemiş olmasından kaynaklanmaktadır.  

Brecht’in yabancılaştırma kuramı oyunculuk düzeyinde kendini gösterirken; müzik, ışık, ses, 

ses- görüntü ilişki ve çelişkisi, kostüm, dekor, makyaj gibi teknik ve artistik araçların uygun bir 

şekilde kullanılmasıyla elde edilir (Parkan, 2015: 40-43). Godard “Tout Va Bien” filminin 

başlangıcından sonuna kadar birçok yabancılaştırma efekti kullanmıştır. Filmin açılış jeneriği 

Gaumont film logosuyla başlar. Hemen ardından siyah zeminde “Mai 1968” (Mayıs 1968) “France 

1972” (Fransa 1972) yazısı Fransa Bayrağı’nın renkleriyle ekrana gelir. Sonrasında ise filmin adı “Tout 

Va Bien” her kelime Fransa Bayrağı’nın bir rengini (mavi, beyaz ve kırmızı) temsil edecek şekilde 

yazılmıştır. Roll caption akarken, klaket sesi ve alınan tekrarların sesi duyulur.  Filmin başlangıcında 

film çekmek isteyen bir yönetmenin (muhtemelen Godard’ın) bir kadınla konuşmalarını duyarız. 

Görüntüde ise film masraflarını içeren çeklerin yakın planda bir el tarafından imzalanması verilir. 

Daha sonra görüntü kesintiye uğrar başrollerin (Yves Montand ve Jane Fonda) isimleri siyah zemin 

üzerine beyaz renkle yazılı olarak ekrana gelir. Yönetmen ve kadın filmin konusunun ne olması 

gerektiğine dair konuşmalarını devam ettirirler. Olayların arasına yönetmen ve kadının diyalogları 

serpiştirilmiştir. Bu durum yabancılaştırma öğesi olarak kullanılmıştır. Tekrar çeklerin imzalandığı 

görüntü ekrana gelir ve kâğıdın yırtılma sesiyle sahne değişir bir erkek deniz kıyısında yürürken bir 

kadın arkadan koşarak yanına gelir ve birlikte yürürler. Adam kadında sevdiği özellikleri sıralarken 

görüntü kesintiye uğrar, kadın tekrardan koşarak adamın yanına gelir ve bu sefer kadın adamda 

sevdiği özellikleri sıralar. Çiftin arasında yaşanan diyalog da Godard’ın “Le Mepris” (1963) filmine 

göndermeler vardır. Le Mepris’de Brigitte Bardot çıplak bir şekilde bir yatağa uzanır ve kocasının ona 

olan sevgisini doğrulmak için tıpkı Suzanne’nin sorduğu gibi sorular yöneltir. Sahne anlatıcıların 

konuşmasıyla kesintiye uğrar. Suzanne ve Jacques kavga ederken sahne sokak gösterileri, polislerin 

bir kadın ve erkeği dövdüğü sahnelere kesilir. Sahnenin kesintiye uğraması film anlatısı boyunca yer 

alan en önemli yabancılaştırma efektlerinden birisidir.  Hem seslerle hem de görüntülerle oldukça sık 

kullanılmıştır. Ayrıca seyirciye filmin hazırlığını ve filmin kendisinden bazı bölümleri gösteren 

Godard film içinde filmi deşifre ederek seyirciye bir film izlediğini unutturmaz.  Brechtyen tarza 

hizmet eden bu olgu filmi gerçek plandan uzaklaştırır. Film süreci boyunca röportajlarda patron, 

işçiler, sendika üyeleri doğrudan kameraya bakarak konuşurlar. Suzanne, Jacques ile kavga ettiği 

sahnede araya farklı görüntüler girer. Suzanne kameraya bakarak seyirci ile konuşur (1:07:53 – 

1:13:45).  Klasik anlatı yapısında bu durum “dördüncü duvarı yıkmak” şeklinde adlandırılıp 

sinematografik bir hata olarak kabul edilmektedir. Fakat modern anlatı yapısının kullanıldığı bu 

filmde yönetmen dördüncü duvar konvansiyonu reddeder. Godard bu teknikle seyirciyi öykünün 

içinde tutarak filmin tüketicisi olmaktan kurtarır. Fabrikada işçilerle yapılan görüşmelerde 

Suzanne’nin soruları izleyicinin yabancılaşmasına aracılık ediyor. Brecht'in amaçlanan diyalektik 

yerine didaktik bir şekilde işleyen uzaklaştırma etkisinin bu kullanımı, yönetmenlerin tarzlarını 

ayrıcalıklı kılmaktadır. Bu çarpık bakış açısı Brecht'in amaçladığı şekilde karakterle özdeşleşmesini 

engeller.  Böylece izleyicinin isteklerini doyurmak yerine dönüştürmektedir.  

Hollywood filmlerinde kendiliğinden geliştirilmiş bir teknik olan çekim – karşı çekim “shot- 

reverse shot) tekniği klasik anlatım dilinin hâkim olduğu filmlerde sıkça başvurulan bir yöntemdir. 

Bu teknik sayesinde iki kişi diyalog kurarken mantığa göre gösterilen kurgu örgüsüdür. Konuşan 
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kişinin yüzü kameraya diğerinin ise sırtı dönük biçimde konumlandırılmıştır. Böylece seyirci rahat bir 

şekilde olayı takip edebilmektedir. Godard filmlerinde bu tekniği kullanmamaktadır. Genelde kamera 

bir kişiye odaklanır.  Bir sahnede Patron ve Jacques kavga ederken kamera Suzanne’yi çekmektedir. 

Bir başka sahnede işçiler Suzanne’yle konuşurken bir yuvarlak oluşturmuşlardır. Konuşan kişinin 

yüzünü seyirci görmemektedir. Seyirci olayın dışında bırakılmıştır. Brecthyen yaklaşımda 

yabancılaştırma ara yazılar ve ara başlıklar ile de yapılmaktadır. Filmde Godard (Mai 1968, 

Aujourd’Hui 1- 2 -3) gibi ara yazı ve başlıklarla zamanı belirtmek için kullanmıştır.  

Film açık uçlu son ile bitmektedir. Kadın filmin sonunu anlatırken yönetmen: “Biz bunu onlara 

bırakacağız” der. Suzanne ve Jacques’in kriz eşiğine gelen ilişkilerinde neye karar verdikleri 

gösterilmemiştir. 

 

5.3. Epizodik Anlatım 

 
Brecht’in epik tiyatrosunun temelinde “epizodik anlatım” yer almaktadır. Epizodik anlatımda 

tiyatro ya da film birbiriyle anlamlı bir şekilde bütünlük oluşturmayan sahnelerden oluşmaktadır. 

Amaç seyircinin ilgisini oyuna değil oyunun ilerleyişi üzerine çekmektir. Seyirci izlemiş olduğu 

sahneyi anlamlandırmaya çalışır. Bir sonraki sahnede ne olacağını tahmin edemez. Epizodik anlatımı 

sıçramalı kesme tekniği (jump cut), yapı tekrarları, müziğin tekrarı, alakası olmayan görüntülerin 

verilmesi gibi unsurlar besler.  

Tout Va Bien filminde Godard baştan sona üç birlik kuralını bozup yerine kesintili anlatım 

yapısını koyarak filmdeki sürekliliği kırmıştır. Klasik anlatı yapılı filmlerin aksine film seyirciye bilgi 

vermeyen bir görüntü ile (el, yakın plan) başlar. Kâğıdın yırtılmasıyla sahneler arasında geçiş sağlanır. 

Bir kadın (Suzanne) ve bir erkeğin (Jacques) nehir kıyısında yürüdüğü görüntüler verilir. Adamın 

yanına koşarak gelen kadının aksiyonu tekrara düşer. Bu durum alışagelmişin dışındadır ve 

devamlılığı sekteye uğratır. Brechtyen anlatı yapısının baskın şekilde kullanıldığı bu filmde her sahne 

kendisi için vardır. Sahneler arasında mantıksal bir bütünlük kurulamaz. Böylece seyircinin ilgisi 

oyuna değil oyunun yürüyüşüne çekilir.  

Filmde kamera sıklıkla sabit olarak kullanılmıştır. Herhangi bir hareketi takip etmemektedir. 

Fabrika sahneleri, carrefour sahnesi gibi sahnelerde de yatay dolly hareketinde kullanılmıştır. Planlar 

arası geçişte oyuncu hareketini tekrarlamaktadır. Örneğin bir sahnede bir işçi kameraya bakarak 

konuşurken diğerleri karşılarındaki kameraya bakmaktadır. Kameraya baktıklarını plan değiştiğinde 

anlarız. başka sahnede Jacques ve Suzanne’nin evde kavga ettikleri sahnede geniş planda çekim 

yapılırken Suzanne gelir koltuğa oturur. Plan değiştirildiğinde Suzanne’nin tekrardan koltuğa 

oturduğu an verilir. Planlar arası geçişte bir devamlılık olmadığı için rahatsız edicidir. Dolayısıyla 

kurgusal devamlılık bozuntuya uğrar ve klasik sinema seyircisi ne olduğunu anlamlandıramaz.  

 

6. SONUÇ 

 
Klasik anlatı yapısı, olay örgüsü çizgisel ilerleyen ve neden-sonuç ilişkisinin hâkim olduğu bir 

anlatı türüdür. Süreklilik içeren öyküler üretir böylece öykünün ‘kendini anlatır’ nitelikte olduğu 

izlenimi yaratılır. Öykülerdeki sürükleyici yapı seyirciyi içine çeker. Böylece seyirci filmdeki 

oyunculara ve öyküdeki dramatik yapıya odaklanır.  Kronolojik şekilde gelişen olaylar seyirciyi 

şaşırtmaz ve ona istediğini vererek rahatlamasını sağlar. Özellikle klasik anlatı yapısı seyircinin 
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özdeşleşmesini ve film sonunda katharsis yaşamasını amaçlar. Dördüncü duvar ilkesini benimseyerek 

seyirciyi büyüleyen bir anlatıya hizmet eder.  

Klasik anlatı sinemasına “karşı sinema” olarak konumlanan modern sinema katharsis ödevini 

ve özdeşleşmeyi reddeder. Bu anlatı yapısı seyirci aktif ve eleştirel kılar. Seyirciyi rahatsız ederek 

düşünmeye yönlendiren bir yapı söz konusudur. Seyirciye film izlediği duygusunu hissettiren 

alternatif anlatı yapısı kullanılmıştır. Modern anlatı yapısının temelinde tiyatro yazarı Bertolt 

Brecht’in estetik kuramının izleri vardır. Özellikle Brecht’in epik tiyatrosunda geçen 

“yabancılaştırma” önemlidir. Çünkü yabancılaştırma ile seyirciye rahatsızlık vererek bir film izleme 

ediminde bulunduğu hatırlatılır. Alışılmışın dışında kamera kullanımı, oyuncunun doğrudan 

kameraya bakması, sahne geçişlerindeki softluk, planlanmış kamera hareketleri, ara başlıklar, sıkça 

kullanılan yakın çekim, ikili diyaloglarda baskın ortam sesi, jump-cut, dondurulmuş kadraj 

yabancılaştırmayla bağlantılıdır.  

Jean-Luc Godard Brectyen estetiği en iyi şekilde sinemaya uyarlayan yönetmenlerden biridir. 

“Tout Va Bien” (Her Şey Yolunda) filmi de bunun en güzel örneklerindendir. Bu filminde Godard 

birçok yabancılaştırma efekti kullanmıştır. Bunlardan en önemlisi sahnelerin sürekli sesler veya farklı 

görüntülerle kesintiye uğramasıdır. Oyuncuların doğrudan kameraya bakarak oynaması da seyircinin 

oyuncuyla özdeşleşmesini engellemek için sıkça başvurulan yöntemlerden biridir. Özellikle film 

içinde filmin nasıl şekillendiğini de seyirciye göstererek bir film izlediğini unutturmaz. Filmde klasik 

sinemanın tam karşıtı bir anlatı yapısı hâkimdir. Seyirci yabancılaştırma efektleriyle sürekli rahatsız 

edilerek katharsise ulaşması engellenmiştir. Filmin açık uçlu bitmesi de seyirciye film üzerinde 

düşünme fırsatı sunmuştur. 
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Marmara Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Akademik ilgi alanları, toplumsal cinsiyet ve 

sinema, yerli sineması, ekoeleştiri, politik ekoloji, animasyon sineması ve kültürel çalışmalardır.  

 

Özet: Medya tarihi boyunca ana akımda yer alan temsil biçimleri hegemonik yapılara uygun inşa edilmiş, etnik ve dini 

azınlıklar, kadınlar ve Yerli halklar gibi ötekileştirilmiş topluluklar eksik veya önyargılara dayalı temsilere hapsedilmiştir. 

1960’larda Yerli hareketinin küresel çapta yükselişiyle birlikte madun grupların hak taleplerini dile getireceği alternatif 

medyaya duyulan ihtiyaç öne çıkmıştır. Yerli kültürel canlandırma süreci, enformasyon teknolojilerinin de yardımıyla, Yerli 

medyası ve bunun bir parçası olarak Yerli sinemasının ortaya çıkışında itici güç olmuştur. İskandinavya’nın Yerli halkı 

Samiler de politik taleplerini duyurmak, Sami kimliğini ve kültürünü yeniden sahiplenmek, Sami halkı ve kültürel 

sembollerine yönelik önyargıları kırmak ve asimilasyona direnmek için Sami dilinde yayın yapan gazete ve radyolar kurma 

çalışmalarına başlamıştır. Sami dilinde filmler çekilmiş, internet siteleri üzerinden yayınlar ve film gösterimleri yapılmış, 

sömürgeci bakışa Yerli karşı-görsellik aracılığıyla itiraz edilmiştir. 2007 yılında Norveç Sami Parlamentosu’nun desteğiyle 

Uluslararası Sami Film Merkezi’nin (ISFC) kuruluşu, Yerli sineması ve Sami kültürel canlandırması için büyük öneme 

sahiptir. Çalışmalarının kapsamını genişleterek Uluslararası Sami Film Enstitüsü (ISFI) adını alan kuruluş günümüzde 

Sami sinemacılar tarafından yapılan çalışmalara yapım, yapım sonrası ve gösterim aşamalarında destek olmaktadır. ISFI, 

aynı zamanda AIFF (Arctic Indigenous Film Fund) programıyla Kutup dairesinde yaşayan Yerli halklara kendi öykülerini 

anlatmak, filmlerini üretmek ve dağıtmak için danışmanlık, eğitim ve fon sağlamaktadır. Bunlara ek olarak ücretli üyelik 

yoluyla Sami filmleri gösteren bir web sayfasına (sapmifilm.com) sahiptir. Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler yerel halkların 

geleneksel kültürlerini küresel çapta paylaşmasına imkân sağladığı gibi geleneksel öğelerin yeni ortamlara adaptasyonuna 

dayalı hibrit türlerin ve yeni ifade biçimlerinin ortaya çıkmasına da zemin hazırlamıştır. Bu çalışma, Yerli sinemasının 

dijital teknolojilerin de katkısıyla geleneksel kültür, kimlik, karşı-görsellik ve hibrit türler bakımından önemini ve sağladığı 

imkanları Sami Film Enstitüsü örneğinde incelemeyi amaçlamaktadır. 

 

Anahtar kelimeler: Yerli Sineması, Karşı-görsellik, Hibritlik, Sami Sineması 

 

Abstract: Throughout the history of the media, the forms of representation in the mainstream have been built by hegemonic 

structures, and marginalized communities such as ethnic and religious minorities, women, and Indigenous peoples were 

absent or represented in stereotypes. With the global rise of the Indigenous movement in the 1960s, the need for alternative 

media in which subaltern groups would speak up emerged. Indigenous cultural revitalization, with the help of information 

technologies, has been the driving force in the emergence of Indigenous media and as a part of it, Indigenous cinema. 

Indigenous people of Scandinavia, the Sami, have also started to establish newspapers and radio broadcasting in the Sami 

language to announce their political demands, reclaim their Sami identity and culture, break the prejudices against the Sami 

people and their cultural symbols, and resist assimilation. Films were shot in the Sami language, broadcasts and film 

screenings were made over the internet, and the colonial gaze was challenged through the Indigenous counter-visuality.The 

establishment of the International Sami Film Center (ISFC) in 2007 with the support of the Norwegian Sami Parliament is of 

great importance for Indigenous cinema and Sami cultural revitalization. The organization, which expanded the scope of its 

work and became the International Sami Film Institute (ISFI), today supports the works made by Sami filmmakers during 

the production, post-production, and screening stages. ISFI also provides consultancy, training, and funding to Indigenous 

peoples living in the Arctic through AIFF (Arctic Indigenous Film Fund) to tell their stories, produce and distribute their 

films. In addition, it has a web page (sapmifilm.com) showing Sami movies through paid membership. Developments in 

information technologies have not only enabled Indigenous people to share their traditional cultures globally but also paved 

the way for the emergence of hybrid genres and new forms of expression based on the adaptation of traditional elements to 

new environments. This study aims to examine the importance and opportunities of Indigenous cinema in terms of 

traditional culture, identity, counter-visuality, and hybrid genres with the contribution of digital technologies in the example 

of Sami Film Institute.  

Keywords: Indigenous Cinema, Counter-visuality, Hybridity, Sami Cinema 
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Abstract:This research sought answers about the perception of the citizens of San Luis, Argentina through a qualitative 

questionnaire, launched in January, on their digital participation in public affairs in 2021. Faced with the COVID 19 

pandemic and subsequent quarantines, the Government of San Luis through information and communication technologies 

(ICT) made the public sector work, with the idea of providing better services to citizens and increasing efficiency, 

transparency and citizen participation. Not always the information disseminated, nor the government measures satisfied 

citizens who expressed their disagreements in digital activism supported by local digital media. 

Digital citizenship is precisely the ability to participate in a positive, critical and competent way in the digital environment, 

taking advantage of communication and creative skills, to practice forms of social participation.  Since December 1983, the 

Rodríguez Saa brothers have governed the small province of San Luis in Argentina. For more than thirty-five years they built 

an almost seamless power and the Peronist Party in an electoral machine that won elections.  

Mobilization, access, interaction and participation enhance digital citizenship, in a scenario that exposes a disjointed civil 

society that also expresses a civic culture of disinterest in public issues, on the one hand, and on the other, a social dialogue 

absent, despite the progressive digitization of society and with little possibility of participatory communication. Citizens need 

to reimagine their participation in the face of authoritarianism and abuses of power on the road to building a participatory 

and democratic society. 

 

Keywords: Citizens, Participation, Public Affairs, E-Government 

 

 

DIGITAL CITIZENSHIP, PUBLIC AFFAIRS AND E-GOVERNMENT 

TOWARDS A SOCIETY OF PARTICIPATION 

 
1. PERCEPTION OF PARTICIPATION 

 
This ongoing investigation seeks answers about the perception of the citizens of San Luis, 

Argentina about their participation in public affairs. It seeks to know how citizens perceive their 

participation in public policies promoted by the state with the management of Governor Alberto 

Rodríguez Saà, how they understand and qualify the communication and information that the 

government deploys towards citizens and what they are the alternatives or instances that citizens can 

consider as probably better. San Luis is a small province located in the center of the country, with a 

population close to 500,000 inhabitants. 

Since December 1983, the Rodríguez Saa brothers have governed the small province of San Luis 

in Argentina. For more than thirty-five years they built an almost seamless power and the Peronist 

Party into an electoral machine that won the elections. Adolfo and Alberto Rodríguez Saa took turns 

in the exercise of government, previously obtaining the adherence of the citizenry and in their 

management, they co-opted the judiciary and legislative bodies, disorganized the opposition and 

always controlled the Peronist Party. 
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1.1. Subnational regimes 

 

Gervasoni (2018) rightly points out that although subnational governments are less autonomous 

than national ones, they are not necessarily less important. In Argentina and many countries in the 

region, a large (and growing) proportion of public spending, and therefore of state action, is executed 

by provinces and municipalities. Almost two-thirds of Argentine civil servants belong to the 

provinces, a figure that grows to around 80% if municipal employees are considered. Furthermore, he 

explains that indefinite reelection can be taken as an indicator of little electoral competition. 

Governors who accumulate a lot of power can achieve indefinite re-election, which makes a 

democracy weaker. The power accumulated by the government is incompatible with the competition, 

rotation and division of powers that indicate that these provinces have a greater concentration of 

power in the Executive, to the detriment of the other powers. In these provinces that Gervasoni (2018) 

calls hybrids, the governors govern and control everything. 

Gervasoni (2018) indicates that there are rich states, but not because they tax rich companies, 

but because of the federal co-participation law they have a very high amount of money per capita. 

They are very rich states because of the income from fiscal federalism. This means that some 

governments have a lot of money for social plans and build societies that depend on public 

employment or those plans, or have their own media or control the provincial media through the 

guideline. Governors tend to understand this quickly and begin to accumulate power. They begin to 

win elections with significant majorities, to have a majority in the legislatures, and then they begin to 

change the electoral rules. 

According to the Wikipedia page (in English) Adolfo Rodriguez Saa, he was editor of the anti-

Peronist pamphlet "La voz de San Luis", but he became a Peronist in 1969 during his studies in Buenos 

Aires, and joined the Peronist Youth in the year of his graduation and worked as his representative in 

San Luis. 

 

2. SAN LUIS AND THE MEDIA 

 

In 1984, Alberto Rodríguez Saa, through a company, acquired El Diario de San Luis, after 

government pressure on its owners and later changed its name to El Diario de la Republica, a graphic 

medium that was used throughout the province. to display the official narratives and take a good 

portion of the official advertising budget that the government has every year (Wiñaski, 1995 and 

Heredia, 2019) 

A characteristic of personalist governments is their great capacity for symbolic inclusion. 

Edelman (1960) bequeathed us the concept of symbolism as an ontological dimension of human life 

and highlighted the issue of public behavior in terms of its emotional connection with political objects 

and discourses. Political personalism usually emerges with all these conditions or some of them: the 

crises of traditional political parties, the conception of politics as spectacle (Edelman, 1960), the 

growing disinterest of citizens for participation in public affairs, construction of epic narratives and 

the use, appropriation of popular culture and symbols used to unite them to political identity 

(Quiroga, 2021a), and exposure in the media and social media or networks and their use as channels of 

exhibition and communication politics. 

Basically, personalism adopts the following characteristics (Quiroga, 2021, b): a strong, 

charismatic man or woman, a personal leader above ideologies and political parties, an association 
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that is made of the political project with the person who does it. executes, the ability to understand 

social desires and the construction of power. The "democracy" of San Luis is a democracy controlled 

by a very small ruling elite that over the years has acquired a hegemonic and cultural character. 

 

2.1. Hegemony 

 

Gramsci defines hegemony as "political, intellectual and moral direction." Cultural hegemony is 

a term developed by Gramsci to analyze social classes and the superstructure. Thus, the current 

cultural norms of a society are imposed by the ruling class (bourgeois cultural hegemony), which we 

must recognize as an artificial social construction and as an instrument of class domination. It consists 

of the ability of a ruling class to articulate with its interests those of other groups, thus becoming the 

guiding element of a collective will, and the aspect of intellectual and moral direction, which indicates 

the ideological conditions that must be fulfilled so that the constitution of said collective will is 

possible. 

For Gramsci, ideology is “an organic and relational whole embodied in apparatuses and 

institutions, an organic cement that unifies around certain basic articulatory principles a “historical 

block” and the practices that produce subjectivities in the process of social transformation” (Giacaglia , 

2002). 

The hegemonic system of power installed in San Luis (Argentina), a province of conservative 

customs, since December 1983 with the election of Governor Adolfo Rodríguez Saa against the 

progressive candidate Carlos Edgardo Zabala (former defender of prisoners during the last Military 

Dictatorship 1976-1883), it has been naturalized by a certain consensus obtained from the citizens 

(those dominated in the Gramscian conception). Its control mechanisms to ensure that consensus 

resided in a branched network of cultural institutions (schools, churches, associations, etc.) that 

manipulated citizens (the exploited masses in the Gramscian concept) through a set of ideologies 

transmitted by those who held power (the intellectuals), generating a passive subordination 

(Giacaglia, 2002). 

 

3. ACTIVE OR APATHETIC CITIZENSHIPS 

 

Interest in the concept of citizenship has experienced a real boom since the 1990s. The 

resurgence of the concept also has to do with the political events that have occurred in recent decades, 

especially the fact of the growing apathy of voters; resurgence of nationalist groups; growing 

international migration processes; ethnic and cultural differences within states; demands of groups or 

sectors of society until now discriminated or excluded and the dismantling of the Welfare State. These 

events, ongoing processes, are far from finding a satisfactory solution, they express citizen 

dissatisfaction and show that the vigor and stability of a modern democracy depend not only on its 

basic institutional structure, but also on the qualities and attitudes of its citizens. Among them the 

tolerance to work with different individuals, the desire to participate in the political processes to 

intervene in it, promoting certain interests and controllable authorities; and desire to have a degree of 

interference and responsibility in the demands, whether economic, health, housing or environment. 

Citizen participation is naturally linked to democracy as this is the main form of government 

that is based on dialogue and interaction between citizens and State affairs (Contreras, and 

Montesinos 2019). Democracies that must be open to constructive dialogue and citizen participation. 
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Precisely, the origin of citizen participation is inevitably circumscribed to democracy, understanding 

the citizen as possessing civic virtues placed at the disposal of the common good, where their 

participation in public affairs is a fundamental condition for the city to be democratic (Dahl, 1992). 

Citizen participation in public affairs strengthens the government-citizen relationship, improves 

the legitimacy of public policies, and state management can help civic education for citizenship and 

prevent conflicts. Citizen participation is an experience that "educates" and favors the creation of an 

active political culture. 

Participation in a representative democracy must go beyond the electoral act since it is a healthy 

citizen practice and an exercise of a right that translates into the opportunity for various sectors of 

society that are interested in matters of public interest to participate in consultative or decisive way in 

their decision-making processes. In this way, the participation of various sectors of society is a 

complement to the role of political parties and the principle of representation and delegation of any 

democratic system. 

One of the essential requirements for the participation of public citizens is the reduction and 

equalization of the relations between power, the reduction of the asymmetries between the rulers and 

the ruled. Carpentier (2016) expresses that participation is then defined as the equalization of power 

relations between privileged and non-privileged actors in formal or informal decision-making 

processes. 

 

4. CITIZEN PARTICIPATION AND MOBILIZATION 

 

Citizen mobilization, awareness of the possibilities of participation in public decisions, can be 

understood as the first thought, the first action, in search of access, interaction and citizen 

participation. In San Luis, citizen mobilizations have been sporadic and silenced by the official media. 

Despite this, the scenario he is presenting is a disjointed civil society that expresses a civic culture of 

disinterest in public issues, on the one hand, and on the other an absent social dialogue (which the 

government does not open clearly) and with hardly any possibilities for processes participatory 

communication. In this context, it appears from the hands of power, the epic and governmental 

mythology to fill the missing spaces. 

Even in disarticulation and in the lack of homogeneity in action, in relation to insubordination 

and civil disobedience, Scott (1985) has argued that small individual acts can become, under certain 

circumstances, (potentially) authentic social phenomena capable of trigger far-reaching political 

changes. 

Michel de Certeau (1979) conceived the notions of tactics and strategy together with his 

conception of resistance, an idea that can help characterize the behaviors of the citizens of San Luis. 

According to De Certeau, everyday life is repetitive and unconscious and links "strategies" with 

institutions and power structures that are "producers", while individuals are "consumers" or 

"poachers", acting in accordance with, or in versus, environments defined by strategies using "tactics". 

 

4.1. About participation 

 

Participation is a fluid and contingent concept. "The wide use of the term [...] has resulted in all 

the precise and meaningful content practically disappearing; the word 'participation' is used by 

different people to refer to a wide variety of different situations" emphasizes Pateman (1970, p.1) 
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This conceptual contingency is explained by the fact that the concept of participation is part of 

the power struggles in society (Carpentier, 2016). 

We believe that there is no single way of participation. Already Arnestein (1969) explained there 

are different intensities of participation and not just one. Being so varied citizen participation in 

different contexts, the establishment of a government over a long period is not only due to the null or 

deficient participation and citizen mobilization. The control and power mechanisms adopted by the 

authoritarian government of San Luis, its emerging political and cultural hegemony had their part. 

Carpentier (2016) highlights that there are two main approaches to participation: a sociological 

approach and a political approach. The sociological approach defines participation as part of a 

particular social process and the idea of participation includes many (if not all) types of human 

interaction, in combination with interactions with texts and technologies. Power is not excluded from 

this approach, but remains one of the many secondary concepts to support it. An example of how 

participation is defined in this approach is the definition of Melucci (1989, p.174), when he says that 

participation has a double meaning: "It means to participate, that is, to act to promote interests and 

needs of an actor, as well as belonging to a system, identifying with the general interests of the 

community”. 

Carpentier (2016) affirms that the definition of participation is one of the many social areas 

where a political struggle is waged between the variations of minimalist and maximalist democracy. 

Regarding the minimalist (restricted) model, democracy is limited to the process of representation, 

and participation in the selection of an elite through elections that form the expression of a 

homogeneous popular will. 

The maximalist model, on the other hand, represents democracy as a more balanced 

combination of representation and participation where it is about increasing participation as much as 

possible. Politics is seen there as part of the social, which allows a wide application of participation in 

many sectors of society (including the media), both at the micro and macro level, in relation to social 

diversity (Carpentier, 2016). 

We will adopt in this work the political approach suggested by Carpentier (2016) that produces 

a more restrictive definition of participation, referring to inequalities of power in decision-making 

processes. There, participation is then defined as the equalization of power relations between 

privileged and non-privileged actors in formal or informal decision-making processes. 

Carpentier (2016 has strengthened the theoretical framework of the concept of participation 

through the use of a negative and interdisciplinary relativistic point of view allowing to distinguish 

between access, interaction and participation and highlights the close link between participation, 

power and empowerment in decisions, while access and interaction are seen as prerequisites for 

participation, leading to the development of the AIP model. 

The incipient and fragmented demonstrations and citizen marches that occurred in San Luis in 

recent years, which have been practically invisible by the local government press, of which there are 

practically no public images, indicate that in situations of great inequality in power, participation is 

not possible, nor is it promoted. Citizen mobilization could be the first step towards full citizen 

participation, in a friendly cultural and political environment. 

We understand mobilization as readiness and as a conscious search for access to participation. 

Citizen mobilization is a collective action that can oppose certain non-transparent and authoritarian 

political practices of the government and in defense of democracy. In the framework of a government 

with personalistic features, the mobilization in search of citizen participation annoys those who hold 



308 

 

power, because it forces them to generate institutional spaces in (maximalist) democracy, to channel 

the action and proposals of citizens. 

 

Citizen Participation Scheme (Quiroga, 2021b). 

 
 

5. POWER AND RESİSTANCE 

 

Medina (2007) highlights that the well-known Foucauldian statement “where there is power, 

there is resistance” that highlights the coextensive and contemporary character of resistance, 

strengthened and redefined numerous questions within social theory should be examined. Medina 

(2007) wonders about the domain and the specific foundation of resistance, if resistance practices 

create these cracks, if resistance and struggles are simply captured and integrated into power devices, 

or on the contrary, these pass through these devices as well as overflow them. 

For the author, the notion of resistance is problematic insofar as it is often mentioned as the 

other side of power. In this regard, she reminds Peter Fleming that he expressed that the very notion 

of resistance is a metaphor that comes from Newtonian physics: "to every action (force) corresponds a 

reaction of equal intensity, but in the opposite direction." Thus, the metaphor illuminates the 

movements of reaction, opposition and denial as a way of conceiving the relationship between forces 

and opaque or makes the movements of productivity and interpenetration between both notions 

disappear. (Fleming, 2005 and Fleming and Spicer, 2006, Medina 2007). The author highlights that "the 

danger of forgetting the selectivity of the former is not to notice other movements that also define it, 

constitute it and make it intelligible" (Medina, 2007, p.7). 

“The system in which [the consumers] circulate is too vast to fix them anywhere, but too 

squared so that they could escape it and go into exile elsewhere. There is nowhere else. Due to this, 

the strategic model changes he too […] he becomes the whole” (Certeau, 1996, p.47). 

Through different ways of doing things inside the structures, the users (citizens) appropriate 

the organized space and modify its operation, trying to exhume the forms acquired by the dispersed, 

tactical and artisanal creativity of groups or individuals. 

De Certeau's (1979) argument is that everyday life works through a process of poaching in the 

territory of others. That process is described as using the rules and products that already exist in the 

culture in a way that is influenced, but never fully determined, by those rules and products. 

 

5.1. Edelman's Dynamics of Passivity. Passivity as satisfaction 

 

López Gallegos and Chico Amparan (2011) examining the contributions of Edelman (1950) on 

symbolism as an ontological dimension of human life, and his conception of the development of the 
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political process in mass democracy, call this model "symbolic politics". The dynamics of passivity 

(quiescence) and exaltation (arousal) was a logic and dynamic of mass publics in democracy and was 

also the result of the operation of symbolism in human behavior. The model of symbolic politics was 

characterized by strong skepticism towards democracy, a conception that overestimated both the 

rationality of the elites and the irrationality of the mass public in the political process. 

Edelman wonders if politics is a procedure to satisfy the interests of various social groups. What 

is to satisfy an interest? For Edelman, this expression admits two responses: an interest is satisfied by 

obtaining tangible resources, or, by obtaining (symbolic reassurance) “symbolic security” (López 

Gallegos et al 2011). 

Edelman argues that, under the conditions of American mass democracy, most individuals 

exhibit two types of psychological needs: 

1) the need for social adjustment, that is, the need to belong to a social group, the need to create 

conformity with a group of peers, 

 2) the externalization of unresolved problems. That is, to the need to project private problems 

towards an external object or actor to blame. 

These psychological needs appear in the context of mass democracy. On the one hand, large 

groups of individuals lack organization for the purpose of pursuing a common interest, and on the 

other, in the absence of such organization, these isolated individuals experience deep psychological 

anxieties when they “experience economic conditions that, to some extent, they threaten the safety” of 

their lives (Edelman, 1960, p.695). The provision of symbols meets these psychological needs of the 

mass public. 

Edelman admits that the political process produces tangible satisfaction for certain social 

groups and symbolic satisfaction for others. The "symbolic politics" would then be the different ways 

in which political actors and agencies handle symbols to produce "symbolic security" among large 

masses of isolated individuals and thus induce their political passivity. 

The symbolic politics acquires two levels according to López Gallegos and Chico Amparan 

2011). First of all, citizens will always be uncertain whether a political system actually meets their 

interests. Electoral participation fulfills a “symbolic function” by assuring citizens that this is indeed 

the case. At a second level, it manifests itself in the routine function of the governmental 

administrative apparatus; in the implementation of public policies (López Gallegos et al 2011). 

 

5.2. Deer Citizens 

 

In the book “La Manufactura de los Ciudadanos Ciervos: Cultura Politica y Regimenes 

Neopatrimonialistas”, Trosello (2009) has asked what type of culture (personalistic political culture) has 

been produced in a province where the government remains for long periods making each citizen 

have to depend of the state. In other words, he wonders who takes over the state in a context where a 

government remains for more than thirty years. The succession of clientelist policies that have 

occurred in San Luis over the past thirty years explains Trosello's thinking. One of the most 

paradigmatic "social aid" plans in the province of San Luis is the so-called "Social Inclusion Plan" 

created in May 2003, which has thousands of people with minimal basic needs. The government 

provides this help in exchange for other benefits for registered people and strong pressure on people 

who participate in electoral periods (Wiñaski, 1995, Heredia, 2019). 
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Possibly, beyond being powerless, in the midst of so much inequality, the citizens of San Luis 

have a position of comfort. Citizens according to Edelman (1960) can have tangible satisfaction for 

certain social groups, and can produce symbolic satisfaction for others. In the conceptualization of a 

"symbolic politics" where there are different ways in which political actors and agencies handle myths 

and symbols to produce a "symbolic security" among citizens and in this way their political passivity 

is promoted and induced. 

 

6. METHODOLOGY 

 

With the purpose of knowing the perception of the citizens about the public affairs of San Luis, 

the Project "Personalism in Public Institutions" of the National University of San Luis launched a 

qualitative questionnaire addressed to the citizens of San Luis. 

The qualitative questionnaire on citizens' perception of participation in public affairs was 

launched in the course of 2021 with the purpose of obtaining inputs and data for subsequent analysis. 

Based on 75 responses, the citizens of San Luis were asked about these questions: 

Say two words or phrases that you think of when you hear the word "public", the citizens of San 

Luis chose the words "of all", "collective", "of the people", "democracy", "our", "shared". 

Say two words or phrases that you think when you hear the word "politics, respondents 

answered mostly" management "," state " 

Citizens were asked if the policy was very complicated, complicated, uncomplicated, or not at 

all complicated. The responses with the most adherence was the “complicated” option (61.03%), 

complicated (18.07%) and little complicated with 9.03%. From these data it turns out that the 

perception of citizens is that politics has complications in almost 89% and very complicated in 61.03%. 

 
Wondering how interested are you in politics? The option with the most responses was that 

64% are not very interested, 24% are very interested and 12% are not interested. If we add disinterest 

with little interest in politics, we have a portion of 76% of the citizens surveyed. 
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Citizens were asked: When making laws, what do you think the legislators of San Luis take into 

account when they formulate them? The options were a) The proposals of the parties, b) The 

proposals of the legislators c) The proposals of the political parties and d) The proposals of the 

Governor of San Luis. The answers with more options were the governor's proposals with 70.7% 

indicating the strong pressure exerted by the Provincial Executive in provincial decisions. 18.07% 

chose the proposals of the political parties of San Luis and 8% the proposals of the legislators. 

 
You wonder how do you think the general situation in the province of San Luis is? 

The answer chosen was that the province is 70.07% regular, and 22.7% perceive the situation as 

good. 

 
You wonder how you would say your personal situation is? Citizens chose 51.4% good, 37.8% 

fair and 9.5% bad. A little more than half of the citizens claim to be in a good situation in the middle of 

the Pandemic crisis. 
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Citizens were asked about how much do you trust the Governor of San Luis? The vast majority 

option was 40% “not at all”, 20% “very little”, 24% “little”. The surveyed population considers the 

Governor of San Luis little credible. 

 
 

 

 

Citizens were asked about how much do they trust the President of the Republic? 37.3% trust 

little, 26.07 very little, 18.7 not at all and 18.07 chose “enough”. The President is nothing and not very 

credible for almost more than 81%. 
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Citizens were asked about how much do they trust the Justice of San Luis? Citizens chose "little" 

as the most important option by 57.3%, very little by 13.3%, and not at all by 10.7%. 18.7% consider 

sufficient trust in the Justice of San Luis. 

 
Citizens were asked about trust in legislative bodies. 58.1% of citizens said that little, 13.5% very 

little, 19.8% nothing and 17.6% considered it sufficient. 

 
 

Citizens were asked about their trust towards political parties. 58.7% indicated that little, 20% 

little, 9.3% nothing and 12% thought it was enough. 

 

 
 

Citizens were asked about trust in the San Luis media. 58.7% indicated that the action of the 

media seemed sufficient, 17.3% said that they believed little, 14.7 indicated that they believed very 

little and 9.3% did not believe them at all. 
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Citizens were asked about how they considered the information that the government displays 

to citizens. 88% of the citizens consider it regular and insufficient, and 9.3 indicate it as good. 

 
Citizens were asked about how they considered the information that the government displays 

to citizens. 88% of the citizens consider it regular and insufficient, and 9.3 indicate it as good. 

 
Citizens were asked about who should encourage citizen participation in public affairs. The 

response with the highest adherence was that everyone (legislators, citizens and the government) 

should encourage it by 62%, and 29.7% indicated that only citizens should promote it. 
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7. CONCLUSIONS 

 

From the responses of citizens to the survey formulated with a relatively small 

number of responses, it is perceived that: 

• Citizens trust very little in the Governor of San Luis, as in the President of Argentina, both from 

the same political party. 

• In general, the distrust they have towards the traditional institutions of democracy, justice, 

congress, legislators, is great. 

• More than 80 percent of citizens show little interest in politics. 

• A confidence is perceived towards the media of San Luis, although it could not be differentiated 

between media with editorial lines closer to the provincial power and from others with other 

views. 

• The situation in the province is perceived as regular in almost 71%, while the personal situation 

appears as good in more than half of the responses. 

• In accordance with the little confidence that the governor provides, the information that is 

deployed from government spheres addressed to citizens is considered irregular and 

insufficient. 

• Citizen participation is perceived by the citizens themselves as regular and improvable. 

• Citizens consider that participation should be encouraged by all sectors of the legislature, 

citizens and the government. 

 

Moving towards citizen participation in public affairs seems like a very difficult task due to the 

lack of interest that these issues have for citizens. The government, with its long tenure in the 

administration and management of public affairs, has increased thanks to multiple strategies such as 

the generation of narratives and myths that made reference to a "San Luis Fifth Province" with full 

employment and housing for everything, as opposed to a forgotten and poor Saint Louis, trying to 

include citizens in the dreams of greatness of the two brothers. 

In the case of San Luis, the Rodríguez Saá family has been especially adept at this, generating 

the pride of “we, those of San Luis,” as a superficial inclusion of citizens, discouraging participation. 

The culture of obedience, fear, terror and non-participation fostered by the Argentine Military 
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Dictatorship (1976-1983 period), whose consequences and effects are felt in these years of democracy, 

should not be forgotten. 

However, in the case of San Luis, it could be considered that this inclusion is illusory and is 

probably experienced as a perception or idea of participation by many citizens of the province, a fact 

that also makes it difficult to think of other more active and decisive forms of participation. . 

The "us puntanos" offers certainty by proposing an alternative space for participation in an 

unknown terrain full of uncertainties. But other forms of participation can also be considered, beyond 

the idea of resistance to the action of authoritarian, paternalistic and clientelist governments. 

These initiatives may involve veiled resistance, which may or may not be expressed openly and 

politically channeled when the opportunity exists or is created. Meanwhile they work in the "as if", 

they help, we thank and we promise political fidelity; if they stop helping, we'll see ... 

Awareness of the possibilities of participation in public decisions could promote mobilization in 

search of access, interaction and citizen participation. 

Today's scenario exposes a disjointed civil society that expresses a civic culture of disinterest in 

public issues, on the one hand, and, on the other, an absent social dialogue and with few possibilities 

of participatory communication. A citizenship of San Luis that appears as sleepy, fractured and 

disjointed, conditions in which it is incapable of resisting the epics of an oiled hegemonic state to 

produce good business, instead of favoring the sectors that most need society and promote growth 

development. 

In this context, epic and governmental mythology emerges from the hands of power to fill the 

missing spaces. It has been sought to read in the practices and discourses of the citizens, these 

perceptions of inclusion and these resistance tactics from the contributions of the hegemony of 

Gramsci and the tactics and resistance of Michel de Certeau, in the idea of finding ways for a more 

participation deep. And within this framework, seek better alternatives for participatory 

communication. 

Citizen participation must be oriented towards awareness of their role in democracy, the 

deconstruction of government epics and myths, the recognition and combat of the practices of an 

authoritarian state that uses its coercive power over the social order and generation of collective, 

dialogical and peaceful counterproposals to the hegemonic state projects. The "opaque", restricted, 

formal democracy is not giving answers to the participation of different social groups. We need to 

innovate in democracy, rethink new forms, new ways of functioning, so that it provides responses to 

citizens. The marginalized, the unemployed, the retired, the workers who are not in the formal 

employment system, must judge these possible democratic innovations, if they give answers to their 

needs. 
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Abstract: Technology and the inventions that have accompanied it have revolutionized both individual and societal life. 

Many tasks are now feasible with great speed and convenience in the modern world, which is rapidly being digitalized in all 

areas. Communication patterns are always evolving, especially with the advent of internet-based systems into social life. This 

technology transformation reflects in brand-consumer interactions, which are all dependent on communication. The 

increasing use of mobile communication technologies, coupled with the Internet and wireless communication, has given 

marketing operations a digital character. With the proliferation of cellular devices, marketers can now contact and interact 

with consumers anywhere, anytime. Now that mobile marketing and advertising are commonplace in today's digital world, 

businesses are seeing the benefits of reaching consumers with mobile advertising in mobile settings. Brands and companies 

may now access customer data quicker due to mobile communications and technologies, and utilize it for targeted mobile 

marketing. Many companies, particularly well-known global brands like Coca-Cola, Apple, and Starbucks, invest heavily in 

mobile marketing. Based on these advances, it is evident that mobile communication and mobile marketing have a bright 

future. It is important to study all elements of this new mobile communication channel opened up in the marketing world by 

wireless technology. To further understand how mobile advertising works, the case of Dominos Pizza will be studied. 

 

Keywords: Mobile Communication, Mobile Communication Tools, Mobile Advertising, Mobile Marketing, Dominos Pizza 

 
Özet: Hızla gelişen teknoloji ve bu teknoloji ile birlikte ortaya çılan yenilikler hem bireysel hem de toplumsal hayatta köklü 

değişimlere yol açmaktadır. Tüm yönleriyle dijitalleşmeye doğru giden yeni dünyada birçok aktivite artık büyük bir hız ve 

kolaylıkla yapılabilir hale gelmekte ve yaşamın her alanı bu teknolojik süreçten ciddi anlamda etkilenmektedir. Özellikle 

internet teknolojilerine dayak sistemlerin sosyal hayata girmesiyle birlikte iletişim tarzları da her geçen gün yeni boyutlar 

kazanmaktadır. Hem sosyal hayatta hem de iş hayatında sıra dışı bir hız ve etkinlik sağlayan bu teknolojik devrim tüm 

süreçleri iletişime dayanan marka tüketici ilişkilerine de yansımaktadır. İnternet ve kablosuz iletişimle birlikte yaygınlaşan 

mobil iletişim araçları ve bu yolla sağlanan mobil iletişimler pazarlama aktivitelerinin dijital bir kimlik kazanmasına yol 

açmıştır. Kablosuz cihazların yaygınlaşmasıyla artık yer ve zaman sınırlaması olmadan tüketiciye ulaşmak ve iletişime 

geçmek mümkün hale gelmiştir. Tüm bu yemlikler sonrası mobil pazarlama ve mobil reklam kavramları literatüre girmiş ve 

günümüz dijital çağında markalar mobil ortamlarda mobil reklamlarla tüketiciye ulaşmanın avantajım yaşamaya 

başlamışlardır. Dijital dünyada marka ve işletmeler mobil iletişim ve mobil araçlar sayesinde artık tüketici bilgilerine çok 

daha hızlı erişebildikleri gibi, elde ettikleri bilgiyi yine mobil pazarlama akriviteleriyle sonuç odaklı kullanabilmektedirler. 

Başta Coca Coca, Apple, Sturbucks gibi dünya çapında bilinen markalar olmak üzere birçok marka mobil reklam 

çalışmalarına büyük bütçeler ayırmakta ve mobil pazarlama yöntemi erini büyük bir titizlikle yürütmektedirler. Tüm bu 

gelişmelerden hareketle, mobil iletişim kanallarının ve mobil pazarlamanın gelecekte çok daha farklı noktalara ulaşabilecek bir 

potansiyele sahip olduğu açıkça görülmektedir. Bu açıdan kablosuz teknolojiyle birlikte pazarlama dünyasında açılan bu yeni 

mobil iletişim kanalının farklı yönleriyle incelenmesi ve buna uygun stratejiler, planlar ve programlar geliştirilmesi 

gerekmektedir. Bu bağlamdan yola çıkılarak mobil iletişim, mobil iletişim araçları, mobil pazarlama, mobil reklam ve mobil 

reklam stratejileri kavramsal çerçevesi kapsamında Dominos Pizza örneği incelenecektir. 

 

Anahtar kelimeler: Mobil Iletişim, Mobil Iletişim Araçları, Mobil Reklam, Mobil Pazarlama, Dominos Pizza 
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MOBILE MARKETING AND MOBILE ADVERTISING: DOMINOS PIZZA CASE 

 

1. INTRODUCTION 

 

From a sociological standpoint, consumption has become a major feature of life in modern 

societies since the industrial revolution, and the concept of consumer society has entered our lives. 

The same society has been subjected to another qualification in recent times, with digitalization, and 

this time the concept of information society has risen to the fore. Lehdonvirta (2013) discusses the 

digitalization of consumption, which combines these two characteristics of modern society. The 

Internet and the digital world, thanks to its ability to provide a continuous connection, make both 

brands and consumers advantageous and is considered as the revolutionary technology of the new 

millennium. Consumers and businesses can now access and share a lot more information with just a 

few clicks thanks to this technology (Kotler et al., 2005). Consumers are now making an important part 

of their interaction with brands in digital environments, thanks to the advancements in digitalization, 

particularly wireless communication. Although the internet is the foundation of this digitalization, 

which liberates consumers from cables, time and place constraints, and adds a new dimension to 

consumption in the modern world, the concept of mobility emerges as the factor that increases the 

efficiency and usage of the internet. 

Beyond the meanings used in the past, the application of the concept of mobility to 

communication is known as mobile internet today. Beyond the above definitions, today's mobile 

internet refers to the application of the concept of mobility to communication. Today, the concept of 

mobility has been filled by mobile internet, both in terms of accessibility, portability, and the ability to 

be disconnected from a device. Mobile internet, which refers to the wireless connection of mobile 

communication devices such as personal computers, smartphones, and tablets, has now reached 

practically every corner of the globe and has affected both business and social life. Hundreds of 

millions of people exchange information with their laptops, cell phones, or other wireless 

communication devices every day and use this technology in every aspect of their lives. Mobile 

internet technology has not only changed the lives of individuals, but also paved the way for the 

emergence of numerous applications in many industries and industrial sectors, especially in the 

engineering, health, and education sectors (Shorey et al., 2006). 

People's lifestyles have changed dramatically as a result of the concept of communication, 

which has been since the beginning of civilization and has been in constant change and development 

since then. Mobile communication is widely considered as the most successful and quickly adopted 

new technology in the world (Katz, 2008). Since the first cellular systems were built in the early 1980s, 

wireless technologies and services have seen significant development and change (Li and Petersson, 

2018). Four different generations of technologies followed each other in this development process until 

mobile communication reached its current form. The generations known as the cellular wireless 

technology generation are coded with the letter G and are named 1G, 2G, 3G, and 4G, respectively, 

based on their emergence (Sharma, 2013). 

Based on these developments, mobile communication channels and mobile marketing have the 

potential to reach many different points in the future. In this regard, the new mobile communication 

channel that wireless technology has opened in the marketing world should be analyzed from many 

perspectives, and strategies, plans, and programs should be developed accordingly. The Dominos 

Pizza case will be evaluated within the conceptual framework of mobile communication, mobile 
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communication tools, mobile marketing, mobile advertising, and mobile advertising techniques in 

light of this context. 

 

2. GENERAL INFORMATION 

 

2.1. Mobile Communication and Mobile Communication Tools 

 

Laptops and personal computers, which became more widely available throughout the world in 

the 1990s, emerged as tools that brought the concept of mobility to life in a technological sense. 

Computers were once thought to be immobile objects that were connected to their environment by 

connections and could not be moved. Mobile internet, which arose from a desire that arose specifically 

with the introduction of mobile phones, allowed mobile communication devices to connect to the 

internet regardless of location or time, giving communication technology a new dimension. Today, 

communication tools used in mobile communication include tablet computers, GPS devices, and 

smartphones in addition to laptop computers and mobile phones (http 1). 

Cell phones, which are at the center of mobile communication technologies, have made a 

unique contribution to the subject of communication and have spread worldwide, especially with 

their contribution to the freedom of individuals. Mobile phones are known as the most preferred type 

of mediated interpersonal communication channel among today's individuals (Boyd, 2014). 

Since mobile phones are always with them, they can ensure that all kinds of messages reach the 

target individual instantly. Again, mobile phones are mostly controlled automatically and reflexively, 

since they keep individuals in touch with the outside world, and incoming and outgoing messages or 

calls are browsed by users (Krum, 2010). 

Tablet computers are touch-screen computers that can be defined as a combination of personal 

PDAs and Notebook PCs and are smaller and thinner than laptops. Even though they are mostly used 

with virtual keyboards, they are devices that can be connected to external keyboards and also have 

wireless internet capability (http 2). 

Internet use over mobile phones has become widespread around the world, thanks to the 

widespread use of wireless networks and smartphones, and human engagement has gained content 

beyond talking. These contents include social media platforms, instant messaging applications such as 

Whatsapp (Menichelli & Ling, 2018). With the introduction of smartphones into social life, this new 

mobile communication channel has resulted in significant changes in communication styles and social 

relations. 

Smartphones attract attention as an extension of personalization and individualization, in 

addition to their rapid spread and worldwide popularity (Grant & O'Donolioe, 2007). Since these 

devices are private and not shared with others like regular phones or desktop computers, they 

provide a unique form of targeted communication. It is a unique communication tool in that users are 

always with them, regardless of which websites they visit, which programs they download, what type 

of entertainment they like, what movies or games they are interested in, or what music they listen to. 

Again, mobile phones attract attention as an extraordinary means of communication where likes can 

be shared thanks to photos, videos, and audio recordings (Kırım, 2010). 

While the marketers enumerate the features that make the mobile phone a different channel, 

they also draw attention to the compatibility of these devices with GPS technologies. Geolocation 

technologies such as GPS can enable telephone operators to determine the location and location of the 
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user and to implement marketing activities based on this location (Barnes, 2003). Thanks to these 

technologies, consumers in the desired regions can be informed about new product offers, and 

incentives to purchase can be made (Bauer et al., 2005). 

Smartphone communications can be synchronous, such as phone calls and online chats, or 

asynchronous, such as e-mail or SMS. It can be claimed that this sort of communication, whether 

synchronous or not, and people's behavior types in these mobile communications are extremely 

important in marketing and many other fields of study. Considering that the basis of the marketing 

concept is brand-consumer communications and that marketing activities that have existed since the 

birth of humanity are constantly gaining new dimensions with new communication methods, it is 

observed that this mobile communication channel has much more remarkable potential. 

 

2.2.Mobile Marketing 

 

Following mobile technologies and mobile communication tools, Mobilité needed the field of 

marketing to keep up with these quickly evolving mobile innovations. As a result of this necessity, a 

new marketing wave known as mobile marketing has arisen, and it has begun to gain importance in 

recent years. Any attempt to attract potential clients utilizing a certain form of marketing message is 

referred to as mobile marketing (Krum, 2010). Since mobile marketing encompasses a wide range of 

marketing operations, different definitions of the term can be found. The Mobile Marketing 

Association (MMA) defines mobile marketing as integrated media tools or the use of wireless media 

as a content distribution and quick return tool integrated into a stand-alone marketing communication 

program and states that mobile marketing can have different forms. Wireless Advertising Association 

(WAA), on the other hand, uses the expression 'to send advertising messages to mobile devices such 

as mobile phones via wireless networks' in its definition. 

Given the contents of these definitions and the ever-changing and expanding technology, it is 

reasonable to conclude that mobile services and revenue from mobile marketing will have a 

significant impact on the future of mobile communication. Mobile-enabled marketing activities enable 

businesses to reach out to customers regardless of time or location. This situation necessitates 

marketers properly comprehending the importance and content of mobile marketing, as well as 

developing their skills in its use (Vatanparast, 2010). As in today's world, where technology and the 

internet deeply penetrate every aspect of daily life, marketers can gain a competitive advantage to the 

extent that they can adapt to these changes (Güven & Kahraman, 2019). 

Mobile marketing has extraordinary importance as it opens doors with high potential on an 

unprecedented scale and provides the opportunity to reach very large audiences in a more 

personalized and real-time manner (Smutkupt et al., 2010). Marketers who want to market their 

brands and products all over the world allocate more and more budgets to mobile marketing and try 

to turn rapidly changing mobile communication technologies into an advantage for their brands 

(Leppainemi & Karjauloto, 2008). 

Marketers know that attitudes and ideas about information and communication technology are 

primarily formed by the acceptance and use of these latest trends in online consumer behavior. 

Consumer decision-making processes, such as problem identification, information collection, 

alternative evaluation, purchase, use, and exclusion, are all heavily influenced by information and 

communication technologies, particularly mobile technology (Vrechopoulos et al., 2003). Businesses 

realize computers, the internet, smartphones, tablets, and social media platforms as effective 
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marketing tools. Today, marketing managers are trying to develop strategies based on the widespread 

benefits of these mobile channels (Shareef et al., 2016). 

 

2.3. Mobile Marketing Tools 

 

Since the 1960s, the marketing mix elements, which were first published in the literature, have 

formed the basis for marketing research. These four aspects referred to as the 4Ps in marketing 

literature and known as product, price, place, and promotion, are also utilized as the foundation for 

developing marketing strategies (Leppainemi & Karjauloto, 2008). In this context, considering the 

mobile marketing issue, which has arisen as a result of technological advancements, in the context of 

the 4P classification, and examining the aspect of the mobile application of the promotion in terms of 

brand-consumer communication from the 4P will facilitate in the understanding of the subject. 

The marketing communication mix consists of personal selling, sales promotion, public 

relations, and advertising. Mobile marketing communications are handled in 4 groups by Leppainemi 

& Karjauloto (2008) as mobile sales, mobile direct marketing, mobile customer relationship 

management (CRM), and mobile advertising: 

Mobile Selling: Sales promotion, in the words of Kotler et al (2005), are short-term incentives 

used to encourage the sale or purchase of a product or service. While defining the concept of sales 

promotion, Shimp (2000) uses the expression “Sales promotions are communication activities used to 

increase the trade by affecting the perceived value of the product by the consumer or to encourage the 

customer to buy or at least to take action”. 

According to Shimp (2000), sales promotions not only stimulate purchasing but also encourage 

the consumer to act. There are a variety of ways to think about and implement sales promotion in a 

mobile context. Brand music, logos, wallpapers, and mobile entertainment activities designed to drive 

the purchase of a product or brand are the most common types of mobile sales promotions. Similarly, 

all activities such as brand applications used on mobile phones, sponsored news, horoscope 

comments, weather forecasts, and competitions with the brand promotion can be handled in the 

context of mobile sales promotion (Leppaniemi & Karjaluoto, 2008). 

Direct marketing activities with mobile phones can offer many advantages over many other 

direct marketing activities. These advantages include cost savings, measurability, ease of targeting, 

interactive feature, speed, shareability, portability, actionability, repeatability, flexibility, and fun. 

Mobile marketing can also transform traditional marketing efforts into direct and responsive 

campaigns. TV and radio advertisements, which have been spreading one-way messages for many 

years, can become interactive thanks to the message and call features of mobile phones (Krum, 2010). 

Mobile CRM: CRM, known as customer relationship management (CRM), can be defined as a 

business strategy developed by an enterprise to maximize its profitability, income, and most 

importantly, customer satisfaction (Yereli, 2001). Many businesses are successful with mobile 

marketing apps in today's mobile communication world in terms of profitability, income, and 

customer satisfaction, as specified in the description. Valsecchi et al. (2007) define mobile CRM as 

"customer relationship management activities performed via a mobile phone or other mobile 

communication tools," which is the mobile version of CRM research. In the words of these researchers, 

mobile CRM is a mobile service that is considered a 'main service' as a development, a completion at 

the end of the work, and does not have an end in itself. In this regard, the information given via 
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telephone or e-mail messages about the management of accounts by mobile banking from outside the 

bank and the transactions of private or state institutions’ customers can be evaluated in this group. 

Mobile Advertising: In today's social life, where technology has become an integral part of 

people's lives, fewer people are interested in television advertising, while an increasing number of 

individuals follow brands and advertisements on mobile phones. This mobile advertising channel is 

relatively new and different from other messaging networks. The mobile advertising channel is more 

effective than other channels due to its speed, bidirectional interaction, and rich data possibilities 

(Mishra & Garris, 2014). 

Li and Lee (2006) define mobile advertising as information communication about products, 

services, or ideas via mobile devices, based on definitions made to comprehend the content of mobile 

advertising. "Text and graphic-based commercial messages sent to consumers via mobile devices" is 

another definition (Yu, 2013). Looking at the content of both definitions, it is clear that mobile devices, 

particularly mobile phones, are the major elements of mobile advertising, with the primary goal of 

informing consumers about the brand's commercial activities via these phones. In mobile advertising, 

a mobile phone is an important tool in brand-consumer communications as it offers many advantages, 

especially reaching the consumer at the right time, at the right place, and with the right message. 

The Coca-Cola Company, one of the leading companies in mobile advertising and winner of the 

2014 Mobile Marketer of the Year award, has developed outstanding projects in this field. One of these 

advertising campaigns, the "Share a Cook With" campaign, is well-known as a work that has been 

heard all over the world. The names of the most regularly used names were written on Coca-Cola 

bottles with the slogan "share a cook with" when the campaign was initially introduced in Australia in 

2011. Following that, six different incentive applications for users to share mobile shares with Coca-

Cola bottles with these names, which have a special feature for them, were implemented (http 3). 

 

2.4. Mobile Ad Types 

 

Consumer behavior has changed dramatically as a result of the widespread use of digitalization 

and mobile communication in all aspects of life. Given that smart phones have become a vital tool and 

that customers conduct many of their everyday activities through phones and mobile applications, 

businesses cannot expect to rely solely on traditional advertising strategies. Communication with 

customers in mobile environments, as well as persuasive efforts in this manner, became a new trend 

that evolved with digitalization. Many brands place an emphasis on mobile advertising applications 

for this reason. 

While mobile advertising can take many different forms, generally SMS and MMS messages, 

mobile banners and displays, mobile pay-per-click. A classification can be made as QR codes, 

contextual mobile ads (Akesson & Eriksson, 2010), and social media ads (Mangold & Faulds, 2009). 

SMS and MMS Messages: SMS technology is often known as "one-to-one marketing," because 

it allows businesses to deliver personalized messages to customers via their mobile phones (Xu, 2006). 

Personal messages and product promotions can be sent to specific customers using this technology. 

MMS (Multimedia Messaging Service) applications are based on sending an audio, picture, or video 

content to the user directly (Kaya, 2010). Other types of advertising can also be supported by SMS and 

MMS technologies (Zhang & Mao, 2008). 

Mobile Banners and Displays: Like traditional banners, mobile banners are graphics placed on 

a web page. After the click, the visitor is transferred to a specific offer or full-page ad. Mobile site 
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owners allow advertisements to be displayed on their sites in exchange for payments from the mobile 

advertising network. Such mobile ads are also seen in games and downloadable applications (Krum, 

2010). 

Mobile Pay Per Click - (PPC): This type of advertising, known as pay per click (PPC) in the 

literature, is the text and image content offered by search engines, similar to traditional pay-per-click 

advertising, and the advertisement is usually presented to the consumer in relation to the consumer's 

scans. The advertising brand or business pays depending on the number of clicks on the 

advertisement in these advertisements (Krum, 2010). Google advertisements are currently the most 

often used ads. Google Ads may also be used to make Facebook and Instagram ads. 

QR Codes: Quick response codes, or QR codes, are two-dimensional digital images that can be 

quickly scanned by any mobile device's camera. When scanned with a phone camera, these codes 

provide direct access to the product or brand data included in the code. QR codes, which allow users 

to instantly visit a web page as well as product or brand-specific periodic promotions and 

announcements, are gaining popularity as one of the most successful mobile advertising methods 

(Cata et al., 2013). 

Contextual Mobile Ads: Contextual mobile ads show similar characteristics to pay-per-click 

ads. Ads are served by the search engine through an auction model that is positioned in relation to the 

consumer's scans. These advertisements can be in the form of text and visual content. In contextual 

mobile ads, mobile site owners should give their consent to display ads related to consumer scans 

(Krum, 2010). 

Social Media Ads: These are the ads delivered to the consumer through social media platforms 

such as Facebook, Instagram, Youtube. Given that millions of people of all ages spend the majority of 

their time on social media platforms, the value of advertisements on these web pages becomes clearer 

(Mangold & Faulds, 2009). The fact that the advertisement can be shared with one click by the 

customer, unlike other sorts of mobile adverts on such platforms, makes these platforms even more 

appealing. Due to the logic of viral advertising and word-of-mouth marketing, such mobile ads have 

the potential to reach a far bigger audience. 

 

2.5. Mobile Advertising Evaluation and Strategies 

 

In their mobile advertising efforts, brands and businesses should first conduct an accurate 

assessment and planning, and then choose the most relevant methods for the target. It should be 

remembered that plans that are not well-prepared will not be effective. Whether the mobile 

advertising work is done by SMS-MMS, banners, or social media ads, there are some guidelines that 

must be followed in all mobile advertising activities. While planning and implementing mobile 

advertising activities, brands and businesses have to make two-sided evaluations on the basis of these 

criteria in terms of both the consumer and the brand, and in this evaluation, they have to determine 

the targets and risks for each content.  

In order to benefit from the power of mobile communication, brands and businesses should 

build a mobile advertising strategy after internalizing the points that need to be known about mobile 

marketing, particularly the content and scope of mobile advertising. A well-developed advertising 

strategy will work as a catalyst for the company to accomplish its aims and will enable the company to 

benefit from the advantages of the mobile world. The term "advertising strategy" refers to a "business's 

ad campaign designed to convince people to acquire its products or services" (Clow & Baack, 2014). 
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As an exemplary strategy, Mishra & Garris (2014) put forward a framework they call NOTE, 

consisting of the English initials of the steps in the table, to guide brands and businesses in their 

mobile advertising strategies. 

Needs: The first step in developing an ideal strategy is to conduct extensive research to 

understand the needs of consumers. Consumer trends should be revealed and digital trends that draw 

their interest should be followed in this research. It should be investigated whether mobile 

communication tools are used and how they are used, as well as which digital platforms are more 

directly associated with the brand's target audience. What the companies are doing should also be 

studied during the evaluation of needs and trends, as well as if the present needs are met in the 

market, if so, to what extent, and if not, why not. 

Objectives: Following the determination of consumer needs, priorities should be determined by 

considering the objectives of the business among these needs. Since after the research, many needs 

might arise. During the determination of priorities, short-term goals should be set, long-term visions 

should be determined, and the adoption of this goal and vision by the entire enterprise should be 

kept. 

Tactics: Once the goals and visions have been established, it will be important to develop a 

continuous communication ground with the customer in order to decide the most effective tactics for 

reaching the desired point and to put these tactics into action. Mobile CRM applications should be 

used efficiently for these communications so that quick and on-site controls may be made. It should 

not be forgotten that, no matter how technologically advanced, techniques and procedures that are 

detached from the consumer are doomed to fail. 

Implementation: After all these steps, putting forward an action plan and determining the 

success criteria in addition to the cost in this plan will have a significant impact on the success of 

mobile advertising efforts. During the implementation phase, qualified personnel with an 

understanding of mobile/communication tools and systems, as well as the capacity to examine the 

mobile applications or social platforms utilized with these tools, will ensure that the goal is met faster. 

Another mobile advertising strategy proposed by Nguyen (2015) is a five-stage mobile 

advertising strategy that can be used in coordination with the previous one. 

Stage 1: Conducting advertising research 

Stage 2: Setting goals 

Stage 3: Putting out the budgets 

Stage 4: Creating an advertising message 

Step 5: Choosing the media to use 

The process of collecting and evaluating the information needed to evaluate advertising 

decisions is covered in the first stage of advertising research. At this point, the actions to be completed 

corresponding to the requirements outlined in Mishra and Garris's (2014) strategy steps. Both have 

done a lot of research. Identifying target audiences, evaluating purchasing trends and styles, and, in 

this case, establishing the emphasis points of the product to be sold are the key goals of advertising 

research (Nguven 2015). 

There are certain goals that are common to all advertising activities. Considering these 

purposes, items such as creating brand awareness, providing information, persuading, supporting 

other marketing functions, and encouraging consumers to take action stand out (Clow & Baack, 2014). 

In this respect, while developing a mobile advertising strategy, it is necessary to reveal these 

objectives and to evaluate the activities carried out on this axis. 
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Setting budgets is the third stage of Nguven's (2015) mobile advertising approach. This stage is 

a crucial stage in deciding the scope and size of the advertising effort to be implemented. Although 

there are various budgeting methods, the main idea is to assess the sales figures that have been set as 

the target and prepare a budget based on a percentage of these statistics. The percentage to be 

allocated here will depend totally on the number of other expense items of the enterprise (Fahy & 

Jobber, 2012). 

After the budgets are set, the advertising message creation stage begins. The most appropriate 

message for the target audience should be prepared and planned at this stage, taking into account the 

characteristics of the channel through which the advertisement will be presented. One of the most 

generally used advertising styles should be chosen at this stage of advertising preparation, and the 

essential preparations should be made based on this style (Lin, 2011). To put it another way, is your ad 

frightening? Among the preferences such as whether it will be humorous, sexually emphatic, 

utilitarian, or emotional, it is vital to choose the most appropriate product and target audience (Zhang 

et al., 2014). 

It will now come to the stage of selecting the media to be utilized for the commercial, which is 

now ready, after the study, setting the goals, determining the budget, and developing the advertising 

message. Since the advertisement to be made is mobile advertising, the usage of digital media will be 

preferred above traditional media at this point (Calo, 2013). Mobile ads in the form of SMS, MMS, 

banners, social media, or Google ads, as well as support from traditional advertising channels, can all 

be used. 

 

3. CASE ANALYSIS: DOMINOS PIZZA 

 

Dominos, one of the most well-known pizza chains in the world, is involved in pizza mobile 

marketing. Dominos pizza is shown remarkable progress in this industry by utilizing all of the 

benefits of mobile marketing with a new strategy every day. Dominos Pizza stands out as the 

company that first discovered mobile marketing and made advances in this field, with % of its 

customers ordering online and 50 % preferring to order via mobile methods (http 2): 

Dominos Mobile Game: Mobile games, one of the leading methods of mobile marketing, are 

also used by Dominos pizza as an effective method. With The Piece of Pie Pursuit game, game 

enthusiasts around the world have 6 levels and the chance to win free pizza as a result, Dominos 

Pizza, which has brought its brand face to mobile game environments, saw that millions of people 

spend hours in the mobile game world every day so Dominos succeeded in transforming the interest 

and curiosity to an opportunity in this field. 

Dominos Tummy Translator: Tummy translator application, which we can call the Stomach 

Translator, broke new ground under the leadership of Dominos in the field of mobile marketing. This 

application takes advantage of users' stomach rumbling and offers them recommendations from 500 

different pizza ingredients. In this application, which is implemented with the 'Gastro-Acoustic 

Enterology' technology, an entertaining alternative is offered to the consumer's stomach to decide on 

the order, and the main aim is to raise awareness about the richness of Dominos pizza. 

Dominos Zero Click Application: Dominos just launched a mobile phone application to make 

making pizza orders via mobile phones considerably more convenient and faster. This app, which is 

available for both iOS and Android phones and can be downloaded from both the app store and the 

play store, has integrated a mechanism called "order with zero clicks." Consumers can place an 
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automatic pizza order after a 10-second countdown by just accessing the app (in case of cancellation), 

after pre-determining their favorite pizzas and saving their information to the app. Dominos offers a 

similar system to Apple users with the Apple Watch app.  

Dominos Facebook Messenger Orders: Dominos has started to take orders via Facebook 

Messenger with the application it has implemented in recent years, and thus it has started to benefit 

from the widespread use of the Facebook platform, which is one of the indispensables of the mobile 

world. Dominos, which previously took orders with the condition of a pizza profile on Facebook, has 

now abolished this requirement and made it possible for anyone who wants to order the product they 

want instantly via Messenger. 

Dominos Online Bonus System: This system, which was implemented by Dominos with the 

goal of enhancing customer loyalty and retention, encourages customers to purchase via mobile 

devices and provides them with the opportunity to accumulate bonuses for every order placed online 

or via smartphones. Consumers, who are given the right to free pizza after accumulating bonuses, 

thus sign up for Dominos' mobile data system. 

 

4. CONCLUSION AND EVALUATION 

 

Mobile advertising activities, which are expanding day by day, grab attention as a necessary 

tool for brands and businesses in today's markets, where speed and efficiency are highly important 

competitive advantages in marketing activities. Businesses lose money and time when their marketing 

strategies fail to reach a certain target group quickly and effectively. To avoid this loss, operators must 

have a thorough understanding of their mobile marketing activities and be able to use them 

efficiently. 

The fact that businesses allow brands to carry out traditional marketing activities and online 

marketing activities in an integrated manner show that mobile marketing is an extremely vital 

marketing strategy. This integration enables businesses and brands to reach consumers through many 

channels. 

Despite the fact that consumers can be reached in both physical and online locations, businesses 

today prefer to share their content primarily online. This is due to a very basic reason. Consumers are 

online, so businesses must be online as well. Businesses and customers now have two-way 

communication thanks to the digital revolution. As a result, the variety of content created by 

businesses has increased. Consumers have begun to share an infinite amount and variety of content, 

ranging from websites to blog posts, social network posts to electronic books, images, videos, and 

podcasts. 

When businesses want to reach consumers with a mobile marketing strategy, there are a 

number of factors they should pay attention to. First of all, it should be adopted that mobile marketing 

is not a strategy to sell goods/services directly to consumers. Content marketing is a marketing 

strategy that offers informative, entertaining, creative, innovative, and useful information, comments, 

and recommendations to consumers. Therefore, the content to be produced should be shaped 

according to the characteristics, lifestyles, wishes, and needs of the target audience. 

Every business should develop the most effective mobile advertising plan for its target audience 

in order to acquire a competitive advantage. While doing so, marketers should pay special attention to 

precisely determining who, what message, when, and where to deliver it. Since, at this stage, poorly 

designed mobile advertising efforts are sometimes delivered to the incorrect customer, with the wrong 
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message, and at the wrong place and time, reducing the message's impact and causing bad 

impressions about the brand. The best way to overcome such risks is to master mobile marketing and 

mobile advertising content and strategies.  
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DIGITAL CAPITALISM AND LABOR: 

JOB RECRUITMENT ADS IN DIGITAL COMMUNICATION 
 

1. INTRODUCTION 

 

As digital transformations are creating new opportunities for almost every industry today, they 

are an important area of research into the new communication technologies literature in the academic 

field. Digital transformations are a challenging research object because of their distributed nature and 

their connection with almost every institution, market and technology. These transformations and 

digitalization process, considering this connection has an effect on both social and economic structures 

and thus this effect labor. 

Working conditions resulting from neoliberal policies of the capitalist world have placed the 

industrial workforce under a lot of duress. The effect of digital transformations on labor also had an 

impact on that workforce and traditional forms of organizations and modes of labor changed 

dramatically or transformed to the benefit of capitalism. Yet today, this is seen as inadequate against 

the speed and complexity of digital capitalism (Schiller, 1999) and contemporary digital production 

processes, forcing the workers to acquire more skills. 

In this sense, Sennett’s skills society becomes meaningful. According to Sennett (2007) the social 

expression of potential or potential talent is “I can work with anyone”. In other words, the skill is the 

ability to cooperate in all circumstances. The first condition for people to become useful or valued in 

the eyes of others is to develop a special talent or skill. But as the technology has become increasingly 

sophisticated, companies have used this tool to both screen and encourage people. Digital 

transformations have had a significant impact on labor in this sense. In the wake of profound 
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transformations in digital media markets and economies, the structures and conditions of labor are 

being radically reconfigured and workers are forced to acquire more skills.  

Digital communication and social media work that are networked, operate around the clock 

and require ongoing players are two main areas in communication labor which require specific skills. 

The content production of the communication sector works like the service industry and the sector’s 

networks are based on mostly human resources. These resources are expected to be more skilled and 

new forms of work emerge. This form of work is material in the sense that it uses computers, 

networks, and electricity, and is dependent on tools and technologies. It is also immaterial in the sense 

that it takes place online. Much of the research on digital communication work is focused on 

immaterial/digital labor and aforementioned new forms of work. 

This study approaches the field of digital communication and social media work through skills. 

It aims to find out what skills are expected of the worker in the world of digital capitalism. This paper 

set sight on our understanding of digital communication and social media work through an 

examination of job recruitment ads. For that purpose, the study examines job recruitment texts to find 

out ‘the ideal digital laborer’ (Kerr and Kelleher, 2015) and how the scope of the skills expected of any 

worker who wants to work in the digital field has changed. 

 

2. METHOD 

 

Regarding the purpose and the suggestion of the study a quantitative method is used and a 

content analysis is conducted. An item pool was created in accordance with the theoretical framework 

and the existing scales (Kerr and Kelleher, 2015; Duffy and Schwartz, 2018) and the items in these 

scales were examined. The study examines 156 job recruitment ads from the leading job search engine 

kariyer.net under 7 main filters: Date of the ad (all), location (Turkey), sector (all), job title (director, 

mid & senior manager, specialist, assistant specialist and beginner), manner of work (full-time), 

experience (all), department (Public Relations, Marketing, Advertising, Corporate Communication, 

Digital Marketing, Sales and Marketing). Codes selected for the research are job title, education, 

experience, skills, psychographics, digital competencies, programmes and ad tools expected to be 

used. 

Our initial data sample includes ads for 3 months long. The scope and level of detail included in 

the advertisements varied but most were between 100 and 370 words. We began by coding the job, 

position title and continued with education, experience (in years), skills, psychographics, digital 

competencies, programmes expected and ad tools expected to be used. The coding scheme was 

developed after the researchers’ initial review of the data and was further refined inductively. All 

analyzes in the research are carried out with the MAXQDA 2020 program and a statistical analysis is 

done. The frequency and percentage distributions of the analysis are included in the results. 

 

3. RESULTS 

 

The research basically carries out how the job recruitments and expected skills for applicants in 

the field of communication have transformed and changed in ads in the period of digital capitalism.  

According to results of the study, the most wanted jobs among 156 job recruitment ads are 

social media specialists (54%) and marketing/digital marketing specialists (41%). The others (5%) are 

salespeople and graphic designers. The results also show that there are several types of expectations 
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from the companies for the worker in the ads. Most job recruitment ads contain more than two 

expectations at once. The top three job recruitment ads that expect the most at once involve 27, 24 and 

19 expectations in turn. 

The results on the first scale “job title” indicates that the specialist has a thumping majority 

frequency (144 of 156) and percentage (92,31%) while other parameters like mid manager, assistant 

specialist, senior manager, beginner, and director have small shares of total. 

 

Table 1. The percentages and frequencies of job title 

 

 

 
Frequency Percentage 

Specialist 144 92,31 

Mid manager 5 3,21 

Assistant specialist 4 2,56 

Senior manager 2 1,28 

Beginner 1 0,64 

Director 0 0,00 

TOTAL 156 100,00 

 

The results on the second coding “education” shows that great frequency and percentage is 

mostly bachelor’s degree with the 137 frequency and 93,84% of total. 

 

Table 2. The percentages and frequencies of education 

 

 

 
Frequency Percentage 

Bachelor's 137 93,84 

Master's 6 4,11 

High school 2 1,37 

MBA 1 0,68 

PhD 0 0,00 

TOTAL 146 100,00 

 

The results on the third selected code “experiences (years)” shows that great frequency and 

percentage is 2-5 years with the 79 frequency and 71,82% of total. 

 

Table 3. The percentages and frequencies of experiences (years) 

 

  

  
Frequency Percentage 

2-5 79 71,82 

5-8 16 14,55 

0-2 14 12,73 

8-12 1 0,91 

TOTAL 110 100,00 

 

The results on the fourth scale “skills” point out that there are 12 kinds of basic skills expected. 

Among these skills, “reporting skills” have the most frequency and percentage with 125 and 28,34%. 
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As seen in the table below, “organizational skills” and “communicational skills” are the second and 

third parameters, and among the others, there are no significant differences. 

 

Table 4. The percentages and frequencies of skills 

 

 

 
Frequency Percentage 

Reporting skills 125 28,34 

Organizational skills 72 16,33 

Communication skills 71 16,10 

Analytical skills 47 10,66 

Written and verbal skills 35 7,94 

Problem solving 32 7,26 

Presentation skills 30 6,80 

Management skills 11 2,49 

Analysis skills 10 2,27 

Design skills 5 1,13 

Projects skills 2 0,45 

Decision making skills 1 0,23 

TOTAL 441 100,00 
 

The results on the fifth coding “psychographics” show that companies generally look for 

creativity which is at the top of the list with 89 frequency and 29,57 percentages. Psychographics like 

team-player, dynamic, and motivated are approximately equal to each other. In total, there are 301 

frequencies which means that there are several psychographics required from just one applicant. 

 

Table 5. The percentages and frequencies of psychographics 

 

 

 
Frequency Percentage 

Creative 89 29,57 

Team-player 63 20,93 

Dynamic 54 17,94 

Motivated 48 15,95 

Adaptation to flexible working hours 18 5,98 

Detail-oriented 15 4,98 

Presentable/stylish 10 3,32 

Self confident 3 1,00 

Friendy 1 0,33 

TOTAL 301 100,00 
 

The results on the sixth selected code “digital competencies” shows that digital marketing has a 

thumping majority frequency (102 of 158) and percentage (64,56%) while other parameters share a 

minority. 
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Table 6. The percentages and frequencies of digital competencies 

 

 

 
Frequency Percentage 

Digital marketing 102 64,56 

E-commerce 40 25,32 

HTML language 10 6,33 

Algorithms 3 1,90 

Data mining 2 1,27 

Application programming 1 0,63 

TOTAL 158 100,00 

The results on the seventh scale “programmes expected to be used” point out that both video 

editing tools and photo editing tools are equally important in ads. In total, the 491 frequency means 

that there are several types of software and/or programming skills expected from just one applicant. 

 

Table 7. The percentages and frequencies of programmes expected 

 

 

 
Frequency Percentage 

Video editing tools 116 23,63 

Photo editing tools 104 21,18 

Google analytics 84 17,11 

SEO 76 15,48 

SEM 54 11,00 

MS Office 51 10,39 

ERP 5 1,02 

General PC 1 0,20 

TOTAL 491 100,00 

 

The results on the eight selected code “ad tools expected” show that Facebook ads have the 

highest frequency and percentage. The second is Google ads by half the percentage of the first one. In 

total, the 253 frequency means that several types of ad tools are expected to be used from just one 

applicant. 

 

Table 8. The percentages and frequencies of programmes expected 

 

 

 
Frequency Percentage 

Facebook ads 143 56,52 

Google Ads 74 29,25 

SM Metrics 30 11,86 

Programmatic 5 1,98 

Admatic 1 0,40 

TOTAL 253 100,00 

 

4. CONCLUSION 

 

Working conditions and labor also become digitized with digital capitalism. The effect of digital 

transformations and digital capitalism bring out new forms of organizations, new modes of labor and 

new workforces. While exploring the qualifications required for communication work, the study 
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shows that the qualifications also became digital with the digital era. Most jobs in demand have digital 

features. 

Correspondingly, a new type of worker is created. This worker has to have the ability to cope 

with the digital transformations and digital work. While exploring the skills required for digital 

communication work, the study shows that the expectations also became digital. In addition to that, 

the study shows that the details in the given advertisements require several workforces rather than a 

single workforce. Many different skills, psychographics, programmes and ad tools are expected to be 

used from a single applicant.  

Based on that, the study suggests that the fact that these expectations are imposed on a single 

person causes the exploitation of the mental labor of the worker, and this situation has become normal 

at the point where capitalism becomes digital. As a result, it is shown that significant transformations 

occur both in the content of labor processes and in the competencies that employees should possess.  
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Özet: Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) uygulamaları, paydaşlarla iletişimde en önemli stratejik yaklaşımlardan biridir. 

Kurumların oluşturmaya çalıştığı güven ve itibar, kurumsal sosyal sorumluluk iletişim stratejileri ile gerçekleşmektedir. Bu 

nedenle, paydaşlar, ihtiyaçları karşılandığında KSS girişimlerini güvenilir ve inanılır olarak görmektedir. Günümüzde çoğu 

kurum, KSS uygulamalarını aktif olarak uygulamakta ve iletmektedir. Kurumlar KSS uygulamalarını gerçekleştirirken 

paydaşları ile interaktif bir iletişim süreci içerisine girmektedirler. Sosyal medyanın interaktif doğası, birçok kurumun 

iletişim stratejilerinde değişikliğe gitmesine  neden olmuştur. Sosyal medya, kurumların paydaşlarıyla daha hızlı ve verimli 

iletişim kurabilmeleri için artık vazgeçilmez bir iletişim aracı haline gelmiştir. Dolayısıyla bu çalışma, Türk 

telekomünikasyon şirketi olan Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un sosyal medya sitesi Twitter üzerinden KSS iletişimini 

nasıl uyguladıklarını incelemeyi  amaçlamaktadır. Bu çalışma için veriler, üç telekomünikasyon kuruluşunun Twitter 

hesabından alınmış ve içerik analizi yapılmıştır. Veriler Twitter'dan bir yıllık zaman aralığına bakılarak alınmıştır. (Ağustos 

2020-Ağustos 2021). Günümüzde KSS, hayırseverliğin ötesine geçen ve toplumun yararına katkıda bulunan yeni stratejilere 

doğru ilerlemektedir. Özellikle kurumların KSS başarılarını ve performanslarını değerlendiren ve inceleyen kurumların 

ortaya çıkması bu değişimin güçlenmesine neden olmuştur. Küresel Raporlama Girişimi (GRI) bu kurumlardan biridir. Bu 

çalışmada KSS temalarını kategorize etmek için GRI standartları benimsenmiştir. Çalışmanın amacına dayalı olarak 

araştırma soruları aşağıdaki gibidir: 

S1: Kurumlar KSS ile ilgili bilgileri Twitter aracılığıyla iletiyorlar mı? 

S2: Kurumlar KSS bilgilerini ne sıklıkla iletmektedirler? 

S3: Kurumlar KSS mesajlarında hangi temaları vurgulamaktadırlar? 

Bu araştırma, sosyal medya aracılığıyla KSS iletişimi alanında keşfedici bir çalışma olarak katkı sağlayacaktır. 

 

Anahtar kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sosyal Medya, Küresel Raporlama Girişimi 

 

Abstract: Corporate social responsibility (CSR) practices are one of the most important strategic approaches in the 

communication with stakeholders. The trust and reputation that the corporations try to establish is actualized through 

corporate social responsibility communication strategies. Therefore, stakeholders regard CSR initiatives as credible and 

trustworthy when their needs are addressed. Today, most corporations are actively implementing and communicating CSR 

practices. While carrying out their CSR practices, corporations engage in an interactive communication process with their 

stakeholders. Through the interactive nature of social media, it has caused a change in the communication strategies of many 

corporations. Social media has now become an indispensable communication tool for corporations for conducting faster and 

more efficient communication with the stakeholders. Therefore, this study aims to investigate how three Turkish 

telecommunication corporations Turkcell, Vodafone and Türk Telekom practice CSR communication through social media 

site, Twitter. For this study the data extracted from Twitter accounts of the three telecommunication corporations and 
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content analysis performed. Data was extracted from Twitter one year period. (August 2020-August 2021). Today, CSR is 

moving towards new strategies that go beyond philanthropy that contribute to the benefit of society. In particular, the 

emergence of institutions that evaluate and assess the CSR achievements and performances of corporations has led to the 

strengthening of this change. Global Reporting Initiative (GRI) is one of those institutions. In this study GRI standards will 

be adopted to categorize the themes of CSR. Based on the aim of the study the followings are the research questions of this 

study: 

RQ1: Do the corporations communicate CSR—related information via Twitter? 

RQ2: How often do the corporations communicate CSR information? 

RQ3: Which themes do corporations emphasize in their CSR messages?  

This research will make a contribution as an  exploratory study in the field of CSR communication via social media.  

 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Social Media, Global Reporting Initiative 

 

COMMUNICATING CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY THROUGH TWITTER: 

AN ANALYSIS OF THE TURKISH TELECOMMUNICATION CORPORATIONS 

 

1. INTRODUCTION 

 
We live in a business world where companies are scrutinized and questioned by their 

stakeholders. Today, companies have become assets that are evaluated not only by what they produce 

but also by their deeds and behavior. In addition, the need for commercial differentiation of 

companies and the increasing sensitivity of the public to social and environmental issues have led 

businesses to seek other directions. The need to differentiate themselves beyond the products and 

services they offer has emerged. Therefore, corporate social responsibility (CSR) activities are an 

obligation beyond responsibility for corporations. Companies have focused on intangible values such 

as corporate social responsibility rather than focusing on their commercial activities. From the point of 

view of corporate social responsibility management, it has become a strategic form of communication 

that also affects corporate reputation. Corporate social responsibility is a very broad term that 

encompasses different types of directions that a company may take in voluntary and welfare issues. 

This in return adds value to the company and creates a competitive advantage. Today, CSR has also 

become a vital part of company culture and strategic communication of the company. 

The tools that companies use while communicating their corporate social responsibility have 

also become important. Social media is one of the most frequently used communication tools today. 

Social media platforms are the newest method by which organizations are opting to communicate 

their CSR strategies. The use of social media causes companies to get closer to their stakeholders. One 

of the reasons why social media is frequently used is that it allows two-way symmetrical 

communication and provides an opportunity for dialogue with the stakeholders. U.S. Chamber of 

Commerce Foundation Corporate Citizenship Center and IBM (2017) found that social media 

mentions of an organization’s CSR activities had a significant influence on whether the organization 

was perceived as ‘neutral’ versus ‘positive’ by consumers. However, the choice of social media 

platforms, through which CSR activities are communicated, presents a higher level of complexity than 

the choices involved in selecting more traditional media outlets (Yang, et.al,2020). It is essential that 

companies develop careful strategies for identifying the right type of CSR information to be 

disseminated on social media and to identify the best social media platforms for this dissemination. 

This study aims to investigate how three Turkish telecommunication corporations Turkcell, 

Vodafone and Türk Telekom practice CSR communication through social media site, Twitter. For this 
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study the data were extracted from official Twitter account of the three telecommunication 

corporations and content analysis was performed.  

 

2. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) 

 
In the 1970s, society's expectations from companies were very different from present day. At 

that time, general public viewed that non-profit organizations were primarily responsible for doing 

good work. At the same time, many considered businesses to be purely self-interested entities. The 

purpose of a corporation was profit maximization, with any efforts to give back to the community 

limited to check-writing and philanthropy (Argenti, 2008). Between the 1960s and 1980s, technology 

has advanced to a level that markets have become more complex and international. The continuing 

growth of the industry forced companies to undertake new responsibilities that their shareholders and 

customers were demanding; social responsibility - gathered speed with charity donation - was one of 

the forms of philanthropic activities of companies. Then society’s expectations of corporations shift to 

include responsible and accountable behavior in addition to profit making. In today’s competitive 

market environment, corporate social responsibility (CSR) represents a high-profile notion that has 

strategic importance to many companies. Therefore, the conception of what corporate responsibility is 

has evolved. As CSR has developed and its practices by companies have increased, many studies have 

been carried out to define and understand it in the academic field.  

While there is no single, commonly accepted definition of corporate social responsibility, it 

generally refers to business decision-making linked to ethical values, compliance with legal 

requirements, and respect for people, communities, and the environment. One of the earlier academic 

definitions was by Bowen (1953), who defined corporate social responsibility as “an obligation to 

pursue policies to make decisions and to follow lines of action which are compatible with the 

objectives and values of society.” Later, Sethi (1975) suggested that these extra responsibilities 

involved “bringing corporate behavior up to a level where it is congruent with the prevailing social 

norms, values, and expectations” Archie B. Carroll (1991), one of the scholars who discussed the 

concept of CSR significantly, summarized social responsibility as the entire range of obligations 

business has to society. “The social responsibility of business encompasses the economic, legal, ethical 

and discretionary expectations that society has of organizations at a given point in time”.  

CSR is good for corporate leaders, businesses and reputation. The reasons why the companies 

adopt responsible corporate practices are; protecting and enhancing reputation, brand equity and 

trust, attracting, motivating and retaining employees, managing and mitigating risk, developing new 

business opportunities and creating a more secure and successful operating environment. Therefore, 

CSR is an important source of competitive advantage for companies. Whether reactive or proactive, 

organizations often adopt CSR practices that are intended to fit with the values and needs of their 

stakeholders.  

Corporations are thought of as organisms that consider the welfare of their employees, protect 

the environment, take precautions, aim to provide the best service by taking into account the wishes of 

the consumer, and establish good relations with their stakeholders, rather than merely producing 

goods and services. To put it more briefly, they are entities that are not viewed only economically, 

they are not separate from society, but act by thinking of society (Yamak, 2007:101). 

In addition to corporate social responsibility, the concept of corporate sustainability has 

frequently come to the fore in the last 20 years. Corporate sustainability, which has been widely 



339 

 

promoted in a corporate context since the Rio Earth Summit of 1992, focuses on firms’ social roles with 

specific reference to the environment and future generations Corporate sustainability is defined as 

satisfying the needs of a firm’s stakeholders without compromising its capability to meet the needs of 

future stakeholders, and its ability to continue operation over a long period of time. (Lee,2021) 

Another concept that stands out within the framework of sustainability is the Global Reporting 

Initiative. (GRI) GRI is a non-profit organization that advocates for standardized sustainability 

reporting to support responsible development. It is based on a system that encourages organizations 

to evaluate in four key areas: economic, environmental, social and governance (Reilly & Larya, 2018). 

As a network-based institution, GRI ultimately intends to increase the rigor, comparability, 

auditability and general acceptance of CSR reporting. The idea of GRI emerged from the US 1960s–70s 

activism by consumers, investors and shareholders and grew during the 1990s with the concepts of 

corporate social responsibility and private governance. GRI helped create a common language that 

could be used by companies’ stakeholders to form judgments about the reported performance. GRI try 

to gain organizational support and cooperation. GRI was founded with the belief that information 

empowers and mobilizes societal actors to demand accountability from companies, in particular 

standardized information that can be used for benchmarking and ranking (Nikolaeva & Bicho, 2011). 

 

3. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND SOCIAL MEDIA 

 

Social media has become a new area for companies to carry out their social responsibility 

activities and to communicate with their stakeholders. “Social media are Internet-based channels that allow 

users to opportunistically interact and selectively self-present, either in real-time or asynchronously, with both 

broad and narrow audiences who derive value from user-generated content and the perception of interaction with 

others” (Carr&Hayes, 2015:50). 

Social media platforms, which are seen as the development of collective intelligence from 

information networks to transformable social networks, have a great impact. With the rapidly 

developing online collaborative approach, social media plays a deep role in people's perceptions and 

attitudes. Due to its open, horizontal and networked architecture, Twitter has proven to be a major 

force in international promotion (Deng&Yang,2021:3).   

According to Monfort et.al (2019: 4) inform that social media allows users and organizations to 

share whatever they wish, as well as to express their feelings and opinions on different issues 

(Pavlíček&Doucek, 2015). These features of social media offer important opportunities to companies. 

Some of these, such as using social media to gather useful information for companies, understanding 

the expectations and responsibilities of the publics from the corporation (Lyes et.al, 2012). 

Social media platforms such as Twitter is regarded as an interactive communication tool for 

public debate and discourse  that reduce the cost of communication between users; thus, individuals 

can express their own opinions on public issues and interact with likeminded people spontaneously 

(Deng&Yang,2021:1). Twitter is an online microblogging service can be used both on personal 

computer or mobile telephone for distributing short messages by writing maximum 140 characters. It 

was designed by Evan Williams and Biz Stone in 2006, which were worked before Google. Twitter 

become a public company in September 2013. (Britannica, 2021) According to 2020 statistical data, it 

has 330 million monthly active users and 500 million daily tweets (Websiterating, 2021).  

The huge volume of data available on social media can help us understand the feelings of users 

about a certain issue or event, as these platforms store individual discourse. Additionally, online 
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discourse about the same issues can be different on different social media platforms due to users’ 

differing societies, politics, and cultures (Deng&Yang,2021:1).  

Companies voluntarily communicate  their CSR activities on social media reflecting their  levels 

of openness and transparency.  Therefore companies take part in social media platforms to express 

their sense of responsibility and interact with customers and interested citizens to promote CSR 

engagement. Social media has rules and dynamics that require openness, interaction and 

communication. Companies have to take into account these features of social media equally when 

conducting communication studies in the digital world (Farache et.al, 2018:146). 

 

4. RESEARCH AND FINDINGS 

 

This study aims to investigate how three Turkish telecommunication corporations Turkcell, 

Vodafone and Türk Telekom practice CSR communication through social media site, Twitter.  

For this study the data extracted from official Twitter account of the three telecommunication 

corporations and content analysis had  performed. Data were extracted from Twitter one year period 

(August 2020-August 2021). In this study GRI standards adopted to categorize the themes of CSR. 

Based on the aim of the study the followings are the research questions of this study: 

RQ1: Do the corporations communicate CSR—related information via Twitter? 

RQ2: How often do the corporations communicate CSR information? 

RQ3: Which themes do corporations emphasize in their CSR messages?  

By using content analysis, identified corporate responsibility issues had been analyzed.  

 

Turkcell, an integrated communications and technology services company, provides voice, data 

and TV services over its mobile and fixed networks. Mobile communication in Turkey began in 

February 1994 with Turkcell and they signed a 25-year GSM license agreement on April 27, 1998  with 

the TR Ministry of Transport. According to Turkcell's 2nd quarter 2021 data, the number of Turkcell 

Turkey subscribers is 38.1 million and the Turkcell group subscriber number is 49.6 million (Turkcell, 

2021).   

Vodafone is an international telecommunications company founded in 1991 and headquartered 

in Newbury, United Kingdom. They started to serve in Turkey as of May 24, 2006. According to 30 

June 2020 data, Vodafone Turkey had 23.6 million mobile customers and 1.1 million fixed broadband 

customers (Vodafone, 2021). As of the end of the third quarter of the 2020-21 fiscal year, the number of 

Vodafone Turkey's mobile subscribers reached 23.4 million. The total number of mobile subscribers, 

including M2M (machine-to-machine communication), was 25.7 million (Habertürk, 2021).  

Turk Telekom is Turkey's first integrated telecommunication operator. It provides services and 

products in the field of individual and corporate services, and also brought together mobile, internet, 

telephone and TV products and services under the single brand 'Türk Telekom' as of January 2016. As 

of March 31, 2021, it serves 16.4 million fixed access lines, 13.6 million broadband, 3.1 million TV and 

23.3 million mobile subscribers (Turk Telekom ,2021).   

In this study the methodology used by De Grosbois (2012) had been applied. De Grosbois had 

determined 5 issues that correspond to  corporate responsibility themes. And these are: environmental 

goals, employment quality, diversity and accessibility, community wellbeing and economic 

prosperity. (Table 1) 
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Table 1. Themes of Corporate Responsibility 

 
Environmental goals Mitigate the impacts of climate change/reduce CO2 or greenhouse gases 

emissions/minimize carbon footprint  

Reduce energy consumption/energy efficiency energy conservation, Use 

renewable energy sources/produce own clean energy  

Reduce water consumption  

Waste reduction and recycling  

Reduce water and soil pollution (reduce chemicals use, pesticide use, 

biodegradable products)  

Reduce air pollution/improve air quality  

Responsible design, construction and renovations  

Contribute to biodiversity conservation/habitat restoration  

Prevent ozone depletion  

Reduce noise 

Employment quality Create a safe and healthy work environment  

Provide fair wages and benefits  

Provide a work/life balance policies  

Employee assistance programs  

Provide opportunities for learning and development  

Provide opportunities for career advancement  

Increase employee empowerment/feedback  

Ensure non-discrimination (equal opportunities), be an equal opportunity 

employer  

Diversity and accessibility Increase/embrace diversity in workforce  

Increase/embrace diversity among affiliates and suppliers  

Embrace diversity among customers  

Provide accessibility for job applicants, employees and customers 

Society/community wellbeing Social assistance for local community or at national level, improve quality of 

life in the community  

Assistance for international/global social causes  

Heritage and local culture/traditions protection and preservation  

Raise employee, customer and/or public awareness of and involvement in 

sustainable development/health issues; develop communications to involve 

employees, customers in environmental/CSR initiatives  

Responsible products/healthy product choices  

Safe environment for customers 

Economic prosperity Contribute to local/global economic prosperity/development (job creation, 

local employment, local suppliers, fair trade)  

Sustainable supply chain (require standards in environmental/labour 

practices from suppliers and/or source locally, or source green products)  

Raise affiliate and supplier awareness of sustainable development practices 

and provide support in integrating those practices into their operations  

Cooperate with industry (e.g. industry wide initiatives, coordination), 

public/private partnership to address key social and industry issues 

Source: De Grosbois, D. 2012, p.899 

 

Besides from these mentioned themes, we added another theme named ‘other’. This ‘other’ 

theme is refered to the product/service campaigns and advantages of these campaigns, new products 

promotions, the opportunities they provide to their customers, messages and greetings on special 

days.  

In order to attribute the twitter accounts of these companies to the defined themes, 2 coders 

were used in analyzing. The  coders were briefed by explaining to them the nature and the meaning of 

the corporate  responsibility themes/GRI themes to increase their objectivity. After the coders trained, 

coding form was pre-tested for the necessary refinements according to the results of pilot study. 

Following that, each coder had attributed twitter accounts to the defined themes. According to  

Krippendorff (2013), a good Krippendorff Alpha  value as α ≥ .800, the value between  0.800 > α ≥ 
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0.667 is acceptable and the value α < 0.667 is not acceptable. The reliability level fort his study is 

(α=0,892) which is an acceptable value for Krippendorff Alpha  (Krippendorff, 2013). 

The results of the content analysis of Turkcell, Vodafone and Turk Telekom's one-year period of 

twitter accounts from August 2020 to August 2021, according to social responsibility themes, are as 

follows:  

 

Table.2 

 
 Environmental  

goals 

Employment 

 quality 

Diversity and 

accessibility 

Society/ 

community  

wellbeing 

Economic 

prosperity 

Other Total  

Turkcell   

  5 0 4 54 15 264 

 

342 

Vodafone 

 2 1 3 18 7 41 

 

72 

Turk 

Telekom 0 0 3 25 7 147 

 

182 

 

From August 2020 to August 2021, Turkcell  tweeted total of 342 posts . 5 tweets were about 

environmental goals, 4 tweets were about diversity and accessibility, 54 tweets were about 

society/community wellbeing, 15 tweets were about economic prosperity and 264 tweets were about 

other theme. They didn’t tweet about employment quality.  

During this period, Vodafone tweeted total of 72 posts. 2 tweets were about environmental 

goals, 1 tweet was about employment quality, 3 tweets were about diversity and accessibility, 18 

tweets were about society/community wellbeing, 7 tweets were about economic prosperity and 41 

tweets were about other theme.  

Turk Telekom, tweeted total of 182 posts in this period. 3 tweets were about diversity and 

accessibility, 25 tweets were about society/community wellbeing, 7 tweets were about economic 

prosperity and 147 tweets about other theme. Turk Telekom didn’t tweet about environmental goals 

and employment quality.  

As a result, it is seen that Turkcell is the most tweeted company.  When the themes of corporate 

responsibility were analyzed, ‘other’ theme is the most tweeted one for all 3 companies. The most 

tweeted theme on corporate social responsibility according to companies are about society/community 

wellbeing. Themes that are not tweeted at all are, employment quality for Turkcell and Turk Telekom;  

environmental goals for Turk Telekom. The least tweeted themes were diversity and accessibility for 

Turkcell and Turk Telekom and employment quality for Vodafone. Although Vodafone is the 

company that tweets the least, it is the only company that tweets about each of the corporate social 

responsibility themes. 

 

5.CONCLUSION 

 

Corporate social responsibility includes the responsibility of companies  both internal and 

external target audiences and acting ethically and responsibly while making decisions. In addition to 

this corporate social responsibility activities include works that contribute positively  to the society 

beyond philanthropy and provide mutual benefit to the target audience and the corporation. 

Companies with this awareness gain significant advantages in marketing and customer loyalty. While 
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they are making CSR activities they use many different communication channels to announce their 

projects. Social media, is one of the fastest and most effective way to reach their target audience.  

Therefore this study investigated three Turkish telecommunication corporations’ Turkcell, 

Vodafone and Turk Telekom,  CSR communication through social media site, Twitter. Data extracted 

from the official Twitter account of the three telecommunication corporations and content analysis 

performed for one year period. (August 2020- August 2021). Based on the aim of the study De 

Grosbois (2012) 5 issues of  corporate responsibility themes had analyzed. These themes are 

environmental goals, employment quality, diversity and accessibility, community wellbeing and 

economic prosperity. And ‘other’ theme has added which corporations tweeted about campaigns and 

advantages of the company, the promotion of new products, the opportunities they provide to their 

customers, messages and greetings on special days. 

It is seen that all three corporations communicate CSR releated information via Twitter. They 

use their official Twitter account actively.  However, they prefer to use their twitter account to 

announce product/service campaigns and advantages of these campaigns, new products promotions, 

the opportunities they provide to their customers, messages and greetings on special days.  Turkcell 

tweeted 342, Vodafone 72 and Turk Telekom 182 posts between August 2020-August 2021. They 

mostly tweeted about the ‘other’ theme. Following that the  most tweeted theme in terms of CSR 

communication is society/community wellbeing for all three corporations.  They rarely tweeted about 

environmental goals, employment quality and diversity and accessibility themes.  

As is seen that corporations use their Twitter account actively. They frequently use social media 

to give important information about the organization. While they are using their Twitter accounts, 

they tweeted about CSR themes. However, communicating CSR themes through Twitter is insufficient 

comparing to ‘other’ themes of these three companies. It is suggested that corporations can 

communicate CSR themes as much as they tweet about ‘other’ theme.  
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Eğitim Editörü ve Köşe Yazarı olarak çalıştı. 2005 yılında IU Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı’ndan yüksek lisans, 

2008 yılında Gazetecilik Anabilim Dalı’ndan doktora derecesini aldı. AB Erasmus programı kapsamında, 2007-2008 

öğrenim yılında Viyana Üniversitesi’nde bulundu. 2015 yılında “Uygulamalı İletişim” bilim alanında “Doçent” unvanı 

aldı. Halen IU İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nde görev yapmaktadır. Çalışma alanları yeni medya, 

sosyal medya, Televizyon ve Sinemadır. Evlidir, Ahmet ve Mehmet’in annesidir. 

 

Özet: Yeni iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte sinema filmleri, internet ve dijital platformlar üzerinden de 

seyredilmeye başlanmıştır. Sinema filmlerinin seyredilebildiği uygulamalardan birisi de Youtube’dur. Bazı Türk film 

şirketleri, son yıllarda Youtube’da açtıkları resmi kanallar üzerinden telif hakkına sahip oldukları Türk filmlerini 

yayınlamaya başlamıştır. Türk sinema filmlerinin Youtube’da yayınlanması, -eğer herhangi bir erişim engeli konmamışsa- 

Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan kişilerin filme kolaylıkla erişimini olanaklı hale getirmektedir. 

Araştırmamız, öncelikle sinema salonlarında gösterilmiş daha sonra ise Televizyon, videokaset, dijital platformlar vb. farklı 

kanallardan seyirciye ulaşmış Türk sinema filmlerinin yayınlanmakta olduğu Youtube’daki resmi film şirketi kanallarını 

kapsamaktadır.  Araştırmamızın sorunsalı “Youtube, Türk sinema filmlerinin seyirci ile buluşması için yeni olanaklar 

sağlıyor mu?”dur. Araştırmamızda öncelikle Türk sinema filmleri yayınlayan Türk film yapım şirketlerinin resmi Youtube 

kanalları tespit edilmiştir. Daha sonra çalışma, bu kanallar arasından en fazla sayıda abone sayısına ulaşmış Youtube 

kanalları üzerinde derinleştirilmiştir. Ayrıca bu kanallarda en çok görüntülenmiş sinema filmlerinin sayfasına yazılan 

seyirci yorumları, konularına göre analiz edilmiştir. Betimsel analiz yöntemi ve içerik analizi tekniğinden faydalanarak bu 

kanallarının, Türk sinema endüstrisine yeni olanaklar sağlayıp sağlamadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma 

sonucunda Youtube’un özellikle sinema salonlarında çeşitli nedenlerle az seyredilmiş filmlerin seyirciyle buluşması 

açısından önemli bir platform olduğu görülmüştür. Elde edilen veriler,  Youtube’un Türk sinema filmlerinin seyirci ile 

buluşması için yeni olanaklar sağlayabileceğini ortaya koymuştur. Ancak Youtube Topluluk Kurallarına uygun olmayan 

filmlerin, Youtube’da yer alamayacağı görülmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Türk Sineması, Yeni İletişim Teknolojileri, Yeni Medya, Sosyal Medya, Youtube 

 

Abstract: With the spread of new communication technologies, movies can now be watched on the Internet and digital 

platforms. YouTube is one media where Turkish movies can be watched. In recent years, some Turkish movie companies have 

started broadcasting the Turkish movies over which they have copyright on the official YouTube channels that they have 

opened. The broadcasting of Turkish movies on YouTube has made it easy for people living in different parts of the world to 

access these movies (provided that no ban on access is in place). 

Our study covers the official YouTube channels of movie companies using YouTube to broadcast Turkish movies that have 

reached audiences through various media such as television, video cassette, and digital platforms, etc. after first being 

screened in movie theaters. Our research question is “Does YouTube provide new possibilities for Turkish movies to reach 

audiences?” Our study first identified the official YouTube channels of Turkish moviemaking companies that are 

broadcasting Turkish movies. The study then went deeper and looked at the YouTube channels among them that had attained 

the highest numbers of subscribers. Furthermore, the comments made by viewers on the pages of the most-watched movies 

were analyzed by topic. An attempt was made to determine whether or not these channels provided the Turkish movie 

industry with new possibilities by making use of the descriptive analysis and content analysis techniques. The study 

concluded that YouTube is an important platform in terms of finding audiences for movies that were not watched very much 

in movie theaters for various reason. The data obtained showed that YouTube can provide new possibilities for Turkish 

movies to find audiences. However, it is observed that movies that break YouTube Community Rules, cannot be placed on 

YouTube. 

 
Keywords: Turkish cinema, New Communication Technologies, YouTube, Social Media 
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Özet; Geleneksel yöntemlerle başlayan ve halen bu yöntem ve uygulamalarla devam eden siyasal iletişim birçok disiplin gibi, 

gelişen teknolojiye ayak uydurmaya çalışmaktadır. Bu sürece adapta olmaya çalışan siyasal iletişim aktörleri, teknolojinin 

hızlı gelişimi ile beraber, gelenekselin yansıra yeni araç ve ortamlarda var olmaya çalışmaktadır. İnternetin sağladığı 

olanaklarla daha fazla kitleye hızlı, maliyetsiz ve coğrafi sınırlılıkları ortadan kaldırarak sosyal medya platformlarında boy 

göstermek, siyasal aktörler tarafından da kabul görmüş ve her geçen artarak ortaya çıkan bu yeni mecralar kullanılmaya 

başlanmıştır. Özellikle genç nesile ulaşmak ve hedef kitle genişletmek için önemli avantajlar sağlayan sosyal medya 

platformları sıklıkla kullanılmaktadır. Günümüzde daha çok siyasi kampanyaların yürütülmesinde ana akım medyanın 

yansıra bu platformlar da tercih edilmektedir. 
Siyasi aktörlerden biri olan siyasi partiler, Facebook, Twitter, Instagram, Blog, Web sitesi ve birçok platformun yanı sıra 

YouTube üzerinden de hedef kitlesine ulaşmaktadır. Özellikle seçim sürecinde daha fazla hareketli olan bu uygulamalar, 

seçim süreci dışında da önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışma siyasi partilerin YouTube kanallarını incelemeyi 

hedeflemektedir. Çalışmanın evrenini Türkiye’deki siyasi partiler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi ise amaçlı örneklem 

yöntemi ile seçilen dört partinin: Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi 

Parti’nin YouTube kanallarını içermektedir. Çalışmada, partilerin YouTube kanalına Katılım tarihi, Abone sayısı, Kanaldaki 

video sayısı, Kanalın görüntüleme sayısı, Toplam video görüntüleme sayısı, Sosyal ağlar ile bağlantıları ve video kategorileri 

gibi genel özellikleri betimsel analiz yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir 

 
Anahtar Kelimeler: Siyasal iletişim, İletişim teknolojileri, YouTube 

 
Absract; Political communication, which started with traditional methods and still continues with these methods and 

practices, tries to keep up with the developing technology, like many disciplines. Political communication actors trying to 

adapt to this process, along with the rapid development of technology, try to exist in new tools and environments as well as 

traditional ones. With the opportunities provided by the Internet, appearing on social media platforms quickly, inexpensively 

and by eliminating geographical limitations to more audiences has also been accepted by political actors and these new 

channels, which are increasingly emerging with each passing day, have begun to be used. Social media platforms, which 

provide important advantages especially to reach the younger generation and expand the target audience, are frequently used. 

Today, besides the mainstream media, these platforms are also preferred for the execution of political campaigns. 
Political parties, one of the political actors, reach their target audience on Facebook, Twitter, Instagram, Blog, Website and 

many platforms as well as YouTube. These applications, which are more active especially in the election process, are also 

important outside the election process. In this context, the study aims to examine the YouTube channels of political parties. 

The universe of the study consists of political parties in Turkey. The sample of the study includes the YouTube channels of 

the four parties selected by the purposive sampling method: Justice and Development Party, Republican People's Party, 

Nationalist Movement Party and Good Party. In the study, the general features of the parties such as the date of joining the 

YouTube channel, the number of subscribers, the number of videos on the channel, the number of views of the channel, the 

total number of video views, its connections with social networks and video categories were evaluated using the descriptive 

analysis method. 

 
Keywords: Political Communication, Communication Technologies, YouTube 

 

mailto:yelda.korkut@atauni.edu.tr


347 

 

SOSYAL MEDYA AJANSI:  
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Yusuf DURU, Erciyes Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitede 

yüksek lisansını tamamlamıştır. Mersin Üniversitesi, Radyo Televizyon ve Sinema doktorasını devam etmektedir. Aynı 

üniversitede İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon Anabilim Dalı Araştırma Görevlisidir.  

 

Özet: Sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte politik figürlerin sosyal medyada görünür olması ile paylaşılan içerikler 

birer haber kaynağı niteliği taşımaya başlamıştır. Yeni medya araçlarının aktif olarak kullanılmasıyla birlikte haber üretim 

süreçlerinde haberin kaynağına doğrudan gitmek ve haberleştirmek anlayışından uzaklaşılarak sosyal medya paylaşımları 

doğrudan kaynak olarak kullanılmaya başlamıştır. Buradan hareketle bu çalışmada, politik gündemi oluşturan konulara 

ilişkin atılan Twitter paylaşımlarının haber üretiminde nasıl kullanıldığı nicel analiz yöntemi ile incelenecektir. Örneklem 

olarak bağımsız bir internet haber sitesi olan T24’de yayınlanan manşet haberler incelecektir. Örneklem için belirlenen tarih 

olarak ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı olan 1 Ekim 2021 başlangıç olarak seçilmiş olup 8 Ekim’ e kadar olan 1 

haftalık süreç analiz edilmiştir. Bu çalışma, dijitalleşme ile birlikte haber KAYNAKLARının değişme uğradığı ve internet 

gazeteciliğinde Twitter paylaşımları üzerinden bir akış oluşturulduğu gösterilecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Twitter, Haber, Gündem, Politik Haber, T24 

 

Abstract: With the increase in the use of social media and the visibility of political figures on social media, the shared content 

has started to be a news source. With the active use of new media tools, social media shares have started to be used as a direct 

source by moving away from the understanding of going directly to the source of the news and reporting it in the news 

production processes. From this point of view, in this study, how Twitter shares related to the issues that constitute the 

political agenda are used in the production of news will be examined by quantitative analysis method. As a sample, headline 

news published on T24, an independent internet news site, will be examined. As the date determined for the sample, 1 

October 2021, which is the opening of the Turkish Grand National Assembly, was chosen as the beginning, and the 1-week 

period until 8 October was analyzed. In this study, it will be shown that news sources have changed with digitalization and a 

flow has been created through Twitter shares in internet journalism. 

 

Keywords: Twitter, News, Agenda, Political News, T24 
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VİDEOSU İZLEYİCİ YORUMLARI ÜZERİNDEN ANLAMAK 
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Serkan BULUT, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden 2011 yılında mezun olmuştur. Yüksek 

Lisans ve Doktora eğitimini de aynı üniversitede tamamlayan Bulut, 2013 ile 2018 yılları arasında İstanbul Üniversitesi 

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. 2018 Polonya’nın Wroclaw Üniversitesi 

Filoloji Fakültesi’nde Doktora tez araştırmaları gerçekleştirmiştir. Aynı yıl Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Gazetecilik Bölümü’nde çalışmaya başlayan Bulut, 2021 yılında Doçent unvanı almıştır. Doç. Dr. Serkan Bulut, dijital 

medya ve habercilik, habercilikte yeni teknolojiler ve dijital olanaklar, Google haberciliği, habercilik ve yapay zekâ, özne ve 

beden, veri gazeteciliği ve ağ toplumu, Youtube haberciliği ve sosyal ağ analizi gibi konularda çalışmalarını sürdürmektedir. 

 

Özet: Özellikle ergenler ve gençler üzerinde etkili olan sosyal medya platformları küresel ve egemen şirketler olmalarının 

verdiği ekonomik gücün katkısı ile de kendi ürün ve içeriklerinin üretici ve tüketicilerini eş zamanlı olarak konsolide 

etmektedirler. Youtuberların ilgilendiği konular karmaşık, oldukça farklı alanlar olsa da bir video içerik üretim ve tüketim 

platformu üzerinden organize olan bu yeni aktörler siyasetten magazine, teknolojiden ekonomiye, popüler kültür 

ürünlerinden en ciddi toplumsal meselelere kadar birbirinden farklı sayısız alanda video içerik üretmek de, geniş izleyici 

kitlelerine ulaşmakta ve youtuberlık denilen mekanizmayı bir iş modeline dönüştürüp maddi kazanç elde edilen bir sisteme de 

dönüştürmüşlerdir. Peki sayısı ve etkileri YouTube platformunun gücü ile paralel olarak her geçen gün artan bu aktörlere, 

izleyicilerin bakış açısı, tanımlama biçimi, eleştiri ve övgüleri nelerdir? Bu çalışma nitel araştırma yöntemi ile 

gerçekleştirilmiş olup, en temelde bu probleme odaklanmaktadır. Bu kapsamda 140Journos YouTube kanalının yapmış 

olduğu Yeni Salgın: Youtuber adlı video habere yapılan izleyici yorumları incelenmiştir. Burada hem kanal hem haber hem 

de youtuberlar konusundaki yorumlar, MaxQda programı aracılığı ile içerik analizine tabi tutulmuştur. 2355 yorumun 

bulunduğu ilgili videonun izleyicilerinin büyük çoğunluğu haberi ve 140Journos’u oldukça başarılı bulurken youtuberlara 

yönelik de ciddi eleştirilerde bulunmuşlardır. İzleyicilerin eleştirilerinin merkezinde ise youtuberlık uğraşının genelde maddi 

kazanç elde etmek için yapıldığı ve izleyiciler açısından faydalı ve nitelikli konuların bulunmadığı yönündedir.  

 

Anahtar kelimeler: Dijital Medya, İzleyici, YouTube, Youtuber, 140Journos 

 

Abstract: Social media platforms, which are especially effective on adolescents and young people, simultaneously consolidate 

the producers and consumers of their own products and content, with the contribution of the economic power of being global 

and dominant companies. Although the topics that Youtubers are interested in are complex and quite different fields, these 

new actors, organized through a video content production and consumption platform, produce video content in numerous 

fields from politics to magazines, from technology to economy, from popular culture products to the most serious social 

issues. They reach large audiences and turn the mechanism called youtuber into a business model and turn it into a financial 

gain system. So, what are the viewers' point of view, description, criticism and praise to these actors, whose number and 

influence is increasing day by day in parallel with the power of the YouTube platform? This study was carried out with the 

qualitative research method and mainly focuses on this problem. In this context, viewer comments on the video news titled 

Yeni Salgın: Youtuber made by 140Journos YouTube channel were examined. Here, comments on the channel, news and 

youtubers were subjected to content analysis through the MaxQda program. While most viewers found the news and 

140Journos very successful out of a total of 2355 comments, they also criticized youtubers seriously. At the center of the 

criticism of the viewers is that the youtuber effort is generally made for financial gain and there are no useful and qualified 

topics for the viewers. 
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YENİ DİJİTAL DÜNYANIN YENİ BİR SALGINI OLARAK YOUTUBERLIK: YOUTUBER 

KİMLİĞİNİN İNŞASI SÜRECİNİ 140JOURNOS “YENİ SALGIN: YOUTUBER [BÖLÜM 1: 

KANALIMA HOŞ GELDİNİZ]” VİDEOSU İZLEYİCİ YORUMLARI ÜZERİNDEN ANLAMAK 

 

1. GİRİŞ 

 
Dijital teknolojilerin egemen olduğu bir dünyada olmanın beraberinde getirdiği siyasal, 

ekonomik, kültürel ve teknolojik gelişmeler hem gündelik hem de kültürel yaşam biçimlerini 

etkilemekte ve değiştirmektedir. Toplumun farklı kesimleri için farklı olanak, fırsat ve zorluklar sunan 

bilgisayar ve internet eksenli dijital dünya yeni bakış açıları, yeni fenomenler ve yaklaşımları da 

içermektedir. Dijital ağlarda gelişen yeni iletişim ve dil pratikleri yaşam dinamiklerini kültürel 

anlamda olduğu kadar ekonomik ve sosyal bakımdan da değiştirerek yeni kimliklerin oluşmasına da 

ön ayak olmaktadır. Kitle iletişim araçlarının yerini internet ve sosyal medya ağlarına bırakması ile bu 

sanal ve dijital ağlarda yeni kimliksel rol ve statüler ortaya çıkmaktadır. Bu kimlikler de yeni 

teknolojik olanakların kendilerine sağlamış olduğu imkanlarla kişisel birer marka olmanın yollarını 

aramakta, kendilerine özgü ve kişisel beğenilerini kazandıkları bir hedef kitle oluşturmakta ve 

içeriklerinin ne olduğuna yalnız kendilerinin karar verdikleri (ancak içerisinde oldukları sosyal 

medya ağlarının algoritma ve topluluk kurallarını da karşısına almayacak biçimde) bir tür yayıncılık 

faaliyeti sürdürmektedirler. Birçok sosyal medya ağında ismi duyulduğunda içinde geliştiği ağla 

birlikte anılan başlıca kavram ve girişimler bulunmaktadır. Youtuber denilen kişi ya da karakterler de 

YouTube platformu içerisinde var olan yeni bir tür medya düzeninin içerik üreticileri olarak karşımıza 

çıkmıştır.  

Yotuberlar gerek izleyici kitlelerin ve gerekse de ulusal yerel medyanın ilgisini kazanmış 

kimselerdir. Özellikle 2010’lu yıllarda etkinlikleri artan bu sosyal medya fenomenleri, başlarda 

kamuoyunun ilgisini çeken, merak uyandıran, bilgilendiren bazı sosyal içerikli konuları ekranlarına 

taşımışlardır. Öyle ki bazı isimler televizyon kanallarından bile fazla izlenme ve görüntülenme 

sayılarına ulaşmıştır. Ancak 140Journos YouTube kanalının da başlıkta adı geçen video belgesel tarzı 

içeriğinde dikkati çektiği gibi izleyicilerin eleştirilerine neden olan, sıkıcı olarak değerlendirilen ve 

özgünlüğünü yitirmiş olarak değerlendirilen (bu konuya dikkat çeken veriler bulgular kısmında 

paylaşılmıştır) içeriklerin sayısı giderek artmıştır. 140Journos kanalında ismi geçen ve örneklemimizi 

oluşturan video belgesel makalenin yazıldığı esnada 1.281.840 görüntülemeye ulaşmış ve büyük bir 

ilgiyle izlenmiştir. Bu durum izleyici yorumları açısından da geçerliliğini korumaktadır. Bu kadar 

yoğun bir takip ve ilginin ortaya çıkması konunun bilimsel olarak da incelenebileceği fikrinin 

oluşmasına zemin hazırlamıştır. Bu nedenle çalışma analizin konusu haline getirilmiştir.  

Bu araştırmada youtuberlık kavramına ulusal ve uluslararası literatürde de olmakla birlikte 

özellikle YouTube izleyicilerinin nasıl bir anlam yüklendiğini ortaya koymak için gerçekleştirilmiştir. 

Uluslararası ve ulusal literatürde kavram hakkında bazı önemli çalışmalar başlamış ve tanımlamalar 

yapılmaya başlanmış olsa da özellikle platform izleyicilerinin kavramı nasıl tanımladıkları, ne gibi rol 

ve sorumluluklar atfettikleri bu araştırmanın temel problemini oluşturmaktadır. Alt araştırma soruları 

ise şunlardır: 

1. İzleyicilerin ilgili video çerçevesinde odaklandıkları temel durumlar nelerdir? 

2. 2. Platform, içerikler ve youtuberlara yönelik olumlu ve olumsuz yaklaşımlar ne şekilde 

oluşmuştur? 

3. Olumlu ve olumsuz ifadeler dillendirilirken çoğunlukla kimlere atıfta bulunulmuştur? 
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Çalışma bu temel soruların yanıtlarını aramak üzere kurgulanmış ve YouTube’dan ilgili video 

içeriğe izleyiciler tarafından yapılmış 2.354 yorum temel örneklem olarak belirlenmiş ve bunlardan 

1.000 tanesi MaqQda nitel analiz programı çerçevesinde kodlanarak içerik analizine tabi tutulmuştur. 

 

2. LİTERATÜR TARAMASI  

 
YouTube genç kitleler arasında oldukça popüler bir sosyal paylaşım ağıdır. Variety Magazine 

(2014)’ nin araştırmasına göre ise Z kuşağına her 10 gençten 6’sının YouTube kullanıcısı olduğu 

belirtilmiştir. YouTube Türkiye Kullanıcı Araştırması sonuçlarında da katılımcıların içerik paylaşmak, 

bilgi edinmek, müzik dinlemek gibi nedenlerin yanında alışveriş öncesi araştırma yapmak ve 

markaların yeni tekliflerinden haberdar olmak için de YouTube’u takip ettikleri belirtilmektedir. 

Araştırmaya katılan katılımcılar YouTube’da izledikleri videoların satın alma karar sürecinde faydalı 

olduğunu belirtmişlerdir (%63). Aynı araştırma katılımcıların, %45’inin ürün tanıtımları ile ilgili 

videoları seyrettikten sonra satın alımı gerçekleştirdiğini, %41’inin YouTube’da video seyrettikten 

sonra ürünün/markanın sitesini ziyaret ettiğini ve %28’inin YouTube’da ilintili içerikleri aradığını 

ortaya koymuştur (Ferah, 2015’ten akt: Oya vd. 2018, 221). 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin benimsenmesi ve kullanılmasının temel yönleri, üyelerin belirli 

bir sanal topluluk olma motivasyonlarına dayanmaktadır; bu, istedikleri ve ihtiyaç duydukları bilgiyi 

edinme ve paylaşma ve ortak çıkarları olan diğer kişilerle etkileşim kurma anlamına gelir. Daha 

spesifik olarak, üyeler, bilgi ile ilgili yönleri (yani, bilgi ve görsel/metinsel içerik edinme ve paylaşma) 

ve iletişim bakış açıları (yani, aynı ilgiye sahip diğerleriyle sosyal etkileşim) için belirli bir sanal 

topluluk olmaya karar verme eğilimindedir (Kim, 2021, 3). 

Google'ın neden YouTube yıldızları geleneksel ünlülerden daha etkili olduğu araştırmasına 

göre, YouTuber takipçilerinin %40'ı favori YouTuber'larının kendilerini arkadaşlarından daha iyi 

anladığını iddia ediyor ve %70'i geleneksel ünlülerden çok YouTuber'larla özdeşleştiklerini itiraf 

ediyor. YouTuber takipçileri ayrıca YouTuber'ların marka trendlerini ve algılarını tanımladığını iddia 

ediyor ve on aboneden altısı, bu tavsiye en sevdikleri YouTuber'dan geldiğinde ne satın alacaklarına 

dair tavsiyelere uyuyor (O'Neil-Hart ve Blumenstein 2016’dan akt: Miranda vd. 2021, 56). 

Peki bu kadar popüler bir ortamda içerik üreten youtuberlar nasıl tanımlanabilirler? 

Holmbom’a göre YouTube'a çok zaman ayıran herhangi bir içerik oluşturucuya genellikle YouTuber 

denir. Bir YouTuber'ın YouTube'a video oluşturma ve yükleme süreci, bazı kişiler tarafından 

YouTubing olarak adlandırılır (2015, 5). Karizmatik bir kişiliğe sahip olmak ve şovmen olmak bir 

YouTuber'ın sahip olabileceği en güçlü araçlardandır (Holmbom, 2015, 23). Han ise, YouTuber'ı, 

videolarını izleyicilere sunmak için sadece interneti araç olarak kullanabilen kişi olarak 

tanımlamaktadır (2020, 134). 

Strangelove ve Mosebo'ya göre; YouTube'un, YouTube Topluluğu olarak da adlandırılan 

popüler kültürle bir bağlantısı vardır. Ancak YouTube'u diğer internet platformlarından ayıran 

kendine has rol modelleri, normları ve estetik kalıpları vardır. Belirli dönemlerde YouTube'da 

profesyonel olarak video üreten kişilere YouTuber denir. YouTuber kavramı aynı zamanda YouTube 

yayıncısı anlamına da gelmektedir. Aslında birçok YouTuber'ın amacı görünürlüktür. (2010; 2012: 

Akt: Ekinci, 2020, 103). 

YouTuber'lar İnternet ünlülerinin (Wernick, 1992) merkezinde yer alır ve evrensel kültürde 

microcelebrity (mikro ünlü) olarak kabul edilebilirler. Microcelebrity, her şeyden önce, kendi 

markasını oluşturmak için tasarlanmış belirli bir çevrimiçi performanstır, kimin dikkat ettiğine 
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bakmaksızın kendini bir ünlü olarak sunar. Microcelebrity, iletişimsel bir uygulamadır, kendini bir 

ünlü olarak düşünmenin ve başkalarına buna göre davranmanın bir yoludur (Marwick’ten akt: 

Jerslev, 2016, 5239). 

Yunus Ergen ise youtuberların popüler kültürün ürünleri denebilecek içerikler üreten kişiler 

olduklarını ifade etmektedir (2019, 149). Erkan ise (2020, 139) gerçekleştirdiği araştırmasında 

“çalışmanın sonuçlarına göre ruh hali iyileştirme isteğinin youtuber’lara yönelik tutumu olumlu 

yönde etkilediği anlaşılmaktadır” ifadelerini kullanmaktadır. 

Tüketim kültürünün bir parçası olarak YouTuber'lara odaklanan bu çalışmalara ek olarak 

Smith, ünlünün YouTube'da nasıl anlaşıldığını ve meşrulaştırıldığını analiz ediyor. Smith, 

VlogBrothers'ı ve onların çevrimiçi topluluğunu kullanarak, YouTube'daki ünlüler ile hayranlar 

arasındaki eşitlikçi ilişkiyi vurgulayan demokratik değerlere dayalı bir şöhret ideolojisini işaret eder. 

Bu şöhret ideolojisi, tüm bireylerin eşit ve benzersiz olduğunu vurgular ve dolayısıyla geleneksel ve 

hiyerarşik şöhret anlayışına karşı çıkar (Smith, 2016’da akt: Martínez ve Olsson, 2019, 39). 

 

3. İZLEYİCİ YORUMLARINDA YOUTUBER KİMLİĞİNİN İNŞASI 

 
Youtuber kimliği, 140Journos YouTube kanalı izleyicileri için çok tartışmalı bir kavramdır. 

Özellikle son yıllarda youtuberların yöneldiği konular izleyenler tarafından keskin eleştiriler 

almaktadır. Bu araştırmadaki bulgulara göre de izleyicilerin youtuberları tanımlama biçimleri olumlu 

ve olumsuz olanlar şeklinde iki keskin yöne evrilmiştir. Olumlu ifadelere örnek teşkil edebilecek bazı 

yorumlar aşağıda verilmiştir. Bu yorumlar youtuberların nasıl “iyi” birer kimlik inşası sürecinde 

bulunduklarını göstermek açısından gösterilmektedir.  

• Barış özcan, ibrahim selim ve biraz da oğuzhan uğur kaliteyi yükseltiyor... 

• Ne güzel, insanlar bütün ömürlerini feda edip içerik üretmeye çalışıyor.  

• "Youtuber" olmak bir tercih değil sanki bir zorunluluk halini alıyor. 

• Adam bilim, teknoloji hakkında son dönemlerde olan gelişmeleri anlatıyor, pek çok konu hakkında bilgi 

veriyor.  

• Oğuzhan uğur daha yeni sayılır youtube'da fakat gözlem yeteneği müthiş biri yani konuşması izletiyor. 

• Siz harikasınız. Yeni düzenin yeni medyası. 

• Youtuber olmada barış özcan gibi olun .. hayalhanem youtube hesabını takip edin mesela ,, özgünlük ve 

ahlâk hepinize iyi gelecek . 

 

Bu yorumlar incelendiğinde izleyicilerin takip ettikleri youtuberları önemli birer figür olarak 

gördükleri söylenebilecektir. Buna göre bazı önemli kavramlar izleyiciler açısından kilit kavramlar 

olarak vurgulanmaktadır. Olumlu ifadeler ile youtuberlar tanımlamalarına bakıldığında 

youtuberların temelde, kaliteli olan, feda eden, bilgi veren, gözlem yeteneği iyi olan, konuşması 

anlaşılır olan, yeni medya ortamını temsil eden, özgünlük ve ahlâkiliği bulunan kişilere olarak ifade 

edildikleri anlaşılmaktadır. Burada üç vurguya dikkat etmek gerekmektedir. Bunlar ilk olarak 

youtuberların bilgi vermesi, ikincisi yeni medyayı temsil ettiklerinin düşünülmesi ve özgün içerik 

üreterek ahlaklı olmaları ifadeleridir. Demek ki izleyicilerin aslında hangi değerlere önem verdikleri 

bu vurgulu ifadeler sayesinde anlaşılmaktadır.  

Youtuberlar ile ilgili olumsuz ifadelere bakıldığında ise aşağıdaki gibi örneklere 

rastlanmaktadır: 

• Sevdiğiniz youtuberlarin yüzde doksanı boş adamlar. 
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• Ozet: Turkiye işsiz güçsüz dolu. 

• Youtube'dan para kazanmak için ya çok güzel, ya çok yakışıklı ya da freak (manyak) olmak gerekiyor 

tespiti, tespitin dibi gerçekten. 

• Çok değişik köleler ortaya çıktı ve bu köleleri biz besliyoruz. 

• Memlekete bi faydası olmayan topluluğa youtuber denir. 

• Makyaj yapan erkekler ve küfürler diz boyu bu kanallar kapatılmalı. Çocuklar çok etkileniyor. 

• youtube de bile özgün içerik üretemiyosunuz batıdan çalıyosunuz biçoğunuz. 

• İşçi sınıfının çocuklarının para kazandırdığı youtuberlar ise gününü gün edip hayal edemeyeceğimiz 

arabalarla gezip evlerde yaşıyorlar. 

• Şöhret olmak için köyünden İstanbul'a kaçan neslin çocukları, aynı amaçtan ötürü YouTube kanalı 

açıyor. 

 

Olumsuz içerikli ifadeler ile tanımlamalara bakıldığında ise youtuberların izleyiciler tarafından, 

işsiz güçsüz, boş, manyak, köleler, faydası olmayan bir topluluk, Küfürbaz, özgün içerik üretemeyen, 

gününü gün eden, İstanbul'a kaçan neslin çocukları gibi tanımlamalar ile değerlendirildikleri 

görülmektedir. 

Youtuberlar ile ilgili kodlamaların çoğunun olumsuz olduğu (146 kodlama) olduğu göz önüne 

alınırsa, 140Journos izleyici kitlesinin youtuberları genel olarak eleştirel bir dille ve olumsuz 

kavramlarla tanımladıkları görülmektedir. Aslında youtuberlardan çok, ürettikleri içerikler ve 

yayınlar izleyiciler için eleştiri konusu olmaktadır. Yorumlar genel olarak değerlendirildiğinde artık 

izleyiciler açısından pek ilgi çekmedikleri, çünkü tekrara dayalı, bir özgünlükleri olmayan, mantık 

barındırmayan, bilgi aktarmayan ve zaman kaybı olarak şekillenen içerikler oldukları izleyiciler 

tarafından sıkça dile getirilmektedir.  

 

4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

 
İzleyici yorumları ve sosyal ağ analizi olgusu son dönemlerde sosyal bilimler içerisinde gittikçe 

önem kazanmaktadır. Sosyal medya ağlarında belirli konulara ilişkin tartışmalar gerçekleştiren 

izleyici ve okuyucuların görüşleri sadece medya çalışmaları açısından değil idari, beşerî, ekonomik ve 

sosyal tüm disiplinlerde kıymetli bir alan teşkil etmektedir. Bu bağlamda temel bir sorunsal olarak 

değerlendirilen izleyiciler tarafından inşa edilen youtuber kimliği ve algısı da araştırılmaya değer bir 

konu olarak görüşmüştür. Bu kapsamda nitel bir araştırma yöntemi ile YouTube izleyici yorumları 

üzerinden bir içerik analizi gerçekleştirilmiştir.  

Bu çalışmada MaxQda nitel analiz ve görselleştirme programından destek alınmıştır. Bu 

program görüşmeler, raporlar, tablolar, çevrimiçi anketler, odak grupları, videolar, ses dosyaları, 

literatür, görseller, PDF’ler gibi çeşitli verileri analiz etmenize yardım eden bir kodlama programıdır 

(https://www.maxqda.com/lang/tr#). Bu çalışmada da YouTube platformu üzerinden yayıncılık 

faaliyetlerini sürdüren 140Journos kanalının bir videosuna yönelik olarak gerçekleştirilmiş olunan 

izleyici yorumları bu program içerisinde kodlanmış ve analize tabii tutulmuştur.  

Çalışmanın evreni, YouTube’da bulunan youtuberlar ile ilgili video içerikler ve bu içerikler 

üzerinden yapılan izleyici yorumları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise 140Journos’un yeni 

salgın: youtuber [bölüm 1: kanalıma hoş geldiniz] adlı videosu izleyici yorumlarıdır. Bu video sonrasında 

izleyiciler tarafından yapılan 2.354 yorum temel veri olarak belirlenmiş ve medya ortamından 

çözümleme birimi olarak çekilmiştir. Bu yorumlardan ilk 1.000 tanesi farklı temalar çerçevesinde ilgili 

https://www.maxqda.com/lang/tr
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program aracılığı ile 1.407 kez kodlanmıştır. MaxQda aracılığı ile yapılan kodlamalar ve 

görselleştirmeler çalışmanın analizini oluşturmaktadır.  Bu kapsamda yazılı olan verileri kodlanarak 

içerik analizine uygun hale getirilmiş ve metinlerden oluşan veri sayısallaştırılmış tablolar haline 

dönüştürülmüştür. Ayrıca kelime bulutu ve kod kapsamı yüzdelik frekansı gibi çıkarımlarla veriler 

ayrıca görselleştirilmiştir.  

 

5. BULGULAR VE ANALİZ 

 
Çalışmanın analiz ve bulgularını oluşturan bölüm, elde edilen verilerin ilk belgesindeki 1.000 

yoruma dayalı olan kodlamalara bağlı şekilde gerçekleştirilmiştir. Yorumlar ayrıntılı ve derinlemesine 

bir okumaya tabii tutularak ilgili olabileceği bazı temalar oluşturularak bu temalar içerisine 

kodlanmıştır. Kod Matris Tarayıcısı bu temaları ve karşılığında da her bir temanın kaç defa 

kodlandığı bilgisini içermektedir. Bu kapsamda 22 tema belirlenmiş ve veriler bu temalar içerisine 

kodlanmıştır. 

 

Tablo 1. Yorumların kodlandığı kod matris tarayıcısı. 

 

 
 

Tablo 1 incelendiğinde ilk olarak göze çarpan değerler, en çok kodlanan ve en az kodlanan 

temalar şeklindedir. En çok kodlanan temalar sırasıyla Kanalın Olumlanması (158), İçeriğin Olumlanması 

(155) ve Youtuberı Olumsuzlama (146) temalarıdır. Bu kodlama sayıları göstermektedir ki tartışmaların 

ve değerlendirmelerin büyük bir oranı kanalın ve içeriğin olumlu ifadelerle yinelenmesinden 

oluşmaktadır. Aslında konunun araştırma kapsamında bulunmayan bir bulgunun ortaya çıktığı 

görülmektedir. Çünkü burada olumlu ifadelerle yinelenen bu yorumlar (toplamda 313 kodlama) 

çoğunlukla 140Journos kanalı ve bu kanalın ürettiği içeriklere yönelik gerçekleşmiştir. Örneğin bir 
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izleyici kanala yönelik olarak “YouTube da sizi tanımak Venezuela da yolda 100 dolar bulmak gibi 

süpersiniz” şeklinde olumlu bir benzetmede bulunmuştur. Yine bir başka izleyen de “1.5 sene önce kanal 

neyse hala o helal olsun kalitesinden bir gram ödün vermediniz müthişsiniz daha fazlasını hak ediyorsunuz” 

biçiminde bir değerlendirmede bulunmuştur. İzleyiciler kanalın yaptığı işi onaylamakta, kaliteli ve 

faydalı olduğunu dile getirmektedirler. Üçüncü sırada en çok kodlanan tema da Youtuberı 

Olumsuzlama temasıdır. Bu çalışmanın da odak noktasını oluşturan bu kodlama bir bakıma kanal 

izleyicilerinin youtuber kimliğini ne şekilde inşa ettiklerini de ortaya koymaktadır. İzleyiciler genel 

itibari ile youtuberlara olumsuz kavram ve ifadeler yöneltmişlerdir.  

En az kodlanan temalar ise sırasıyla Mesleği Eleştiren (25), Kanalı Olumsuzlama (24) ve 

YouTube’un Olumlanması (9) temaları olmuştur. Youtuberlık her ne kadar gelir elde edinilen bir 

görünümünde olsa da youtuberlığı bir meslek olarak eleştiren pek fazla yorum bulunmamaktadır. 

140Journos kanalından olumsuz olarak pek bahseden izleyici de bulunamamıştır. Son olarak 

YouTube’un genel olarak olumlu ve faydalı bir platform olabileceği izleyiciler tarafından sıklıkla dile 

getirilmeyen son temadır.  

Çalışmanın odak noktasını oluşturan Youtuber Kimliğinin İnşası teması ise 110 kez kodlanmıştır. 

Ancak izleyici ve yorumlayıcıların youtuber kimliğini nasıl tanımladıkları elbette sadece Youtuber 

Kimliğinin İnşası kapsamında kodlanan yorumlardan anlaşılmamalıdır. Youtuberı olumlayan ve 

olumsuzlayan ifadeler de yine 140Journos kanalı izleyicilerinin youtuberları nasıl tanımladıkları 

konusunda referans alınmıştır. Şekil 1’de ise belge içerisinde gerçekleştirilen kodlamalarda hangi 

temanın yüzde kaç kodlandığı ve kapsadıkları alanı gösterilmektedir. 

 

 
 

Şekil 1. Video kapsamında kodlanan temaların kod kapsamı yüzdelik frekansı.  

 

İlk üç sırada ve son üç sıradaki temalara bakıldığında 140Journos ve içeriklerinin yüzdelik 

olarak en kapsamlı frekanslara sahip oldukları, Youtube platformunun ise kayda değer bir kapsama 

alanına sahip olmadığı anlaşılmaktadır. Youtuberlar ile ilgili Youtuberı Olumsuzlama ifadeleri 

toplamda 146 yorumda kodlanmış ve %10,4’lük bir frekans oranı ile üçüncü sırada yer alırken, 

Youtuberın Olumlanması 107 kez kodlanmış ve %7,6’lık frekans oranı ile beşinci sırada bulunmaktadır. 

Bu tema çerçevesinde, yorumların çoğunlukla ilgili video içerik içerisinde de isimleri geçen Barış 

Özcan, Yorekok ve Deep Turkish Web adlı üç youtubera yönelik olarak gerçekleştiği anlaşılmaktadır. 

Yine Youtuber Kimliğinin İnşası (%7,8)temasının da yüzdelik frekans bakımından ilk sıralarda yer 

aldığı görülmektedir. 
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Tablo 2. Kod ilişkiler tarayıcısı. 

 

 
 

Tablo 2 incelendiğinde ilk olarak İçeriğin Olumlanması ile Kanalın Olumlanması temalarının 61 

kez bir arada kodlandığı görülmektedir. bu oran en fazla bir arada kodlanan temaları göstermektedir. 

Diğer bir deyişle izleyiciler 140Journos kanalından ne zaman iyi ve olumlu bir biçimde bahsetseler 

aynı şekilde sıklıkla da bu kanalın içeriklerinin kalitesinden de bahsetmektedirler. YouTuber Kimliğinin 

İnşası ile Youtuberı Olumsuzlama temaları da 56 kez birlikte kodlanmıştır. Daha önce söylenenleri 

destekler nitelikte olan bu bulgu göstermektedir ki izleyiciler youtuber kimliği hakkında ifadeleri dile 

getirirken bu yorumlar sıklıkla olumsuz kavram ve anlamsal göndermeleri içermektedir. Bu 

göstermektedir ki izleyiciler youtuberlıktan bahsederken çoğunlukla olumsuz ifadeler 

kullanmaktadır. Üçüncü sırada birlikte en sık kodlanan temalar ise İzleyicinin Sorumluluğu ile İzleyici 

Kimliğinin İnşası temalarıdır ve bu temalar da 43 kez bir arada kodlanmıştır. İzleyicilere göre izleyici 

olgusu dijital mecrada eylem ve söylemlerinden sorumlu bir grubu ifade etmektedir. Yani izleyicinin 

yaşayacağı olası olumsuz durumlar (örneğin zaman kaybı, yanlış bilinçlenme, izlediği faydasız video 

ve içeriklerden dolayı olumsuz etkilenmeler vs.) yine izleyicinin sorumluluğu sonucu yaşanmaktadır 

ve bu durumlar da izleyici kimliğinin inşası sürecini tanımlarken kullanıcılar tarafından dile 

getirilmektedir. 

 

 
Şekil 2. Kodlanan temaların etkileşimini gösteren kod haritası 
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Şekil 2’deki kod haritası aslında kod ilişkiler tarayıcısındaki kesişme sıklıklarının harita olarak 

ifade edilmiş biçimidir. Burada söylenebilecek önemli bir bulgu temaların harita üzerinde hangi 

gruplar (diğer bir deyişle hangi renk kümeleri) içerisinde yer aldıklarının görülmesidir. Şekil 2’ye göre 

kod haritasında 6 farklı küme belirlenmiştir. Bu kümeler birlikte en sık kodlanan temaların bir arada 

ya da daha yakın gösterilmesidir. Örneğin içeriğin ve kanalın olumlu bir biçimde kodlandığını 

gösteren temalar birbirlerine yakın bir biçimde ve açık yeşil renkle gösterilmiştir. Ya da Youtuberın 

Olumsuzlanması ile Youtuber Kimliğinin İnşası yine birbirlerine en yakın olan iki tema olarak bir arada 

ve sarı renkte görünmektedir. Kod haritasındaki çizgilerin sıklığı da kodlanma frekanslarının 

yoğunluğunu göstermektedir. Son olarak görülen şekil ise kodlanan belgenin kelime bulutudur. 

Kelime bulutu Şekil 3’te görülmektedir. 

 

Tablo 3. Kodlanan belgedeki sözcük frekansı 

 

 
 

 
 

Şekil 3. Kodlanan belge metninin kelime bulutu 

 

Şekil 3’teki kelime bulutu incelendiğinde izleyiciler arasında en sık dile getirilen anlamlı 

kelimelerin çıktısı görülmektedir. Buna göre en çok yinelenen kelimelere bakıldığında en sık 

yinelenen kelimelerin güzel, kanal, 140Journos olduğu anlaşılmaktadır. İzleyiciler 140Journos YouTube 

kanalının içeriklerini, yayın politikasını, kalitesini belirten cümleleri sıklıkla dile getirmektedir. Bu 
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durum da kelime bulutuna yansımıştır. Sonuçlara göre güzel ifadesi 54, 140Journos ifadesi 49 ve kanal 

ifadesi 45 kez yinelenmiştir. Youtuberları olumlayan ifadelerin de sıklıkla dile getirildiği saptanmıştır. 

Şekil 3 incelendiğinde oldukça fazla biçimde olumlu olarak bahsedilen bir isim olan Barış Özcan’ın 

küçük ve büyük harf duyarlılıkları ile değerlendirildiğinde 116 kez yinelendiği anlaşılmaktadır. 

YouTube izleyicisi kaliteli olarak gördüğü ve kendilerine bilgi, birikim ve bilim içerikli haberler 

aktaran kişi ve içerikleri yoğun bir biçimde talep etmeye başlamışlardır. Bu talep ve beklentiler belirli 

youtuberlar ve belirli YouTube kanalları çerçevesinde tartışılan konular olarak öne çıkmaktadır.  

 

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 
Youtuberların ciddi sayıda (milyonlarla ifade edilen) abonelerinin oldukları bilinmektedir. Bu 

yönüyle ilgi odağı haline gelmeye başlayan YouTube kanalları ve youtuberlar, 140Journos kanalı için 

geçerli olduğu gibi belgesel ve film çalışmalarına konu olabilme olasılıkları artmakta, izleyici çekmeye 

devam etmektedirler. Bu çalışmada azınlıkta kalan bazı youtuberların hala etkinliğini ve saygınlığını 

korudukları, buna karşın en azından video belgeselde isimleri geçen youtuberların işledikleri konular, 

tavır ve davranışları yönünden büyük eleştiriler aldıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

İzleyiciler, bazı youtuberların kaliteli, özgün, ahlaklı, bilimsel ve bilgilendirici çalışmalar 

yaptıklarına inanmaktadır. Birçok youtuberın ise izleyicileri sıkan, tekrara dayalı, özgün olmayan ve 

faydasız olduğu düşünülen video içeriklerini arttırdıkları yine izleyiciler tarafından dile 

getirilmektedir. YouTube platformu, izleyicilerin bu tür konuları tartıştıkları mecralardan birine de 

dönüşmektedir. Bu durum etkileşimli medya olmanın da önemli göstergelerinden biridir.  

İzleyiciler youtuber kimliğinin ne olduğu konusunda taraflara bölünmüş ve kendi aralarında 

tartışma ortamları oluşturmuşlardır (İzleyici Tartışmaları kodu 61 kez kodlanmıştır). İzleyicilerin 

kaliteli, özgün, bilgi ve bilim içerikli yayınlara olan talebi artmıştır. Tartışmaların birçoğu bu temel 

talep ve meseleler üzerinden şekillenmiştir. 140Journos Youtube kanalı ve içerikleri çoğu izleyici 

tarafından yüksek kaliteli ve nitelikli olarak değerlendirilmektedir. Buna karşın birçok kanal ve 

youtuber da temel olumsuz eleştirilerin odağı haline gelmiştir. Youtuberların yaptıkları işi tamamen 

maddi kazanç elde etmek için yaptıkları yönündeki eleştiriler de ağırlık kazanmaktadır. YouTube 

izleyicileri bu kanalların revaçta olmasının nedenini yine izleyicilerin sorumluluklarına 

bağlamaktadır. Ancak kaliteli, doğru ve bilgilendirici bilgi merkezli içeriklere yönelik talepleri iyice 

görünür olmaya başlamıştır. Son olarak youtuberlık kavramına izleyiciler tarafından yöneltilen yeni 

medya düzeni ve kölelik düzeni şeklindeki eleştiriler yeni medyanın bir eleştirisi olarak 

okunabilmelidir. Bu yaklaşım üzerinde düşünülmesi ve araştırılması gereken kayda değer 

düşüncelerdir. 
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Özet: Afet dönemleri toplumun habere olan ilgi ve ihtiyacının en üst düzeye çıktığı süreçlerdir. Psikolojik açıdan insanın 

kendini güvende hissetme güdüsünden kaynaklanan ‘haberdar olma’ eğilimi, olumsuz dönemlerde temel ve öncelikli bir 

ihtiyaca dönüşür. Ayrıca bu süreçlerde normal zamanlarda önemli ve öncelikli olan eğlenme, sosyalleşme ve entelektüel 

ihtiyaçlar yerini hayatta kalma motivasyonuna bırakabilmektedir. Medya kuruluşları da reel hayatın rutin akışının kesintiye 

uğradığı afetlerde, diğer işlevlerini geri plana atıp haber verme işlevini üstlenebilmektedir. Bu nedenle özellikle afet 

dönemlerindeki doğru ve kesintisiz bir haber akışı, kriz yönetimi ve toplumsal denetim açısından son derece önemlidir. 

Dijitalleşmeyle birlikte alternatif bir haber ortamı olarak kendini gösteren ve zaman zaman da geleneksel haber medyasının 

önüne geçebilmeyi başaran sosyal medya uygulamaları afet dönemlerinde de görünür ve etkili olabilmektedir. Hatta tıpkı 

geleneksel medyada olduğu gibi sosyal medyada da toplumsal eğilimlere bağlı olarak içerik ve tarz değişiklikleri 

görülebilmektedir. Normal dönemlerde rutin paylaşımlar yapan sosyal medya fenomenleri, afetlerde haber paylaşımlarına 

yönelebilmektedir.  

Bu çalışma, 2021 yazında Akdeniz ve Ege bölgelerini etkileyen orman yangınlarında afet haberlerine yönelik belirli 

platformlardaki paylaşımlarıyla öne çıkan bazı sosyal medya fenomenlerini kriz yönetimine etkisi bağlamında incelemektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Sosyal Medya, Fenomen, Kriz Yönetimi 

 

Abstract: In times of disaster, the society's interest and need for news reaches its highest level.  

Being aware of the developments in order to make people feel safe from a psychological point of view is a priority in negative 

periods  becomes a necessity. Also, during these times, entertainment, socialization and intellectual needs are replaced in life 

leaves the motivation to stay. Media organizations ın disasters where the routine flow is interrupted, it puts its other 

functions in the background and informs can take on the function of giving. Therefore, especially in times of disaster is 

important in terms of an uninterrupted news flow, crisis management and social control. As an alternative news media with 

digitalization social media applications that show themselves can also be effective in disaster periods. Even in traditional 

media, in the social media is seen changes in content and style depending on social trends. Social media that makes routine 

posts in normal periods phenomenon can turn to news sharing in disasters. In this study, Forest in the Mediterranean and 

Aegean in 2021 with their shares in their fires the impact of prominent social media phenomena on crisis management is 

examining. 

 

Keywods: Social Media, Phenomenon, Crisis Management 
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Mahmut CERAN, Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü mezunudur. 

Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı’nda öğrenimine devam etmektedir. 

 

Özet: Theodor W. Adorno ve Max Horkheimer’in 1944 yılında kaleme aldıkları Aydınlanmanın Diyalektiği isimli metin 

eleştirel teorinin omurgasını oluşturmaktadır. Adorno ve Horkheimer bu metinde eleştirel teorinin ilk uğrağı olarak 

değerlendirilebilecek kültür endüstrisi kavramsallaştırmasını ortaya koymuşlardır. Kültürün fabrika gibi işleyen bir sistemle 

yeniden üretildiğini söyleyen düşünürler, kültür endüstrisi kavramsallaştırmasıyla, geliştirilen tüketim ideolojisinin bir 

eleştirisini yapmışlardır. Mevcut ideoloji, kültürü bir metaya dönüştürmekte, onu özgül değerinden kopararak ayrıştırmakta 

ve birbirinin aynı olan kopyalar yaratmaktadır. Gündelik yaşamın tamamına sirayet eden ticarileşme olgusu, üst yapısal 

ataklarla birleşerek kapitalizmin bir enstrümanı olarak işlev görmektedir. Çalışma zamanı ile boş zamanı birbirine 

yakınlaştıran ve insanların boş zamanlarında dahi onları bir üretim bandına yerleştirerek ‘şeyler’ üretmeye zorlayan kültür 

endüstrisi geleneksel medyada olduğu gibi dijital medyada da aktivitesini sürdürmektedir. Tekno-toplumsal yaşama olanak 

sağlayan dijital medya ürünleri, geleneksel medyadan farklı olarak üreten tüketicileri (prosumer) ortaya çıkarmış ve medya 

kullanıcıları tükettikleri ölçüde üretim ağının bir parçası haline gelmişlerdir. Bu çalışmada, kültür endüstrisinin dijital av 

sahası olarak nitelendirilebilecek bir platform olan YouTube’nin, kullanıcılarının boş zamanları özelinde nasıl 

anlamlandırıldığı ve kültürel üretime nasıl dahil edildikleri tartışılacaktır. Araştırmada, Giresun Üniversitesi Tirebolu 

İletişim Fakültesi öğrencileri, her bölümün her sınıf düzeyinden altışar öğrenci olacak şekilde örneklem olarak seçilmiştir. 

Uygun örnekleme yöntemiyle hazırlanan çalışmada öğrencilerin YouTube kullanım pratikleri anket çalışmasıyla tespit 

edilmiş ve anket uygulamasında elde edilen verileri derinleştirebilmek amacıyla, amaçlı örnekleme yoluyla belirlenen öğrenci 

grubuyla odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulguları, öğrencilerin YouTube’yi farklı kullanım pratikleri 

bağlamında bir boş zaman etkinliği olarak gördüklerini, YouTube dolayımıyla yaşam tarzlarına belirli müdahaleler 

gerçekleştirdiklerini ve gayri maddi emeğin platformun içermeleri vasıtasıyla sürekli bir biçimde üretildiğini ortaya 

koymaktadır. Sonuç olarak, YouTube’nin kültür endüstrisi bağlamında dijital bir kültür üretim mekanizması olarak işlev 

gördüğü ve kullanıcılarının yaşam tarzlarını etkilediği görülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Dijitalleşme, Kültür Endüstrisi, YouTube 

 

Abstract: Dialectic of Enlightenment, written by Theodor W. Adorno and Max Horkheimer in 1944, is one of the basic texts 

of critical theory. In this text, Adorno and Horkheimer put forward the conceptualization of the culture industry, which can 

be considered as the first moment of critical theory. In this text, Adorno and Horkheimer put forward the conceptualization of 

the culture industry, which can be considered as the first moment of critical theory. The authors, who say that culture is 

reproduced by a functioning system such as a factory, have made a criticism of the current consumption ideology with the 

conceptualization of the cultural industry. The current ideology transforms culture into a commodity, separates it from its 

specific value and creates copies that are the same. The phenomenon of commercialization, which permeates the whole of daily 

life, functions as an instrument of capitalism by combining with superstructural attacks. The culture industry, which brings 

working time and leisure time closer together and forces people to produce 'things' by placing them on a production line even 

in their spare time, continues its activities in digital media as well as in traditional media. Digital media products that enable 

techno-social life have created consumers (prosumers) who produce differently from traditional media, and media users have 

become part of the production network to the extent that they consume. In this study, it will be discussed how YouTube, a 

platform that can be described as the digital hunting ground of the culture industry, is interpreted in the leisure time of its 

users and how they are included in cultural production. In the research, Giresun University Tirebolu Communication 

Faculty students were selected as a sample so that there were six students from each grade level of each department. In the 

study prepared with the convenience sampling method, the YouTube usage practices of the students were determined by the 

survey study and a focus group discussion was conducted with the student group determined by purposive sampling in order 

to deepen the data obtained in the survey application. Research findings reveal that students see YouTube as a leisure activity 

in the context of different usage practices, they make certain interventions to their lifestyles with YouTube, and that 

intangible labor is constantly produced through the contents of the platform. As a result, it is seen that YouTube functions as 

a digital culture production mechanism in the context of the culture industry and affects the lifestyles of its users. 

Keywords: Digitalization, Culture Industry, YouTube 
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Sevimece KARADOĞAN DORUK, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümde Profesör 

olarak çalışmaktadır.  1995 yılında aynı fakültenin Gazetecilik bölümünden mezun olmuştur.  Doktora çalışma konusu 

“kişilerarası iletişim sürecinde ikna ve güven’dir. Kişilerarası iletişim, sosyal psikoloji, ikna, motivasyon, örgütsel davranış, 

iletişim sosyolojisi, sosyal sermaye, sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ve dijitalleşme ile değişen iletişim biçimleri temel 

çalışma alanlarıdır. “İknanın Sosyal Psikolojisi” ve “Sosyal Sermaye Yönetimi” isimli iki kitabı ve iletişim alanında çok 

sayıda makalesi, bildirisi bulunmaktadır.  

 

Özgün Arda KUŞ, %100 burslu olarak Maltepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden ve 

çiftanadal Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisansını Okan Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı Satış-Pazarlama 

Bölümü’nde tamamladı. Doktora eğitimine İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı’nda, tez 

aşamasında devam etmektedir. Dijital oyunlar, yabancılaşma, mobil pazarlama, duygu-durum bozuklukları ve davranışsal 

bağımlılıklar ilgi ve çalışma alanlarını oluşturmaktadır. “Mobil Pazarlama Kavramı, İstanbul Y Kuşağına Yönelik Bir 

Araştırma” adında, ulıuslararası yayın evi tarafından basılmış bir kitabı, Özge Uğurlu Akbaş ile editörlüğünü üstlendiği 

“Oyunların Dijital Hali” isimli ulusal ölçekte basılmış derleme kitabı  ve çeşitli  kitap bölümleri, bildirileri bulunmaktadır. 

Türk Psikologlar Derneği’nde asil üyedir. 

 

Özet: Dijitalleşme, hayatın her alanında sağladığı kolaylıklar ile insanlığa hizmet eden bir konumda olsa da bazı davranışsal 

bağımlılıklara sebebiyet verebilmektedir. Oyun bağımlılığı da dijitalleşmenin yan etkilerinden biri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bağımlılık kavramıı; bir varlığa, nesneye veya duruma karşı olan davranışın veya düşüncenin istemsizce 

tekrarlanması olarak tanımlanabilir. Patolojik bir durum olup, bireyin işlevselliği ve yaşam standartları üzerinde önemli 

kayıplara neden olabilmektedir. Oyun bağımlılığı ise; video oyunları (online veya offline) oynama davranışının günlük 

aktiviteleri ihmal edecek boyutta sürekli olarak istemsizce tekrar edilmesi ve oyun oynama davranışının veya isteğinin birey 

tarafından sınırlandırılamadığı fiziksel ve zihinsel uğraş olarak tanımlanabilir. DSM V’e (The Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders / Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı veya Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve 

İstatistiksel El Kitabı) göre, bir bireye oyun bağımlısı tanısının konulabilmesi için mevcut dokuz kriterden en az beşini 

sergilemesi gerekmektedir. Günümüzde bu kriterlerin klinik anlamda ölçümü için GAS’in (Game Addiction Scale) 21 

sorudan oluşan ölçeği kullanılmaktadır. Ayrıca geçerliliği ve güvenirliliği kanıtlanmış olan bu formun Türkçeleştirilmiş kısa 

hali DOBÖ- 7 (Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği) formu da kullanılmaktadır. Çağımızda oyun bağımlılığın ulaştığı 

boyutlardan ötürü devletler bu konuda önlem alma arayışına girmiştir. Örneğin; Çin Hükümeti yeni online oyunlara onay 

vermeyi süresiz olarak askıya almıştır. Ayrıca 18 yaşın altındaki çocukların haftanın belirli günlerinde, bir saat oyun 

oynamasına izin vermektedir. Bu ve benzeri kararlar, oyun bağımlılığının tanımlanması ve boyutlarının ölçülmesi gereken 

bir durum olduğunu göstermektedir.   Bu çalışmada, İstanbul ili sınırlarında ikamet eden, Y kuşağında yer alan 96 kişiden 

oluşan bir örneklem kitlesinden olasılıklı olmayan, kota örneklemesi yöntemi ile veri toplanmıştır.  Katılımcıların %58,3’ü 

(56 kişi) oynadıkları oyunu beğendiklerinde harcadıkları sürenin arttığı belirtmiştir. Ayrıca katılımcılara bir oyunu tüm gün 

boyunca oynayıp oynamadıkları soruldu ve katılımcıların %32,3’ü bazen, 13,5’i sık sık, 14,6’sı ise her zaman tüm gün 

boyunca bir oyunu oynadıklarını belirtmiştir. Elde edilen verilerde göstermektedir ki oyun bağımlılığı yaşadığımız dönem 

içinde ciddi boyutlara ulaşmıştır ve gerekli önlemlerin alınması hususunda çalışmaların yapılması önem arz etmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Oyun Bağımlılığı, Y Kuşağı, Video Oyunlar, Dijital Oyun Oynama Pratikleri 

 

Abstract: Although digitalization is in a place to serve humanity with the convenience it provides in all areas of life, it can 

cause some behavioral addictions.  Game addiction is one of the side effects of digitalization.  The concept of addiction can be 

defined as the involuntary repetition of a behavior or thought towards an entity, object, or situation.  It is a pathological 

condition and can cause significant losses on the functionality and living standards of the individual. Game addiction can be 

defined as the involuntary repetition of the behavior of playing video games (online or offline) at a level that neglects daily 
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activities, and the physical and mental effort in which the behavior or desire of playing games cannot be limited by the 

individual. According to the DSM V (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), an individual must 

exhibit at least five of the nine criteria to be diagnosed as a game addict.  Today, the 21-item scale of the GAS (Game 

Addiction Scale) is used to clinically measure these criteria.  In addition, the Turkish version of this form, DGAS-7 (Digital 

Game Addiction Scale), whose validity and reliability has been proven, is also used.  Due to the dimensions of game addiction 

in our era, countries have pursued to take precautions in this concern. For instance, Chinese Government has suspended 

approval for new online games indefinitely. It also allows children under the age of 18 to play for one hour on certain days of 

the week. These and similar decisions show that game addiction is a situation that needs to be defined and its dimensions 

require to be measured. In this study, data were collected from a sample of 96 people in the Y generation, residing in the 

province of Istanbul, using the non-probabilistic quota sampling method. 58.3% (56 people) of the participants stated that the 

time they spent increased when they liked the game they played. In addition, the participants were asked whether they played 

a game all day long, and 32.3% of the participants stated that they played a game sometimes, 13.5 often, and 14.6% all the 

time.  The obtained data shows that in game addiction has reached serious proportions in the era we live, and it is important 

to take the necessary actions to carry out work on the issue. 

 

Keywords: Game Addiction, Generation Y, Video Games, Digital Game Practices 

 

 

 



363 

 

DİJİTAL ÇOCUK OYUNLARINDA KULLANILAN REKLAMLARIN, 

TÜKETİM ARACI OLARAK KULLANILMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

 
Zekiye TAMER GENCER 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye 

zekiye_tamer@hotmail.com.tr 

 

Zekiye TAMER GENCER, Sivas Anadolu İletişim Meslek Lisesi’nden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Piyasa 

Araştırmaları ve Reklamcılık, Selçuk Üniversitesi İstatistik Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme bölümlerini bitirmiştir. 

Ardından Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktorasını 

tamamlamıştır. Bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra, 2010 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde akademik çalışma 

hayatına başlamış ve halen aynı üniversitede Doçent olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir. 

 

Özet: Yeni bin yılın teknolojik aygıtları, yetişkin olarak bizlerin yaşam tarzlarımızı değiştirdiği gibi, bizleri görerek hayatı 

öğrenen çocukların da tüm yetişme ve büyüme süreçlerini yakinen etkilemiştir. Yapılan birçok çalışmada, araştırmada 

teknoloji çağının insanlar üzerindeki bu etkilerine dikkat çekilmektedir, bu çalışmada ise daha önce yapılan araştırmalar 

ışığında dijital oyunların çocuk oyunlarında bir reklam aracı olarak kullanılma biçimleri teorik olarak tartışılmaktadır.  

Dijital çağın biz insanlara kazandırdığı ve kaybettirdiği birçok unsur bu çalışmada açıklanmaktadır. Yetişkinler ve 

çocukların eğitimden siyasete, alışverişten oyuna kadar hayatın her alanında aktif bir şekilde kullandıkları aygıtlar ve dijital 

platformlar üzerinden geliştirilen ve son derece cazibeli bir biçimde sunulan oyun kavramının, bir reklam mecrası olarak 

kullanılması giderek yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmada reklamın çocuklar ve yetişkinler açısından nasıl bir tüketim aracı 

haline geldiği açıklanmaktadır. Toplumların kültürel, ekonomik, sosyal ve teknolojik imkanlara erişim düzeyi ne olursa olsun 

çocukluk dönemi her türlü oyuna erişim özgürlüğünün en yüksek olması gereken dönemdir. Ancak bu oyun türü sokak ve 

akran oyunları yerine dijital oyunlar haline dönüştüğünde ticari pazarlama sürecinin devreye girdiğini görmekteyiz ve bir 

tüketim aracı haline gelen bu oyunların bağımlılık düzeyinde davranışlar şeklinde sonuçlandığına rastlamaktayız. Bu 

durumun nedenleri ve sonuçları bağlamında sürecin detaylı bir biçimde anlatıldığı bu çalışmada, dijital oyunlar, bağımlılık 

ve bu durumun ticari bir tüketim aracına dönüşmesinden bahsedilmektedir. Özellikle çocukluk döneminde aktif öğrenme 

süreci devam eden yetişkin adayı çocukların, bağımlılık düzeyinde oynadıkları dijital oyunların içerisinde yerleştirilen ve 

kimi zaman ebeveyn denetimi olmadan da maruz kalınan tanıtıcı içeriklerle oluşturulmaya çalışılan tüketim, değer, inanç ve 

tutum değişiklikleri bağlamında yapılacak uygulamalı alan araştırmaları desteklenmesi beklenen bu çalışma, betimsel bir 

düzeyde alana katkı sağlamaktadır. 

 

Anahtar kelimeler: Dijital Oyun, Bağımlılık, Çocuk Tüketici, Oyun Reklamları 

 

Abstract: As the technological devices of the new millennium have changed the lifestyles of adults, they have also closely 

affected the growth processes of children who learn about life by seeing adults. Many studies have drawn attention to these 

effects of the age of technology on humans, and this study theoretically discusses the use of digital games as an advertising 

tool in children's games in the light of previous research. This study explains many factors that the digital era has brought 

about and made us lose. The game concept, which is developed over the devices and digital platforms that adults and children 

use actively in all areas of life from education to politics, from shopping to games, and presented in a highly attractive 

manner, is increasingly becoming widespread as an advertising medium. This study explains how this advertising medium 

has become a consumption tool for children and adults. Regardless of the societies' levels of access to cultural, economic, 

social and technological opportunities, childhood is the period in which freedom of access to all kinds of games should be the 

highest. However, when these types of games turn into digital games instead of street and peer games, the commercial 

marketing process comes into play, and these games, which have become a consumption tool, result in behaviors at the level of 

addiction. This study, which the process is explained in detail in the context of the reasons and consequences of this situation, 

mentions digital games, addiction and the transformation of this situation into a commercial consumption tools. This study, 

which is expected to support applied field research in the context of changes in consumption, values, beliefs and attitudes, 

which are tried to be created with introductory contents that are placed in the digital games children play at the level of 

addiction and sometimes without parental control, especially in their childhood periods, in which active learning process 

continues, contributes to the field at a descriptive level. 

 

Keywords: Digital Game, Addiction, Child Consumer, Game Ads 
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DİJİTAL ÇOCUK OYUNLARINDA KULLANILAN REKLAMLARIN, TÜKETİM ARACI 

OLARAK KULLANILMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

 

1.GİRİŞ 

 

Ticari iletişim süreci olarak reklam, ürün, mal ve hizmetlerin tanıtılması, satışının artırılması 

için tüketici gruplarının satışa özendirilmesi amacını taşıyan bir pazarlama karması elemanıdır. 

Reklam ürün, mal veya hizmetlerin satışının artırılması için ilgili bilgileri paylaşmakla kalmayarak, 

tüketiciler açısından bunların cazibesini artırmak için bir miktar abartı da katarak daha renkli, 

eğlenceli, dikkat çekici bir dünya yaratmaktadır. Yarattığı bu dünya yalnızca ürüne ait içerikleri 

yaymakla kalmayıp insanların yeni alışkanlıklar, farklı ihtiyaç ve istekler, yeni trendler ve akımlar 

yayarak, insan tutumlarını değiştirir ve bambaşka bir dünya oluşturur. Prof. Dr. Uğur Batı bu durumu 

ünlü bir reklam yazarının ifadesiyle, reklamcılığın nasıl süslü şaşalı, photoshop sihriyle yaratılan 

mucizevi bir dünya olduğundan bahsetmektedir. Hatta tüketicilerin yeni olarak satın alıp kullanmaya 

başladıkları andan itibaren eskiyen ürünlere, yerine hemen en yeni modeli üretilerek yeniden tüketimi 

teşvik eden bir dünyaya dikkat çekmektedir. Her ne kadar bilgilendirici ve ürün ya da hizmetlerin 

marka değeri ile satışlarının artırılması açısından kıymetli bir iletişim biçimi olsa da reklam 

mesajlarına maruz kalan kitleler açısından iyi bir medya okuryazarı olmak, bilinçli tüketiciler olmak 

çok önemlidir. Burada bahsedilen bütün bu gösterişli dünyanın yarattığı tüketim kültürüyle ihtiyacı 

olmasa da insanlarda “sahte” ihtiyaçlar yaratarak satın alma içgüdüsünün oluşmasını sağlayan itici 

bir güç olan reklam kitlesel bir iletişim biçimidir. Bu bağlamda, kitlesel üretimin artırılması için 

kullanılan bir tanıtım yöntemi olmakla birlikte, Salimi ve arkadaşları tarafından ifade edildiği gibi, 

tüketiciler arasında uygun bir tüketim modelinin belirlenmesinde de çok güçlü bir etkiye sahiptir 

(2020: 1232). 

Burada bahsedilen tüketim kültürüne bağlı olarak, Adorno ve Horkheimer tarafından 

tanımlanan “Kültür endüstrisinin” de önemli bir parçası olarak tanımlanan reklamcılık, Cronin’ in 

ifade ettiği gibi tüketicileri ikna etme, kapitalist ideolojileri yayma ve kültürel değişimi ifade etme 

gücüne sahip (2004: 350) önemli bir iletişim biçimidir. Yalnızca reklama konu olan ticari ürünlerin 

satışı değil ayrıca yeni kültürel eğilimlerin oluşması ve yaygınlaşması açısından da önemli 

olduğundan bilinçli tüketici ve izleyici olmanın önemine dikkat çekmek gerekmektedir. Bununla 

birlikte, kullanıcıları yeni veya mevcut bir ürüne çekmeyi ve olumlu duygusal bağlılık oluşturmayı 

amaçlayan bir iş stratejisi olarak da kabul edilen reklam (Chekima vd., 2016: 212) doğrudan tüketiciye 

değerli bilgiler sağlamakla (Calfee, 2002: 174) birlikte pazar payları üzerinde de bir etkiye sahip olma 

çabası (Duffy, 1999: 138) içerisindedir. Bu sebeple de yenilenen ve dijitalleşen reklamcılıkta kullanılan 

etkili araçları tanımak önem arz etmektedir. Dijital platformların çeşitli kombinasyonları sayesinde 

oluşturulan, Bronner ve arkadaşlarının ifade ettiği çoklu medya stratejileri, medya ve reklam 

dünyasında gündemde üst sıralarda yer almaktadır ve son yapılan araştırmalar, insanların medyayı 

kullanma ve deneyimleme şeklinin, reklamların etkilerine aşağıda yer alan sekiz deneyim boyutu ile 

katkıda bulunduğunu göstermektedir  (2005: 145-146): 

1. Bilgi: -bana yeni bir şey teklif etti, -bana faydalı bilgiler verdi, -bana güvenilir bilgi verdi, -

bana dünyada neler olup bittiğini öğretti, -başkalarının görüşleri hakkında bilgi edinmemi 

sağladı, -bir fikir oluşturmama yardımcı oldu 
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2. Dönüşüm: -bana zevk verdi, -beni neşelendirdi, -bana hoş bir his verdi, -bana tatmin olmuş 

bir his verdi, -bana her şeyi bir anlığına unutturdu, -rahatlatıcıydı, -benim için çok 

uygundu 

3. Duygusal dokunuş: -beni rahatsız etti, -oldukça belirsizdi, -beni rahatsız etmedi, -beni 

üzdü 

4. Eğlence: -boş bir an doldurdu 

5. Uyarma: -beni heyecanlandırdı, -beni meraklandırdı, -beni telaşlandırdı, -beni büyüledi, -

orijinal ve benzersizdi 

6. Kimlik: -İçinde kendimi tanıdım, -Kendimi buna dahil hissettim, -Onunla empati kurdum, 

-problemlere nasıl yaklaşabileceğimi bana gösterdi 

7. Sosyal ilişki: -konuşma konuları sağladı 

8. Pratik kullanım: -bana faydalı fikirler sağladı, -beni bir şeyi kimseye telefon etmeye / bir 

dükkanı ziyaret etmeye motive etti 

 Bu 8 boyutta yarattığı etki ile insanların davranış değişikliğini gerçekleştirmeleri noktasında 

itici bir güç olan reklam, Martínez-Fernández ve arkadaşlarının çalışmalarında ifade ettiği gibi, 

özellikle son yıllarda dünya ekonomilerinin çoğunun karşı karşıya kaldığı durgunluk göz önüne 

alındığında, tüketici harcamalarını teşvik etme ve ekonomik toparlanmaya olumlu etki etme 

potansiyeli açısından reklam yatırımının artırılması noktasında yeni tartışma konuları gündeme 

gelmiştir (2014: 435). Hatta daha yakın zamanlarda ekonomistler, reklam harcamalarına daha az, 

çeşitli reklam kısıtlamalarının ve yasakların toplam tüketim üzerindeki etkisini ölçmeye çalışan 

çalışmalara daha çok odaklanmaya (Blecher, 2008: 932) başlayarak konunun önemine dikkat 

çekilmektedir. Gelişen reklamcılık dünyası bu ekonomik büyümeye de olumlu etki etme potansiyeline 

sahiptir. Bununla birlikte, daha önce bahsettiğim gibi, geleneksel ortamların yenini alan dijital 

platformlarla birlikte çoklu medya ortamlarının bu büyüme üzerindeki etkisi son derece fazladır. 

Dedrick tarafından kaleme alınan çalışmada reklamcılığın dönüşümüne ilişkin ipuçlarından 

bahsedilmiştir. Çalışmaya göre, günümüzde televizyon, radyo, gazete ve dergi reklamların her birini 

tüketicinin satın alma davranışını gerçekleştirmek amacıyla kullanmak reklam maliyetinin çok büyük 

bir bölümünü oluşturmaktadır ve bu durum iki önemli noktayı gündeme getirmektedir. Birincisi, 

reklam verenler bu medya dağıtım mekanizmalarına büyük ölçüde yatırım yapıp para harcayarak, 

onları tüketiciye uygun hale getirmektedir. İkincisi, bu medya ortamları, bir reklam verenin bir 

reklamı belirli bir "demografik ve psikografik kitleden oluşan" (hedef kitle kastedilmektedir) tüketici 

grubuna doğru şekilde hedefleme yeteneği açısından eşit olmamaktadır (1994: 55). Başta bu sebepler 

olmak üzere Yavuz Odabaşı ve Mine Oyman tarafından yazılan “Bütünleşik Pazarlama İletişimi” adlı 

kitapta da buna benzer nedenlerden bahsedilmektedir. Reklam verenin değişen beklentilerinden 

değişen reklam ortamlarına ve bütçe sorunsalına kadar geniş bir gerekçe ekseninde reklamcılık dijital 

hale gelmiştir.   

İşte yaşanan tüm bu gelişmeler ışığında büyük bir ekonomik kazanım sağlayan reklam 

dünyasının kitlesel olması kaçınılmazdır. Her yaştan, her eğitim, düzeyi ve sosyal sınıftan insana 

ulaşan bu güçlü iletişim biçiminin çocuklara ulaşma biçimi açısından da dijital oyunlar en çok tercih 

edilen ortamlardan biridir. Özellikle etkili öğrenmenin gerçekleştiği 0-6 yaş grubundan başlayarak 

okul çağındaki çocuklar da dahil olmak üzere, dijital erişimi son derece fazla olan bu grup reklam 

dünyasının çok temel bir hedef kitlesi haline gelmiştir. Mills ve arkadaşlarının da ifade ettiği gibi 

yapılan çok sayıda araştırma, gıda vb. reklamlarının çocukların yiyecek tercihlerini ve davranışlarını 

etkilediğini doğrulamaktadır (2013: 303) ve çocuklar, şirketlerin reklam kampanyalarının önemli 
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hedefleri (Büttner vd., 2014: 161) haline gelmektedir. Bütün bu bilgiler ışığında internet çağına doğan 

yeni kuşak çocuklarının reklama maruziyetinin en yoğun yaşandığı başta dijital oyunlar olmak üzere 

medya ortamlarında reklamla karşılaşma durumları üzerine betimsel bir değerlendirme adına bu 

çalışma yapılmıştır. Çocuk tüketim aracı olarak reklam ve dijital oyunlar reklamcılığı konuları 

açıklanarak, çocukların reklama karşı savunmasız olduğunun ve iyi bir medya okuryazarı olana dek 

çok iyi korunması gerekliliğinin altı çizilmektedir. 

 

1.1. Çocuk Tüketim Aracı Olarak Reklam 

 

Reklama karşı son derece savunmasız olan yetişkinler gibi sorgulama ve karşılaştırma yeteneği 

henüz gelişmemiş olan çocuklar, dijitalleşen çocukluk döneminde birçok farklı biçimde reklam 

mesajına maruz kalmaktadır. Çocukların medya okuryazarlık seviyeleri ve analitik yetenekleri 

düşünüldüğünde gerçeği ve gerçek dışı olanı ayırt etmedeki kabiliyetleri seçici olmalarını sağlayacak 

düzeyde gelişmemiştir. Kowalczyk ve Boyne tarafından ifade edildiği gibi, çocuklar ve onların 

reklama maruz kalmaları arasındaki ilişki, 30 yılı aşkın süredir tartışmalı bir konu olmuştur ve 

tartışma, esas olarak küçük çocukların savunmasızlığına ve reklam mesajlarının niyetini kavrayabilme 

becerilerine odaklanmıştır. Dolayısıyla da günümüzde reklamcılık yalnızca televizyon gibi geleneksel 

medyayı değil, aynı zamanda ürün yerleştirme, sponsorluklar ve reklam oyunları gibi geleneksel 

olmayan araçlara doğru genişleyerek (Kowalczyk ve Boyne, 2016: 610) sürecin denetimini daha zor 

hale getirmektedir. Reklamın denetimli izlenmesi açısından çocukluk döneminin özellikleri son derece 

belirleyicidir. Çünkü genel manada reklama atfedilen üç olumsuz sosyal eğilimi eleştirel bir şekilde 

inceleyen Phillips, bu eğilimleri şu şekilde sıralamaktadır: (a) tüketimin diğer sosyal değerlere göre 

yükselmesi, (b) sosyal ihtiyaçları karşılamak için malların artan kullanımı ve (c) bireysel tüketicilerin 

artan memnuniyetsizliği (1997: 109). Çocuk tüketicilerin burada bahsedildiği gibi olumsuz etkilerden 

direk etkilenmesi mümkün olmasa da, çocuğu yetişkinlere ulaşmak için kullanan çocuk reklamcılığı 

bu etkilere dolaylı sebep olabilmektedir. Elden ve Ulukök tarafından yapılan çalışmada reklamcılar 

açısından çocuk şu anlamlara gelmektedir (2006: 6):  

1. Reklamcılar çocuk tüketiciyi, yetişkinlere ulaşmak için bir köprü konumunda 

kullanmaktadır. 

2. Yetişkinlerin çocuklara yönelik harcamalarında çocuk reklamcılığı belirleyici yapıdadır. 

3. Çocuklar, kendilerine yönelik tüketimlerde; tüketim biçimlerini ve marka tercihlerini 

belirleyebilen ekonomik bir varlıktır. 

 Görüldüğü gibi çocuk tüketici kimi zaman reklamın direk hedef kitlesi iken kimi zaman da 

dolaylı hedef kitlesi haline gelmektedir. Örneğin, okul dönemi çocuklarının sürekli harçlık şeklinde 

ebeveynlerinden aldıkları para ile okul kantini vb yerlerinden bireysel tercihlerle satın alım yaptıkları 

bilinmektedir ve bu durum çocukları direk hedef kitle haline getirmektedir. Ancak, okul dönemi 

öncesindeki çocuklar ebeveynlerine ileterek daha doğru bir ifadeyle ısrar ederek diledikleri ürün ve 

marka tercihlerini satın aldırmakta ve dolaylı hedef kitle haline gelmektedirler. Bütner, çocuk 

tüketicilerin izlediği içerik veya programlar sırasında yayınlanan reklamların büyük bir kısmını 

oluşturan oyuncaklar, video oyunları veya yiyecekler gibi çocukların kullanımı veya tüketimi için 

yaratılan ürünler (Büttner vd., 2014: 162) noktasında etkilenmeye çalışıldığını ifade etmektedir. Bu 

bağlamda Büttner ve arkadaşlarının oluşturduğu reklam etkileri modeli aşağıda grafik olarak 

gösterilmektedir. Çift aşamalı ve çift etkili bu modelde iknanın bilgiye dayalı olması ve belli bir 

düzeyde medya okuryazarlığına ihtiyaç duyduğunun altı çizilmektedir. 
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Şekil 1. Çift aşamalı ve çift işlemli reklam etkileri modeli (Büttner vd., 2014: 166)  

 

 Dijital ortamlarda yaygın biçimde çocuklar tarafından kullanılan dijital çocuk oyunlarında yer 

alan reklamların, bu modelde görüldüğü gibi, satın alma kararı noktasında etki yaratması için bir 

hafıza/ hatırlanma düzeyi oluşturması gerekmektedir. Bu düzeyin oluşmasının en önemli yollarından 

biri ise yüksek frekans yani tekrar etme sıklığının fazla olmasıdır. Bu noktada geçmişte yapılan bazı 

araştırma sonuçlarına yer vermekte fayda vardır. Reklam mesajlarında tekrarın hatırlanma üzerinde 

kanıtlanmış etkileri mevcuttur. Örneğin, yetişkin tüketiciler için yapılan sigara vb. ürün reklamlarına 

getirilen yasak ve kısıtlamalar ürün kullanımı üzerinde önemli etkendir. Konuya ilişkin Capella ve 

arkadaşları tarafından 2008 yılında yapılan bir çalışmada aktarıldığı gibi, sigara reklamlarının 

yasaklanması ile sigara tüketiminin azalması arasındaki bağlantıya dikkat çekilmektedir. Bazı 

araştırmacılar, sigara reklamının, sigara markası sadakati ve marka değiştirme davranışının önemli 

bir belirleyicisi olduğunu öne sürmüşlerdir. Bu araştırmalar hem sigara tüketimiyle başa çıkmanın 

(örneğin; Abernethy and Teel 1986; Holak and Tang 1990; Horsky 1977; Telser 1962; Wilcox 1991) ve 

hem de genel anlamda sigara reklamlarının etkilerinin literatürüne destek sağlamıştır (örneğin; 

Achenbaum 1972; Assmus, Farley, and Lehmann 1984; Vakratsas and Ambler 1999). Sigara reklamı 

yasaklarıyla ilgili elde edilen bu mevcut bulgular, olgun bir pazarda reklamın öncelikle bir marka 

değiştirme aracı olarak kullanıldığı önermesini desteklemektedir. Assmus, Farley ve Lehmann’ ın 

(1984) bulgularıyla tutarlı olarak, sigara reklamlarının ürün kategorisi satışları üzerinde önemli bir 

etkisinin olmadığı ortaya çıkarılmıştır. Dahası, bu çalışmanın bulguları Vakratsas ve Ambler’in 1999 

sonuçlarıyla tutarlıdır ve reklamın bu özel durumda, sigara ürün kategorisi için sadece pazar payını 

korumak için kullanılabileceğini öne sürmektedir (Capella vd., 2008: 13-14). Bu örnekten hareketle 

reklamların gösterimi ve tekrarı hususundaki kısıtlam ya da oluşturulan bir takım denetim 

mekanizmaları, etkileri ve sonuçları bağlamında fark yaratıcı bir güce sahiptir. Çocuk tüketici grupları 

için de yapılan bir takım araştırma sonuçlarına burada yer verilmesi faydalı olacaktır. Örneğin, 
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çocukların reklam içeriklerine maruz kalması sürecinde ebeveyn denetimi ve yurt dışı literatürde 

ifade edildiği haliyle ebeveyn arabuluculuğu önem taşımaktadır.  

Buijzen tarafından 2009 yılında yaptığı bir çalışmada, çocukların reklama karşı tepkilerini 

değiştirmede ebeveyn arabuluculuğunun (denetiminin) etkililiğinin sorgulandığı bir araştırma sonucu 

aktarılmıştır (örneğin Bijmolt, Claassen ve Brus, 1998 ; Boush, 2001 ; Buijzen ve Valkenburg, 2005 ; 

Fujioka ve Austin, 2003 ; Wiman, 1983 ). Bu araştırmalar, şimdiye kadar ebeveynlerin reklamın 

etkilerini azaltmak için kullanabilecekleri iki arabuluculuk (denetim) stili olduğunu ortaya 

koymaktadır. İlki, “aktif reklamcılık arabuluculuğu”, yani televizyon reklamları hakkında kasıtlı 

yorum ve yargılarda bulunmayı ve reklamın doğasını ve satış amacını aktif olarak açıklamayı 

içermektedir. Diğeri ise “kısıtlayıcı reklamcılık arabuluculuğu”, yani çocukların reklamlara maruz 

kalmalarını azaltarak onları reklamdan korumayı içermektedir. Bu arabuluculuk (denetim) tarzı, 

çocukların ticari televizyon kanallarını izlemesini kısıtlayan aile kurallarını içermektedir ( Robinson, 

Saphir, Kraemer, Varady ve Haydel, 2001). Ebeveynlerin reklamlar hususunda arabuluculuğu, 

çocukların reklam anlayışını ( Bijmolt ve diğerleri , 1998 ; Wiman, 1983 ), reklama yönelik şüphelerini ( 

Wiman, 1983 ), reklamı yapılan ürünler için tercihlerini veya isteklerini ( Buijzen ve Valkenburg, 2005 ; 

Prasad, Rao, & Sheikh, 1978 ; Wiman, 1983 ) ve materyalist yönelimleri ( Buijzen & Valkenburg, 2005 ) 

denetlemeye dayanmaktadır. İki çalışma, aktif arabuluculuğun reklam etkilerini değiştirmede 

kısıtlayıcı arabuluculuktan daha etkili olduğunu bulmuştur ( Bijmolt ve diğerleri , 1998 ; Buijzen ve 

Valkenburg, 2005). Buijzen ve Valkenburg, kısıtlayıcı arabuluculuk stratejilerinin çocukların 

televizyon reklamlarına maruz kalmasını kesinlikle engellemediğini savunmuştur. Çocuklara birçok 

yolla reklam vererek ulaşılmakta ve bunlara maruz kalmaktan kaçınmak çoğu zaman mümkün 

olmamaktadır. Yine Buijzen tarafından yapılan aynı çalışmada, okul çağındaki çocuklara 

odaklanılmıştır. Aktif arabuluculuk stratejilerinin küçük çocuklar tarafından anlaşılmadığı 

düşünülebilmektedir. Medya araçlarına kontrol amaçlı müdahale çalışmaları, 7 veya 8 yaşına kadar 

çocukların televizyon izlerken öğretimsel yorumları işleme ve uygulama konusunda bilişsel ve bilgi 

işleme becerilerinden yoksun olduğunu, oysa daha büyük çocukların bunu aşamalı olarak 

yapabildiklerini göstermektedir ( Buijzen, 2007 ; Lang, 2000 ; Nathanson, 2004 ). Öte yandan, kısıtlayıcı 

arabuluculuk stratejileri küçük çocuklar arasında daha etkili olabilir, çünkü ebeveynler genellikle 

televizyon izleme davranışları üzerinde kontrol sahibidir (Buijzen, 2009: 106-107). Bu noktada 

çalışmanın bir sonraki başlığı altında ifade edilen ebeveyn kontrol ve denetim mekanizmasının 

kurulması, çocukların medya okuryazarlık seviyelerinin artırılması gibi bir takım çözüm önerileri 

dijital oyunlar başta olmak üzere tüm içeriklerden denetimli bir biçimde etkilenmelerine zemin 

hazırlamaktadır. 

 

1.2. Dijital Oyun Reklamcılığı 

 

İster geleneksel olsun ister dijital ve etkileşimli olsun her türlü medya aracının neden olduğu 

saldırganlık, korku tepkileri ve kötü alışkanlıklar edinimi dahil olmak üzere çocukların televizyona ve 

diğer tüm kitlesel içeriklere karşı tepkilerini yönetme noktasında itici bir güce sahip olan oyunlar da 

internet tabanlı ve etkileşimli hale gelmiştir. 2000'li yıllardan itibaren internet çağına doğan çocukların 

sokak oyunları ve mahalle arkadaşlarıyla paylaşımlı oyunlardan ziyade dijital oyunlara eğilimi de 

artış göstermektedir. Literatürde bu tezi savunan en önemli veri, Büttner ve arkadaşlarının 2014 

yılında yaptıkları çalışmada yer almaktadır. Bu çalışmada aktarıldığı gibi, son tahminlere göre, 

Almanya'da yalnızca oyuncakların reklamının maliyeti 2008'de yaklaşık 100 milyon Euro (Thomson 
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Media Control, 2009) civarında son derece yüksek bir düzeydedir. 2010 yılında yapılan çalışmada ise 

Shah, çocukların tutsak izleyiciler olduğuna dikkat çekerek, ortalama bir Amerikalı çocuğun, yılda 25 

bin ila 40 bin televizyon reklamı izlediğini ve bu rakamın. İngiltere'de yaklaşık 10 bin olduğunu, ABD’ 

deki çocuklara reklam veren şirketler tarafından 15-17 milyar dolar harcandığını ve sadece fast food 

sektörünün 4 milyar dolardan fazla para harcadığını belirtmektedir. Aynı çalışmada, ABD’ deki 

gençlerin yılda yaklaşık 160 milyar dolar harcadığı, 11 yaşına kadar olan çocukların yılda yaklaşık 18 

milyar dolar harcadığını, 8-12 yaş arası (tweens) çocukların ebeveynlerin yaptığı diğer harcamalarda 

30 milyar dolardan fazla etkiye sahip olduğunu ve 12 yaş altı çocukların ise yılda toplam 130 milyar 

doları aşan ebeveyn satın alımlarını etkilediğini kanıtlayan ifadeler de yer almaktadır. Bu rakamlar 

şüphesiz son derece dikkat çekici iken aradan geçen yıllarda internet ve mobil cihaz kullanımının 

daha da yaygınlaşmasıyla daha çok büyüyen bir sektörden bahsedebiliriz. Kullanıcı sayısı her geçen 

gün artan video tabanlı dijital oyunların artan etkisi bu büyüme üzerinde son derece etkilidir. Bu 

ortamlarda yaygınlaşan reklam etkisi de elbette son derece kaçınılmaz bir sonuçtur. 2014 yılında 

yayınlanan önemli bir makalede, video tabanlı sosyal medya ortamlarının reklam ve kampanya 

aracılığı ile kitleleri etkileme potansiyellerini değerlendirmek için önerilen 4 temel iletişim işlevi 

aşağıdaki gibi aktarılmıştır (Vesnic-Alujevic ve Van Bauwel, 2014: 197);  

1. Bilgilendirme (Informing) 

2. Etkileşim (Interacting) 

3. İlgi çekme (Engaging) 

4. Harekete Geçme (Mobilizing) 

 Burada sıralan bu dört temel etken, reklam verenler için son derece hayati önem taşımaktadır. 

Meydanoglu tarafından 2013 yılında yapılan bir çalışmada da konunun önemine dikkat çekilmektedir. 

Meydanoglu, dijital ortamlar üzerinden yapılan etkileşimli reklamcılığın reklam veren işletmeleri 

getirdiği avantajları şu şekilde sıralamıştır (2013: 28-29):  

➢ Tüketicilerin tercihleri hakkında bilgi edinme; değişen tüketici tercihleri ve hedef 

kitlelerin temel davranış ve özellikleri hakkında veri toplama gücü elde edilmektedir. 

➢ Katılım; geleneksel medya ortamlarına kıyasla daha aktif bir katılım olanağı sağlayan 

dijital ortamların interaktif doğası reklamın gücünü artırmaktadır. 

➢ Tüketici memnuniyeti; yapısı gereği kullanıcıların da içerik üretme şansına sahip 

olduğu dijital ortamlardan alınan geri dönüşler sayesinde hızla çözülme olanağı 

bulunan şikayet, kriz vb durumlar daha etkin yönetilmektedir. 

➢ Güveni teşvik etmek; geleneksel ortamlardan farklı olarak karşılıklı etkileşime dayanan 

bu süreçte daha üst düzey bir güven inşa edilmektedir.  

➢ Tüketicilerin ikna edilmesi; viral yöntemler sayesinde etkileyiciliği daha yüksek 

içerikler üretilerek reklamın etkisi artırılmaktadır. 

➢ Alakasız mesajlardan kaçınmak; kısa, öz ve anlaşılır mesajlar sayesinde tüketiciye 

ulaştırılmak istenen ana tema aktarılarak tasarruf sağlanmaktadır. 

➢ Reklam verimliliği; reklam içeriklerinin daha spesifik ve daha doğru hedef kitlelere 

zamandan tasarruf edilerek iletilmesi verimliliği de artırmaktadır.  

➢ İade edilen malların seviyesi; satış sonrası hizmet dijital ortamlar sayesinde hız 

kazanmaktadır. 

➢ Yeni ürünlere direnç; sadık tüketici kitlelerinin oluşturulması sayesinde, rekabet 

avantajı elde edilmektedir.  
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Görüldüğü gibi dijital oyunların sağladığı video tabanlı çocuk oyunlarının tercih edilme 

sebepleri reklam verenler açısından son derece geçerli dayanaklara sahiptir. Dijital ortamlarda 

yerleştirilen reklam içeriklerinin cazibesinin artırılması için, geleneksel reklamcılıkta kullanılan 

teknikler kullanılmakla birlikte viral yöntemlere de sıkça başvurulmaktadır. Bu yöntemlere 

başvurulmasının en temel sebebi ise, yaşanan reklam mesajı yoğunluğudur. Gupta ve arkadaşları 

tarafından 2017 yılında yapılan bir çalışmaya göre, bir reklamı tekrar tekrar izlemek yerine etkileşim 

fırsatı sunan bir platform olan dijital (multimedya) ortamları kullanarak reklam veren bu kadar çok 

şirket ile, tüketiciler arasında öne çıkmak ve görünürlüğü artırmak kimi zaman zorlaşmaktadır. 

Aşağıda yer alan şekilde, YouTube reklamcılığı üzerinden bir betimleme grafiksel olarak 

gösterilmekte ve sonuçları izleyicilerden beğeniler haline getiren YouTube reklamlarının doğasını 

incelemek için kavramsal bir çerçeve çizilmektedir. 

 

 
 

Şekil 2. Dijital ortamlarda reklam etkinliğini artırmanın yolları (Gupta vd., 2017: 18560). 

  

Şekilde görüldüğü gibi, çeşitli mesaj özelliklerinin ve mesaj temsillerinin izleyiciler tarafından 

algılanma biçimleri içeriğe göre değişkenlik göstermektedir. Görüntüleme, beğeni düzeyi üzerinden 

ölçümlenen bu sonuçlar, reklamın gösterilme biçimi tarafından etkilenmektedir. Özellikle okuma 
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yazma bilmeyen çocukların ilgisini çekmek amacıyla eklenen müzik ve görsel efektler bu etkinin 

dozunu iyice artırmaktadır.  

Çocuk tüketici grubu açısından görerek öğrenme ve yetişkinleri taklit etme gibi davranışlar 

tüketim tercihi açısından yönlendirici olduğundan bu etkilerin artan dozu kimi zaman da yetişkin 

tüketicileri de hedef almaktadır. Ponce-Blandón ve arkadaşları tarafından 2020 yılında kaleme alınan 

makalede son derece çarpıcı sonuçlara yer verilmektedir. Örneğin, reklam içeriğinde bir kişinin ürünü 

tüketiyor gibi göründüğü kurgular yapılıyorsa, bunu izleyen tüketicilerin algısı üzerinde sadece 

ürünün sunulduğu reklamlara göre daha fazla etkiye sahip olduğu görülmektedir ve en önemlisi de 

bu tür reklamın çocuklar üzerindeki etkileridir. Çocuklar üzerinde bu tür içerikteki reklamlar taklit ve 

ürünü kendileri tüketmeyi hayal etme ve isteme gibi duygular uyandırarak, çocuklar nezdinde ürün 

cazibesi artırılmaktadır. Bunun yanı sıra çocukların reklamı yapılan ürünleri veya markaları satın 

almaya veya istemeye ne derece ikna edildiğini sorgulayan farklı deneysel çalışmalar, çocukların 

markalı hızlı tüketim (fast food) ürünlerini markasız olanlara zarar verecek şekilde seçmeye daha 

yatkın olduklarını ve markalı gıda ürünlerini markasız muadillerinden daha lezzetli olarak 

nitelendirdiklerini kanıtlayan sonuçlar elde edilmiştir (Ponce-Blandón vd.,2020: 3338). Bütün bu 

sonuçlar, dijital çocuk oyunlarının gerçeğe yakın simülasyonlarla yapılmasının önemli 

gerekçelerindendir.  

Tüm bunlarla birlikte, özellikle olumsuz etkilere ve mesajlara sahip olan reklam içerikleriyle 

ilgili olarak, reklamın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik müdahaleler (Büttner 

vd., 2014: 176) noktasında alınması gereken önlemler, çocukların gelişimi açısından önem 

taşımaktadır. Shah (2010) tarafından da ifade edildiği gibi, reklam televizyon programlarından video 

oyunlarına, oyuncaklara, internetteki çeşitli platformlardan cep telefonlarına ve daha fazlasına kadar 

çocukların yaşamlarının tüm alanlarını kapsamakta ve çocuklar üzerindeki etkilerin endişeleri, birçok 

kişinin reklamları bir şekilde kontrol etmeye çalışmasına neden olmaktadır. Türkiye’ de bulunan 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Reklam Özdenetim Kurulu (RÖK), Reklamcılık Vakfı gibi 

kurumlar ve örgütler bu konuda önemli bir denetim mekanizması işletmektedir. Aşağıda yer alan 

şekilde bu denetim ve koruma sürecinde alınması gereken önlemlerin grafiksel bir gösterimi yer 

almaktadır.  
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Şekil 3. Reklamın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik müdahaleler (Büttner vd., 2014: 

176) 

 

Burada ifade edilen olumsuz etkileri azaltmaya yönelik müdahaleleri içeren ebeveyn 

bilinçlendirilmesine yönelik eğitim programları ile medya okuryazarlığı düzeylerinin artırılması son 

derece önemlidir. Çocukların olumsuz etkilenmelerine müdahale etmesi gereken en önemli denetim 

mekanizması ebeveynler iken, hükümetlere de büyük görevler düşmektedir.  

 

2.SONUÇ 

 

Dijital platformlarda yer alan ve erişilmesi son derece kolay olan oyunlar başta olmak üzere bir 

takım uygulamalar bugüne dek, reklam araştırmalarının, küçük çocuklara yönelik diğer ekran 

medyalarının artan rolünü neredeyse göz ardı ederek, çocuklara yönelik birincil etki kaynağı olarak 

televizyona odaklanmasını artık geride bırakmıştır. Televizyon elbette en kitlesel iletişim aracı olma 

özelliğini korumaktadır, ancak gelişen yeni araçlar, televizyonun kullanımına ek olarak yeni 
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uygulama ve içerikleri de gündeme getirmektedir. Özellikle çocukların hassasiyetle korunması 

gereken son derece fazla içeriğe sahip olan bu yeni medya uygulamaları, eğlenceli içerikler sunmanın 

yanı sıra kimi zaman tehlikeli içerik ve mesajlara da yer verme kapasitesine sahiptir. Reklam 

uygulamaları biçiminde uygulama ve oyunların içerisine yerleştirilen kimi mesajların hedeflediği kitle 

tarafından algılanması diğer kitle iletişim araçlarına nazaran daha kalıcı olabilmektedir. Örneğin, son 

derece büyük bir Pazar olan çocuk ürünleri ve yiyecek pazarında, ebeveynler bir yandan çocuklarını 

istedikleri şekilde yetiştirmekte zorlanırken, diğer yandan çocuklar, genellikle ebeveynlerin yapmaya 

çalıştığı şeye ters düşen ticari yaklaşımdan giderek daha fazla etkilenmektedir. Çalışma içerisinde 

açıklandığı üzere, özellikle fast food vb yanlış beslenme alışkanlıkları, çocuklara reklam ile 

kazandırılmaktadır.  

Çocukların bu içeriklerden ve yanlış yönlendirme sağlama kapasitesine sahip her türlü içerikten 

korunması noktasında, ebeveynlere son derece büyük roller düşmektedir. Özellikle gelişen yazılım ve 

programlar kullanılarak “çocuk modu” ve “çocuk koruması” gibi bir takım özelliklerin web tabanlı 

cihazlara eklenmesi bu kontrolün sağlanması açısından önemlidir. Bununla birlikte, hükümetlerin ve 

kampanya yapıcıların da daha iyi çocuk reklam standartları ve düzenlemeleri ile iyileştirilmiş içerik 

kalitesi için mücadele ettiği sanayileşmiş toplumlarda bile, endüstri kendi kendini düzenlemelidir. 

Bunun bireysel tercihler ve ebeveynler açısından da yönlendirici güce sahip olduğu söylenebilir.  

Dünyada ve Türkiye'de bulunan reklam denetim kurumları tarafından belirlenen standartlar 

çoğunlukla geleneksel iletişim araçlarında yapılan reklam içeriklerine ilişkindir. Bu tür kurumların 

dijital platform üzerinden yayınlanan reklam içeriklerine ilişkin daha detaylı bir denetim 

mekanizması kurmaları gerekmektedir. Bütün bu kurumların yaptıkları ya da yapmaları gereken bu 

düzenlemelerle birlikte ebeveynlerin de yakın denetim ve kontrolü çocukları zararlı içeriklerden 

korumak açısından gereklidir. 
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Özet: 1960’lardan günümüze kadar gelişen dijital oyun sektörü bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte mobil cihazlar 

içerisinde oynanabilir hale gelmiştir. Yeni medya teknolojilerindeki gelişmeler mobil cihazların doğmasına ve  dijital 

oyunların mobil platformlar üzerinden oynanabilmesini sağlamıştır.  Bu şekilde mobil oyunlar günlük hayatın içerisinde yer 

almaya başlamıştır. Özellikle genç nüfusu hedefleyen mobil oyunlar, diğer akıllı telefon uygulamaları üzerinden verdikleri 

reklamlar ile hedef kitlenin ilgisini çekmeyi amaçlamaktadırlar. Günümüzde akıllı telefonların yayılması dolayısıyla mobil 

platform üzerinden oyun oynayan kitle artmıştır Bu artan talep karşısında oyun üreticisi firmalar kullanıcı sayılarını 

arttırmak ve yeni oyuncu çekmek amacıyla sosyal medya platformları(Youtube, Twitch, Facebook, Instagram) üzerinden veya 

diğer mobil oyunlar üzerinden farklı kadın temsilleri kullanılarak hazırlanan reklam görselleri kullanmaktadırlar. Çevrimiçi 

olarak oynanan mobil oyunlarda yer aldığı düşünülen erkek ve kadın stereotiplerinin bireyin toplumsal cinsiyet kimliği 

üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Sosyalleşme aracı olarak kullanılan çevrimiçi mobil oyunlarda kullanıcılara yazılı ve 

görsel olarak aktarılan mesajların eril ve dişil özellikler taşıdığı söylenebilir. Bu sebeple reklam çekiciliğini kullanan mobil 

oyun firmaları bunu gerçekleştirirken cinsiyet ideolojisini de yansıtmaktadırlar. Özellikle bu çalışma cinsiyet temelinde 

incelediğinde, mobil oyun reklamlarında kadın imgesi kullanarak cinsiyetin nasıl yeniden üretildiğini sorgulamaktadır. 

Kasıtlı örnekleme yöntemiyle mobil platform üzerinden indirilebilen, popülerliği yüksek, reklamlarında kadın karakter 

kullanan mobil oyunlar seçilmiş ve kullandıkları reklam üzerinden betimsel tarama yöntemi kullanılarak içerik analizi 

yapılmıştır. 
 

Anahtar kelimeler: Mobil Oyun, Reklam ve Kadın, Yeni Medya Reklamcılığı, Kadın Temsili, Yeni Medya Teknolojileri 
 

Abstract: The digital game industry, which has developed since the 1960s, has been able to be played in mobile devices with 

the development of information technologies. Advances in new media technologies have led to the birth of mobile devices and 

the ability to play digital games on mobile platforms. In this way, mobile games have started to take place in daily life. 

Especially mobile games targeting the young population aim to attract the attention of the target audience with their 

advertisements on other smart phone applications. Today, due to the fact that the spread of smart phones, the mass playing 

on the mobile platform has increased. In the face of this increasing demand, game producers use advertising images 

prepared by using different female representations on social media platforms (Youtube, Twitch, Facebook, Instagram) or 

other mobile games in order to increase the number of users and attract new players. It is thought that male and female 

stereotypes, which are thought to take place in mobile games played online, have an effect on the gender identity of the 

individual. It can be said that the messages conveyed to users visually and in writing in online mobile games used as a 

socialization tool have masculine and feminine characteristics. Therefore, mobile gaming companies that use advertising 

attractiveness reflect the gender ideology while doing this. Especially when this study is examined on the basis of gender, it 

questions how gender is reproduced by using the image of women in mobile game ads. Mobile games that can be 

downloaded on the mobile platform with the deliberate sampling method, which are highly popular and that use female 

characters in their advertisements were selected and content analysis was made through the advertisements they used. 
 

Keywords: Mobile Game, Advertising and Woman, New Media Advertising, Woman Representation, New Media 

Technologies 
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MOBİL OYUN REKLAMLARINDA KADIN TEMSİLİNİN YENİDEN İNŞASI ÜZERİNE BİR 

İÇERİK ANALİZİ 

 

1.GİRİŞ 

 

Dijital ve mobil oyun sektörü dünyada ve Türkiye’de hızla gelişen ve pazardaki yerini alan 

sektörler arasına girmiştir. Dijitalleşmenin etkisiyle günden güne büyüyen sektör hacmi, bu alandaki 

üretim, emek ve işgücü süreçlerini incelemeyi gerekli kılmaktadır. Hollywood sinemasının yerini artık 

dijital ve mobil oyunlar almış eğlence endüstrisini sektörel açıdan üstünlük kuran bir konuma 

gelmiştir. Newzoo tarafından yayımlanan Global Oyun Pazarı raporuna göre (2019) dünyadaki oyun 

pazarı büyüklüğü yaklaşık 140 milyar Dolar olarak tespit edilmiştir. Buna hem masaüstü dijital 

oyunlar hem de akıllı telefonlar aracılığıyla oynanan mobil oyunlar dahildir. Dünyada oyun pazarına 

hakim ülkelerin başında; 36,5 milyar Dolar ile Çin, 35,5 milyar Dolar ile ABD ve 18,6 milyar Dolar ile 

Japonya takip etmektedir (Newzoo, 2019). 

Gamedevmap adlı dijital oyun pazarlama sitesine göre evrensel oyun pazarında 5980 şirket 

oyun pazarında aktif olarak ürün vermektedir. Şirketlerin 44 tanesi Türkiye menşeili şirketlerdir 

(Gamedevmap, 2020). Mobil oyunların gündelik yaşamımızdaki yeri gittikçe artmaktadır. Günden 

güne gelişen teknoloji odaklı ilerleyen oyun kavramı; masaüstü bilgisayar oyunları, mobil oyunlar ve 

video oyunları olarak karşımıza çıkmaktadır. Dijital oyunların, kolektif yapısından dolayı yeni sosyal 

dünyalar ve çevreler oluşturduğunu ve bu şekilde düşünme, sosyal iletişim ve teknolojiyi bir araya 

getirme yoluyla öğrenmeye yardımcı olduğu bilinmektedir. Bu noktada dijital oyun sektörünü sadece 

eğlendirmek veya öğretmek amacıyla değil toplumsal yapı ve toplumsal cinsiyeti temsil etme 

biçimleri de oldukça önemli bir yere sahiptir. Özellikle oyun sektöründe kullanıcılar açısından 

incelendiğinde, sektörün sadece genç nüfus odaklı değil yetişkinler tarafından da kullanıldığı 

görülmektedir. Mobil oyunlar pek çok farklı ölçüte göre sınıflandırılabilir; aksiyon, macera, beceri, 

strateji, çevrimiçi, simülasyon, spor gibi oyun türlerine sahiptir. Hemen hemen tüm oyunlarda kadın 

karakterler bulunmaktadır. Kadın karakterlerin oyun türlerine ait temsil biçimleri oluşmaktadır. 

Tüm oyunlarda ana karakterleri yönlendiren bir amaç ve kullanıcının bu amaca ulaşması için 

başarmak zorunda olduğu birtakım görevler bulunmaktadır. Karakterlerin sağlamlığı, fiziksel gücü, 

güce dayalı savunma yetenekleri, zekâları, güzellikleri gibi niceliklerine bakıldığında karakterlerin 

genelde erkek egemen bir anlayış tarzında dizayn edildiği görülmektedir (Kaya, 2013). Bu çalışmada 

akıllı telefonların yayılması ve mobil oyunların kullanıcılar tarafından kolay ulaşılabilir olması 

nedeniyle, mobil oyunlar ve oyun reklamları içerisindeki kadın temsilleri nasıl inşa edildiği oldukça 

popüler ve indirme oranları yüksek 3 farklı mobil oyun reklamı üzerinden inceleme yapılması 

amaçlanmıştır. 

 

2.DİJİTAL OYUN ENDÜSTRİSİNDE KADIN TEMSİLİ 

 

Oyun sektörü erkek egemen bir sektör olarak bilinmektedir. Kadınların oyun sektörü içerisinde 

istihdam oranları oldukça düşüktür. Dijital oyun donanımındaki gelişmelere, yazılımdaki yeniliklere 

ve kadın oyuncuların artışına rağmen dijital oyun üretimdeki kadın oranı hala oldukça azdır 

(Entertainment Software Association, 2012). 2014-2017 yılları arasında oyun geliştirici firmalarda 

çalışan oyun tasarımcılarının cinsiyetine göre dünya çapında dağılımına bakıldığında ortalama 

%74’ünün erkek, %28’inin kadın çalışan olduğu görülmektedir (www.statista.com, 2020). Sheffield 

Üniversitesi tarafından İngiltere’deki oyun geliştirici firmalarda çalışan kişilerin cinsiyet dağılımına 
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bakıldığında ise kadın çalışanların %28 olduğu görülmektedir (MacDonald, 2020). İsveç Oyun 

Endüstrisi tarafından yayınlanan oyun geliştiriciler indeksi 2019 raporlarına göre İsveç’teki oyun 

geliştirici firmalar da çalışan kadın nüfusunu %21 olarak belirlemiştir (Game Developer Index, 2019).

 Oyun sektörü içerisindeki kadın çalışanların %40’ının oyunlar içerisindeki kadın temsilleri 

hakkında fikirleri sorulduklarında, katılımcıların üçte birinin, cinsiyete bağlı olarak kadın figürlerinin 

sadece cinsel obje olarak kullanıldığını ve kadınların aciz gösterildiğini söylemektedirler (Ramanan, 

2017). Araştırmalar sonucu ortaya çıkan bu rakamlar oyun geliştirme sektöründeki erkek egemen 

yapıyı ortaya çıkarması açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle üretilen oyunlarda kadın temsilleri 

de değişmektedir. Women in Games (WIG) adlı oluşum dünyada oyun sektöründe kadın istihdamı ve 

oyunlar içerisindeki kadın temsilleri hakkında çalışmalar yapmaktadır. 2009 yılında Woman in Games 

adı altında kurulan bu organizasyon 34 farklı ülkedeki temsilcilikleri ile faaliyet göstermektedir. Oyun 

endüstrisi içerisinde cinsiyet ayrımcılığı, fırsat eşitliği gibi kadınların sorun yaşadığı konuları çözmeyi 

amaçlamaktadır (www.womeningames.org). WIG kuruluşlarının, oyunlar içerisindeki cinsiyet 

eşitliğine olan açıkça vurgularına rağmen, projelerini “feminizm” adı altında yürütmemektedir. 

Toplumsal cinsiyet yapısının teknolojiyi etkilediği iki ayırt edici durum olduğu öne 

sürülmektedir. İlki, belirli teknolojik yapıları kim tarafından ve nasıl kontrol edilmesi gerektiğini 

gösteren ve “teknolojik cinsiyet” olarak tanımlanan belirgin cinsiyet varsayımlarıdır. İkincisi, teknoloji 

ve cinsiyet arasındaki sembolik ilişkiyi ifade eden ve kadınların maskülen olarak algılanan bilgi işlem 

teknolojisinden çekindikleri anlamına gelen “teknolojinin cinsiyeti” kavramıdır (Faulkner, 2001: 83). 

Yapay zekâ teknolojisi ve grafik tasarım alanını içerisinde barındıran mobil oyun sektörü kadın-erkek 

dağılımının dengesiz olduğu iş alanlarının arasında yer almaktadır. Batı ülkelerinde mobil oyun 

sektörü genelde “erkeksi” bir sektör olarak değerlendirilir ve kısmen bu durum kadın imajlarını bu 

alan içerisinde görmeyi güçleştirmektedir. 

Kadınlar genelde dış görünüşleri ve toplumdaki konumlarının etkisiyle mobil oyunlar 

içerisinde kendilerini görebilmektedirler. Genel kanının aksine bazı mobil oyunlarda kadın 

nüfusunun etkisi ve ilgisi oldukça yoğundur. Statistanın yaptığı bir araştırmada Tencent firmasının 

mobil cihazlar için ürettiği PUGB isimli silahlı aksiyon oyununu oynayan oyuncularının %46’sını 

kadın kullanıcılar oluşturmaktadır. Dünya üzerinde de bu oyunu oynayan en iyi 5 kadın Hindistan’da 

bulunmaktadır (www.statista.com, 2020). Kadınlar kendilerini oyun sektöründen uzaklaştırma 

eğilimindeyken erkekler kendileri için uygun olan içeriklere yönelmekte ve bu durum “cinsiyetleşme” 

olarak işlev görmektedir. 

Kadınların oyun sektörüne işgücü anlamında katkı sağlamalarını belirlemek için 2011 yılında 

yapılan bir araştırma; dijital oyun pazarında sunulan oyunların bazılarında açık bir şekilde ayrımcılık 

olduğu, ve bunun sebebinin oyun yapım sürecinde yer alan kadın katılımının 2011 yılında %4, - %5 

civarında olmasından kaynaklanmaktadır (Prescott ve Bogg, 2011: 205-211). Game Developer 

Association’ın 2005 yılında yaptığı bir araştırmada ana içerik tasarımının, sanat, ses, senaryo, konsept 

ve programlama rollerinin büyük bir kısmının erkek çalışanlar tarafından üstlenildiği görülmektedir. 

Oyun tüketimi bakımından kadın ve erkek arasında neredeyse eşit bir dağılım olurken, oyun üretimi 

aşamasında eril bir yapı hakimdir (Dyer ve Peuter, 2009). Üretim kolunda dikkat çeken bu cinsiyet 

eşitsizliği hem akademik çalışmalarda hem de oyun tasarım aşamalarında, işgücünün yeniden 

yapılandırılması sonucunu doğurmaktadır. Kendin-Yap oyun tasarımı anlayışı ve kendi kendine 

öğrenilmiş programlama, medya okuryazarlığındaki eksikliklere gönderme yapması açısından daha 

büyük fırsatlar sunan araçlar olarak görülmektedir (Kafai ve Peppler, 2011: 89- 110). Peppler ve 

Kafai’ye göre oyun dünyası içerisindeki maskülen yapıyı kadın katılımı ve kadınların yeteneklerinin 
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geliştirilmesine olanak sağlayacak programlama lokalinin “Geek” kültürüne yedirilmesi ve oyunlar 

içerisindeki kadın temsili hakkında dönüşümü sağlayabilmektedir. Oyun tasarımının profesyonel 

açıdan pragmatik olduğu söylenebilir. Bunun nedeni oyun tasarımı, grafik, ürün tasarımı, kodlama, 

animasyon, senaryo yazımı ve konsept geliştirme gibi spesifik alanların yanı sıra etkileşim ve ses 

tasarımı gibi birtakım pratikleri içerisinde bulundurmasındandır. Gelişen teknoloji ile birlikte 

oluşmaya başlayan oyun tasarımı çalışmalarında dijital oyun demokratikleştirilmesinin yanı sıra 

tasarım fikrinin eril olması konusunda tartışmalar sürmektedir (Westecott, 2013: 78). 

Bu tartışmalarla resmi oyun tasarımı programlarında kadınların dikkat çeken yokluğunu 

vurgulamakta, fakat aynı zamanda teknik bilgi, tasarım ve kodlama yeteneğinin oyun yapım 

sürecinde başarılı olmak için oldukça önemli olduğu öne sürülmektedir. Dijital oyunlar içerisindeki 

kadın temsili bu sektörde çalışan kadınlar ile doğru orantılı ilerlemektedir. Sektöre giren kadın 

sayısını da bu durum etkilemektedir. Görsel iletişim tasarımı, grafik tasarımı, kodlama, yazılım, 

animasyon ve programlama bölümlerinden mezun olan kadınlar da sektörde kendilerine iş 

bulabilmektedirler. 

 

2.1. Kadın ve Oyuncu Kimliği Arasındaki İlişki 

 

Bir oyuncu olarak kadınların zayıf kimlik profilini daha iyi anlamak için, hem oyuncu hem de 

toplumsal cinsiyet kimliklerini sosyokültürel süreçlerden kaynaklandığını belirten sosyal yapılar 

olarak algılamak önemlidir (Moghaddas, Persson, Hvidt, Christensen, & Hansen, 2012). Kimlikler, 

kültür ve günlük etkileşimle ortaya çıkmaktadırlar. Zamanla, kimlikler tekrar tekrar inşa edilerek 

kültürel anlamlar pekiştirilmekte ve sonunda bireyin kimliğinin kültürden önce varmış gibi “doğal” 

olduğu algısına varılmaktadır (West & Fenstermaker, 1995:125-151).  Oyuncu ve cinsiyet kimlikleri 

söz konusu olduğunda, bu bir bireyin geçmişindeki sosyal ve kültürel uygulamaları kabul etmek 

yerine kadın ve/veya oyuncu olduklarını tekrar yoluyla hissedecekleri şekilde konuya dahil olacakları 

anlamına gelmektedir (Brickell, 2006:87).  Önemli olan bu uygulamaların kodlama ve iktidarın 

üyelerinin neyin uygun olduğunu öneren modelleri üzerine odaklanmasıdır. Bu mantıkta, oyuncu 

kimliğinin özünün cinsiyete bağlı olduğu savunulmaktadır. Bu erkeklik, beyaz olma ve 

heteroseksüellik ile birlikte, bir oyuncu olmak için karakterize olarak görülmektedir (Fox & Tang, 

2014: 314- 320).   

Oyuncu kimliğinin “doğal” erkeksi olarak inşa edilmesi için çeşitli uygulamalar 

kullanılmaktadır. Oyun endüstrisi, ağırlıklı olarak erkek bir kitle ışığında ürünlerini yaratarak, 

pazarlayarak ve böylece yeniden üreterek bu süreçte önemli bir rol oynamaktadır (Shaw, 2013: 27). 

Schut’a (2006) göre, oyunlar erkeklerin dijital oyun kültürünü çevreleyen söylemin basmakalıp bir 

şekilde erkeksi olduğunu gösteren cinsiyet kimlikleri oluşturmaları için verimli sembolik 

KAYNAKLAR meydana getirmeye devam etmektedirler (Duggan, 2015).  Buradan hareketle, bugüne 

kadar erkeklerin kendilerini oyuncu olarak tanımlama olasılığı kadınlardan daha yüksektir. Dijital 

oyun kültürümdeki bu erkek üstünlüğü, oyunlarla ilgilenen kadınların hem kadın hem de oyuncu 

olarak üyeliklerini aynı anda kendi öz algılarına entegre etmeleri zorlaşmaktadır. Her bireyin birden 

fazla kimliği olmasına rağmen, kadın oyuncuların kimlik yapısının kendileriyle çok az örtüşür olduğu 

ve onları karmaşık konu pozisyonlarını müzakere etmeye zorladığı görülmektedir (Roccas & Brewer, 

2002: 88-106).  Yine de çok az çalışma, kadınların cinsiyet kimliğinin oyuncu kimlikleriyle tam olarak 

nasıl ilişkili olduğunu ampirik bir çalışma olarak araştırmıştır. Buna ek olarak, yapılan nicel 

çalışmaların çoğu, erkek ve kadın oyuncular arasındaki genel farklılıkları belirtmek için cinsiyeti 
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sadece demografik bir değişken olarak kullanmaktadırlar (De Grove, Courtois & Van Looy, 2015: 346- 

361). 

 

2.2. Kadın Kimliği ve Dijitalleşme 

  

Oyuncu ve kadın kimliği arasındaki ilişkiyi ampirik olarak araştırmak için sosyal kimlik 

yaklaşımından yararlanılmaktadır. Grup davranışına yönelik yaklaşım iki farklı, ancak birbirleriyle 

ilişkili bir teorik gelişmeye dayanmaktadır. Sosyal kimlik teorisi ve kendi kendini kategorize etme 

teorisi eskisinin bir uzantısı olarak görülmektedir (Turner, 1985: 77-122). Sosyal kimliğin 

etkinleştirilmesi içeriğe bağlı olmakla birlikte, hem oyuncu hem de kadın kimliğini önceden 

tanımlanmış kültürel inançlardan kaynaklanan istikrarlı kategoriler olarak kabul edilmektedir (Tropp 

&Wright, 2001: 585-600). Bu oyuncu ve cinsiyet kimliklerinin yerleşik etkileşimde baskın ilkelerin 

yeniden üretilmesine dayanan sosyal yapılar olduğu fikrine dayanmaktadır. Sosyal yapılara benzer 

şekilde, sosyal kimlik perspektifi, belirli bir sosyal kategorinin tamamlayıcı niteliklerine ya da 

uygulamalarına atıfta bulunan prototiplerden bahsetmektedir (De Grove ve ark., 2015).  

Dijital oyuncular için, oyun teknolojisinin erkekliğe güçlü bir şekilde bağlı olduğu ancak açıkça 

sınırlı olmadığı ve cinsiyet oyuncu kimliğini varsaymak için prototipik bir özellik haline getirdiği 

savunulmaktadır. Birisi kadın oyuncular gibi “prototipik olmayan” olarak görüldüğünde “oyuncu 

olmanın” olumlu ayırt ediciliği ve homojenliği tehdit altına girmektedir. Diğer yandan, son derece 

prototipik grup üyeleri grup içi favoriliğe katkıda bulunmaktadır.  Bu nedenle prototiplik, hem 

kendilerini hem de başkalarını farklı şekillerde görmeye ve bu sosyal karşılaştırmanın bir sonucu 

olarak kendisi hakkında olumlu duygular oluşturmaya yardımcı olmaktadır (Schmitt & Branscombe, 

2001: 510-517). Bu, sosyal kimlikle tanımlamanın yalnızca bir kategoriye dayanmadığını, aynı 

zamanda duyuşsal bileşenler gerektirdiğini göstermektedir. Sosyal kimlikleri tanımlarken, bilişsel ve 

duyuşsal boyutları arasında ayrım yapmak gerekmektedir. Tajfel'in (1978) sosyal bir kategorinin 

orijinal tanımı, sosyal bir kimliğin 'bir bireyin bir sosyal gruba (veya gruplara) üyeliği hakkındaki 

bilgisinden ve bu üyeliğe bağlı değer ve duygusal önemden türeyen öz kavramının bir parçası' 

olduğunu belirttiği için bu bölünmeyi tam olarak saptamaktadır. Tanımı bilişsel bir bileşen (yani bilgi) 

ve değerlendirici (yani değer) ve duygusal boyut (yani duygusal önem) ile ilgili iki duyuşsal yönden 

oluşan sosyal kimliklerin çok boyutluluğuna teorik bir temel sağlamaktadır. Birçok ampirik çalışma 

sosyal kimliklerin bu üçlü yapısını desteklerken üç bileşeni yorumlamalarında kullanılan terimlerde 

farklılık göstermektedir (Cameron, 2004: 239- 242). 

 

3.MOBİL OYUNLARDA TOPLUMSAL CİNSİYET İNŞASI 

 

Medya bireylere aktardığı mesajların içerisinde toplumsal cinsiyet kavramına ait stereotipler, 

davranış kalıpları ve eril dişil modelleri desteklemektedir. Kadına ve erkeğe atfedilen dişil ve eril 

nitelikler stereotipleşmiş özelliklerdir ve bu çerçevede bu özellikler toplumsal cinsiyet stereotiplerini 

de oluşturmaktadır. Toplumsal cinsiyet kavramı sadece kültürel ve sosyolojik olarak değil birçok 

sosyal bilim alanını da ilgilendiren bir konudur. Bu alanlardan reklam alanı da toplumsal cinsiyet 

ayrımı ve cinsiyet temsili gibi konularla gündeme gelmektedir. Reklamlarda erkeklerin daha 

maskülen temsil edilmesi bunun aksine kadınların daha duygusal olarak bir stereotip olarak 

sunulması örnek olarak gösterilebilir. (Sabuncuoğlu, 2006). 
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Cinsiyet ve mobil oyun arasındaki ilişki incelendiğinde, yapılan araştırmalarda cinsiyet, oyun 

tercih nedenlerini ve oynanan oyun türlerinin belirleyici bir değişkeni olduğu gözlemlenmiştir. 

Kadınların ve erkeklerin dijital oyun tercihlerine yönelik yapılan araştırmalarda cinsiyetin oyun 

seçimi için belirleyici bir faktör olduğu ortaya konmuştur. Media Analysis Laboratory (1998)’in 

raporuna göre en fazla tercih edilen mobil oyun türü aksiyon-macera oyunlarıdır. Kullanıcılar 

tarafından tercih edilen diğer oyunlar ise yarış, simülasyon ve spordur. Bu tercih eğilimleri cinsiyet ve 

oyun oynama süreleri ile doğru orantılıdır. Erkekler genelde aksiyon ve dövüş oyunlarında vakit 

geçirirken eğitim, bulmaca ve yetenek oyunlarında ise daha az vakit harcamaktadırlar. Bu tercihlerin 

cinsiyet ile orantılı olduğu görülmektedir (Gentile ve Anderson, 2006). Dijital oyun tercihleri üzerine 

yapılan araştırmada; cinsiyet ile dijital oyun tercih nedenleri arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. 

Erkekler gerçek zamanlı aksiyon rol yapma oyunlarını benzer oranlarda tercih ederken, kadınlar 

gerçek zamanlı oyunları tüm zamanlı oyunlara göre daha fazla tercih etmektedirler. Erkekler genelde 

stratejik planlama yapabilecekleri ve görsel kalitesi yüksek, gerçekçi oynanabilirliğe sahip oyunları 

tercih etmektedirler. Erkekler spor, simülasyon, macera, strateji türünde oyunlar tercih ederken 

kadınlar macera, aksiyon, zihinsel ve beceri gerektiren ve tek kişilik oyunları tercih ettiklerini 

belirtmişlerdir (Pala ve Erdem, 2011: 53-71). 

Kadınlar reklamlarda genellikle iki nedenden dolayı yer almaktadırlar. Bunlardan birincisi 

doğrudan reklamın hedef kitlesi olmalarından, ikincisi ise erkek nüfusu etkilemek ve ikna etmek 

amaçlıdır. Reklamlarda sunulan kadın stereotiplerine bakıldığında güzel, çekici ve genç kadın; evli 

kadın, anne kadın, yaşlı kadın ve çalışan kadın olarak dört grupta toplanmaktadır (Elden, 2006). 

Özellikle erkeklerin hedef kitle olduğu reklamlarda kadınlar bedenlerini sergileyen, çıplak ve cesur 

olarak gösterilmektedir. Reklamı yapılan ürün veya oyun eğer erkekleri etkilemeyi amaçlıyorsa, kadın 

vücudunun sunumu erkekler üzerinde cinsel ilgi uyandırmak ve bu tepkileri marka ile 

özdeşleştirmek için kullanılmaktadır. Bu anlayışa dayanarak erkek hedef kitlesi olan ve kadın 

imgesinin kullanıldığı mobil oyun reklamları oldukça popülerdir. Sadece kadın bedeni ve güzelliği 

üzerinden konumlandırma yapılan mobil oyun reklamları sosyal medya mecraları aracılığıyla 

topluma sunulmaktadır. Sadece erkek hedef kitlesi değil kadın oyuncuları da kendisine çekmek 

isteyen mobil oyunlar genelde güçlü ve güzel kadın imgelerini reklamlarında kullanıp hedef kitlesini 

genişleterek mobil oyunculara ulaşmaya çalışmaktadır. 

 

4. YÖNTEM 

 

Araştırma, tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Bu araştırma mobil oyun reklamları 

analiz edilmeye çalışıldığından, betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya 

da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırmalara uygun bir 

modeldir. Örneklem olarak çalışma için seçilen oyunlar çözümlenirken içerik analizi kullanılmıştır. 

Özellikle bu çalışma cinsiyet temelinde incelediğinde, mobil oyun reklamlarında kadın imgesi 

kullanarak cinsiyetin nasıl yeniden üretildiğini sorgulamaktadır. Kasıtlı örnekleme yöntemiyle mobil 

platform üzerinden indirilebilen, popülerliği yüksek, reklamlarında kadın karakter kullanan mobil 

oyunlar seçilmiş ve kullandıkları reklam üzerinden betimsel tarama yöntemi kullanılarak içerik 

analizi yapılmıştır. 

 



382 

 

5.BULGULAR 

 

5.1. Mafia City  

 

 

 
 

Şekil 1. Mafia City Mobil Reklamları (YottaGame). 

 

Yotta Games firmasının Androidler ve App store için geliştirdiği strateji ve rol yapma ögelerini 

içerisinde bulunduran Mafia City adlı mobil oyun çıktığı günden bu zamana kadar 50 milyondan 

fazla indirme rakamına ulaşmış oyuncular tarafından oldukça beğenilen bir mobil oyun haline 

gelmiştir.  

Özellikle kadın temsili açısından oyunun reklam görselleri incelendiğinde birinci görseldeki 

çizilen kadın karakterin giyim tarzına, jest ve mimiklerine, oturuş biçimine bakıldığında kadının 

maskülen bir yapıya bürünmek istediğinin bir göstergesidir. Özellikle ceketini omzuna doğru asması 

tamamen geleneksel “mafya” tiplemesine bir gönderme olarak kullanılmıştır. Arkasındaki duvarda 

asılı kendi resminin olduğu aranıyor posteri ve kadının posterin önünde oldukça özgüvenli bir 

şekilde poz vermesi, kendine özgüveni olan cesur bir kadın temsili olarak gösterilmektedir. 

Sandalyede ayak ayak üstüne atarak oturuş biçimi ile maskülen bir görünüm sergilemiş hem çekici 

hem cesur bir kadın imgesi yaratılmaya çalışılmıştır. Giyim tarzının modaya uygunluğu ve bakımlı 

kadın görünümü oluşturması modern ve özgüveni olan kadın tanımına uymaktadır. Bu görüntü aynı 

zamanda erkek hedef kitlesinin dikkatini çekmek ve oyunu indirmesi içinde kullanılmaktadır. 

Kullanılan kadın karakterin güzel ve çekici olması özellikle bu yüzden düşünülmüştür. 

İkinci görsele bakıldığında sağ tarafta üç kadın sol tarafta üç erkek kullanılmıştır. Ortadaki 

erkek görselinin yakışıklı, iyi giyimli, kendine güveni olan bir erkek temsil edilmiştir. Birinci görsel ile 

aynı olarak ceketi omzuna atmış bir biçimde maskülen bir giyim tarzının göstergesidir. Arkasındaki 

diğer erkeklerin gücü temsil etmek amaçlı çıplak bir şekilde temsil edilmesi ve siyah giyimli olması 

eril bir anlayışla oluşturulmuştur. Erkek imgesinin bu şekilde temsil edilmesi de aynı zamanda erkek 

ve kadın hedef kitlesi için özellikle oluşturulmuştur. Erkekler’in rol model alması, kadınların ise 
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kafalarında oluşturdukları ideal cesur erkek imgesine gönderme yapılmıştır. Ortadaki erkeğin 

yanında geleneksel kıyafetler eşliğinde elinde bıçak ile duran kadın, tarihin bazı dönemlerinde entrika 

ile yönetimde söz hakkına sahip olan kadınlara gönderme yapmaktadır.  

Oyunun yapısı gereği güçlü kadın ve erkeklerin olduğu görsellerin kullanımı oyunun 

senaryosu ile uyum yakalama çabasının bir örneğidir. Görselde arkada duran diğer iki kadın ise, siyah 

kıyafetli, çekici ve kendine öz güvenli duruşlara sahip ve tehditkâr bakışlarıyla dikkat çekmektedir. 

Genel olarak oyunun yapısını anlatan bu görsel karakter tasarımlarıyla kendine özgü bir cinsiyet 

inşası oluşturulmuştur. Arkada ki elinde silah tutan kadının saçlarının kısa ve kırmızı olması, siyah 

deri bir kıyafet giymesi hem dişiliğine vurgu yapmak hem de kendine özgüveni olan maskülen bir 

görüntü sunmak amaçlı seçilmiştir. Üçüncü görselde yer alan kadınlar, giyim tarzları, oturuş 

biçimleri, jest ve mimikleri, oturdukları ev birer göstergedir. Giyim tarzları modaya uygundur ve 

bakımlı kadınlardır. Bu gösterimde kullanıcıda yer alan kadınlara modern ve özgüveni olan kadın 

tanımına hangi kıstaslara uyan kadınların girdiği sunulmaktadır. Koltuk üzerine uzanan kadının 

giyim tarzı, oturuş biçimi özellikle erkek hedef kitlesi için kadınların cinsel temsiline vurgu yapmak 

için sunulmuştur. Özellikle görselin altında yazan “Dünyanın her yerinde güzelliklerle randevuya 

çıkın” yazısı reklam ile birlikte sunulduğu zaman erkek hedef kitlesini olan bir oyun konuma 

gelmektedir. Aynı görselde bulunan ikinci kadın temsili ise, sağ tarafta modern giyimli, güzel bir iş 

kadının elinde dosya tutarak karşısındaki elmasa doğru kilitlenmesi, buradaki kadının hırslı ve cesur 

bir temsili olarak sunulmuştur. Ayrıca bulunduğu ortama bakıldığında camlı bir plazada ofisi olan 

elinde güç bulunduran bir kadın olarak temsil edilmiştir. Dördüncü görselde yer alan kadınlar, yılbaşı 

için özel olarak hazırlanmış bir reklamda kış arkaplanlı bir görselin önünde kıyafetleriyle yılbaşı 

partine gider bir tarzda giyinmişlerdir. Gece kıyafetleri giyinmeleri, küpeleri ve kolyeleri bulunduğu 

ortamda dikkat çekmeleri için tasarlanmıştır. Soldaki görseldeki kadının üstünde bulunan kürk ve 

beyaz dekolteli giyimi bir parti havasını yansıtmak için özel olarak seçilmiştir. Sağdaki görseldeki 

kadın ise üzerinde buluz ile daha çok ev şıklığına bürünmüş bakımlı, güzel ve çekici bir şekilde 

sunulmuştur. Yılbaşı için özel olarak hazırlanmış bu reklamda sadece güzel ve çekici kadın 

modellerin kullanılması partinin erkekler tarafından daha da ilgi çekici hale getirilmesini 

amaçlamaktadır. Mafia City adlı oyunun reklam görsellerine genel olarak bakıldığında kadınlar 

üzerinden tamamen cinsiyetçi bir sunum oluşturulmuştur. Bunu yaparken de kadınların cinsel bir 

nesne olarak görülmesini görsel elemanların desteğiyle sağlamıştır. 
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5.2. Kiss Of War 

 

 
 

Şekil 2. Kiss of War Mobil Reklamları (Tap4fun). 

 

Tap4fun firmasının Android ve Apple işletim sistemli telefonlar için çıkardığı silahlı aksiyon 

türündeki Kiss of War adlı mobil oyun 5 milyondan fazla indirme sayısına sahiptir. Kiss of War adlı 

oyun kullanıcı tarafından seçilen ve özelleştirilebilen kadın karakterlerin silahlı bir şekilde savaşlara 

katılmasını konu almaktadır. Kadın karakterler tarafından tercih edilen bir oyun olarak kadın temsili 

açısından oldukça çeşitlidir. Birinci görseldeki kadın, bir çatışma sonucunda yakalanmış ve duvara 

bağlanmış bir şekilde gösterilmiştir. Buradaki kadının kıyafetlerinin yırtık olması, ağzının kenarından 

kan akması kadının şiddete maruz kaldığı ve kurtarılmaya muhtaç bir hal aldığını göstermektedir. 

Üzerindeki asker kıyafetlerinden kadının savaşçı olduğu gösterilmektedir. Görselin altındaki yazıda 

“Kurtar onu kahramanı sen ol” yazması kadının aciz bir şekilde temsil edilmesinden dolayı onun 

kurtarılması gerektiğini ve bunun yapan kişinin kahramanı olacağı belirtmiştir. İkinci görseldeki 

kadın, bir önceki görseldeki kadının kıyafetine benzer bir şekilde askeri bir üniforma giymiştir. 

Kadının güzel ve çekici olması kullanıcının da ona bir çiçek uzatması sonucu karakterin güveninin 

kazanılması kadınların bir çiçek veya hediye karşılığında karşısındaki kişiye hemen güveniyormuş 

gibi temsil edilmiştir. Görselin altındaki yazıda ise “Memurunun kalbini fetih et” yazmaktadır. 

Buradan yola çıkarak kadınların asker bile olsa her zaman duygusal olduklarını ve bir çiçek 

karşılığında bil kendilerini teslim ettikleri biçimde sunulmuştur. Ayrıca kenardaki kadın karakterlerin 

kıyafetleri ve tarzları da aynı şekilde hatlarını belli edecek şekilde seçilmiş savaşta bile olsa kadının 

bakımlı, çekici ve güzel olması gerektiği şeklinde sunmuştur. Ayrıca kadının bulunduğu mekâna 

bakıldığında ise “western” tarzı salon kültüründen ögeler taşımaktadır. Üçüncü reklam görselindeki 

kadınlara bakıldığında oldukça farklı tarzda kadın tipleri görülmektedir. Hepsinin ortak noktası tüm 

kadınların güzel, çekici ve özgüvenli olarak sunulmasıdır. Sol baştan bakıldığında, mavi bluzlu 

kadının şapkası ve giyim tarzı onun bir üniversite öğrencisi olabileceğine gönderme yapmaktadır. 

Diğer kadınların duruşlarına göre daha çekingen ve çocuksu durması yaşının daha genç olduğunun 
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göstergelerinden biridir. Yanındaki beyaz gömlekli saçında çiçek olan kadın karakterin daha 

geleneksel tarzda giyindiğini Latin Amerika tarzında bir etek ve gömlek giymesinin o kültürden 

geldiğini sunan bir göstergedir. Ön tarafta duran üç kadın karakterin üniformalarından askeri bir iş 

yaptıkları ve bu işi yaparken güzellikleri ve bakımlardan taviz vermedikleri görülmektedir. Burada 

kadınların hangi alanda olursa olsun bakımlı ve güzel olmaları gerektiğini ve bunun ne kadar 

zorlayıcı şartlar altında bile olsa bir zorunluluk haline geldiği gösterilmiştir. Oyun reklamında temsil 

edilen kadınların hemen hepsi birçok işte iyi olduklarını ve bunları yaparken kadın temsillerinin 

olmazsa olmazı güzel, çekici ve bakımlı görünme zorunluluğunun mobil oyun çatısı altında bile 

devam ettiğini görmekteyiz.  

 

5.3. Game Of Sultans 

 

 
 

Şekil 3. Game Of Sultans Mobil Reklamları (Mechanist Internet Technologies). 

 

Mechanist Internet Technologies firması tarafından yapılan stratejik rol yapma türündeki mobil 

oyun 10 milyon ‘dan fazla indirme sayısına sahip Android ve Apple store’da bulunan popüler bir 

mobil oyun olarak oynanmaktadır. Özellikle diğer mobil oyunlardan ayrılmasının sebebi geleneksel 

“Osmanlı” kültürüne ait ögeleri barındırmasıdır. Sadece kadın temsilleri ile değil erkek temsilleriyle 

de Osmanlı padişahları, sultanları, şehzadeleri de oyun içerisinde sıklıkla görülmektedir. Birinci 

görselde bulunan kadın karakterlerin duruşlarına, jest ve mimiklerine bakıldığında kendinden emin 

halleri ve bakımlı olmaları sultan olmalarının bir gereği olarak sunulmuştur. Kadınlardan sol tarafta 

olan mavi giysili kadının kıyafetinden ve yanında durduğu erkek karakterin giyinme tarzından daha 

Avrupalı bir kültüre ait oldukları görülmektedir. Kadının sarışın ve mavi gözlü olarak seçilmesi bu 

göstergelerden biridir. Tahtın önünde duran kadına bakıldığında, özellikle giyim tarzının Osmanlı 

kültürüne ait geleneksel sultan kıyafetleri biçiminde olduğu görülmektedir. Yüzündeki ifadeye 

bakıldığında kendine güveni olan ve otoriter bir kadın olarak gösterilmiştir. Tahtın önünde durması 

bu göstergelerden biridir. Kıyafetlerinden ve giyim tarzından bir sultan olduğu, özgüvenli duruşu ve 



386 

 

tahtın önünde durmasından dolayı otoriteyi elinde tuttuğu sunulmuştur. Kafasındaki mücevherli tacı, 

büyük altın rengindeki küpeleri ve bakımlı, çekici, güzel olması sultan niteliklerini destekleyen ögeler 

olarak sunulmuştur. Reklamda yazan yazıya bakıldığında Osmanlı döneminde geçtiği ve kullanıcılar 

tarafından verilen kararlar doğrultusunda oyunun ilerlediği görülmektedir. En sağda duran kadın 

karakterin elinde kitap tutması ve diğer karakterlere göre daha masum bir ifadede bulunması 

karakterin daha genç ve meraklı olduğunu göstermektedir. Padişahın kızı, kız kardeşi veya genç 

cariyelerden birisi olabilir. Kadın otoritesini vurgulayan bu görsel oyun içerisinde kadın karakterleri 

kullanarak ta ilerlenebileceğini anlatmak amacıyla kullanılmıştır.  

Oyun yapısı gereği kadın karakterlerin savaşarak değil entrika kullanarak ilerleyebilmesi ve bu 

durumun zorunlu kılınması kadınların sadece entrika veya plan yapan karakterler olarak 

gösterilmesi, kadın temsili açısından oldukça kısıtlayıcı ve yanlış bir izlenim bırakmıştır. İkinci görsele 

bakıldığında, kadınların şehzade karakterinin çevresinde olduğu görülmektedir. Soldaki kadına 

bakıldığında elinde gül tutması güzel ve çekici bir görüntü sergilemesi kadının şehzadeye güzel 

gözükmek için çabalaması anlatılmaktadır. Arkadaki resimde haremdekiler adı altında birçok kadın 

karakterin bulunması Osmanlı harem kültürünün bir göstergesi olarak kullanılmıştır. Kadınların 

sadece şehzadenin seçilmesi için konulması ve kadınların hepsinin amacı şehzadenin gözüne girmek 

ve onu mutlu etmek olarak sunulmuştur. Diğer resimdeki kadının “Gözlerinde kaybolmak istiyorum” 

cümlesi kadın karakterin kendini şehzadenin beğenisine sunması ve sadece onun için güzel, bakımlı 

olması erkek egemen bir bakış açısına göre ilerleyen bir yapıya ait olduğunu göstermektedir. Kadın 

karakterlerin kıyafetleri oldukça şık ve dönemin moda anlayışına uygun olarak tasarlanmıştır. Baştaki 

şehzadenin yanında duran kadına bakıldığında, kıyafeti ve tacından dolayı şehzadenin gözdesi veya 

cariyesi olarak gösterilmiştir. Kadın karakterin elinde kitap tutmasından dolayı diğer karakterlere 

göre daha bilgili ve kendini geliştiren bir şekilde sunulmuş, bu sunum onun şehzadenin gözde 

cariyesi olduğunu göstermektedir. Görselin altındaki yazı “İhtiras ve tutku dolu ilişkiler” oyunun 

yapısı gereği saray entrikalarının bir parçası olarak oyunun içerisinde sunulmuştur.  

Haremdeki kadın karakterler olsun ister sultan olsun tüm kadınların ihtiraslı olduğu ve sadece 

erkek karaktere iyi hizmet etmek için var olduğu vurgulanmıştır. Üçüncü görseldeki kadın sunumu, 

aynanın karşısında kendini sultan olarak hayal eden bir kadın figürü olarak gösterilmiştir. Kadın 

karakterin aynaya bakması ve kendini şehzadenin yanında görmesi hayatındaki tüm amacın sadece 

şehzadeye kendini beğendirip bir sultan olmak amacı olduğunu göstermiştir. Aynanın diğer tarafında 

daha sade kıyafetler ile dururken aynadaki yansımasının süslü ve mücevherler takmış bir halde 

olması, sultan olmasını sadece şehzadenin gözdesi olmak değil bunun yanında getirdiği şan, şöhret ve 

zenginliğinde bu isteğinde etkisi olduğu görülmektedir. “Osmanlı ruhunu yeniden yaşatın” yazısı ise 

o dönemde Osmanlı kadın karakterlerin yönetim üzerinden oldukça büyük bir etkiye sahip olduğu ve 

bunu da padişah üzerinden yaptığına bir gönderme olarak yazılmıştır. Dördüncü görseldeki kadın 

karakterin çevresinde çocuklarını ve kendisinin de hamile olduğu görülmektedir. Oyunun yapısı 

gereği kadın karakterlerin ne kadar çocuğu var ise o kadar güçlü olmaktadır. Reklamda görülen çocuk 

sayıları ve çocukların altlarında yazan seviyeleri bu durumun göstergesidir. “Tahtın varisi olacak 

güçlü varisler “yazısı ile kadın rolünün oyun içerisinde sadece padişahı mutlu etmek ve çocuk 

doğurmak olduğunu vurgulamıştır. Sol tarafta duran bir kız ve erkek çocuğu bir geleceğin sultanı ve 

şehzadesi olarak betimlenmiştir. Ortadaki bebeğin geleceğin varisi olarak sunulduğu altındaki level 

barının bebeğin varis yolunda ilerledikçe arttığı ve öğrendiği bilgiler doğrultusunda geliştiği 

gösterilmektedir. Sağ tarafta görülen küçük kız çocuğunun çekingen bir tavırda gözükmesi ve onun 

aksine erkek çocuğun kendinden emin, ciddi bir şekilde sunulması gelecekte oyun içerisinde kadın ve 
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erkek rollerin kalıplaştığını, kadının bir eş, cariye olarak temsil edilirken erkeğin ise geleceğin padişah 

adayı olarak temsil edilmesi bunun bir göstergesidir. Ortada kırmızı kıyafetli duran kadın karakterin 

diğer çocuklarının annesi olarak gösterilmesi ve varis verdiği için mutlu olması, aynı zamanda hamile 

olmasından dolayı saray içerisindeki yerinin sağlamlaşması bu karakterin kendisine biçilen rolü 

gerçekleştirdiğini ve kendini güvende hissettiğini göstermektedir. Game Of Sultans (Sultanların 

Oyunları) adından da anlaşılacağı gibi kadın karakterler üzerine yoğunlaşmıştır. Osmanlı döneminde 

kadınlar arasındaki otorite savaşına yoğunlaşmış ve buradan yola çıkarak kadın karakterlerin sadece 

padişahı memnun edecek ve ona çocuk verecek bir nesne olarak sunulmuştur. Tüm reklam 

görsellerine bakıldığında genelde kadın karakterlerin sarayda yatak odalarında bulunması ve sadece 

oda içerisinde temsil edilmesi kadınların özgürlüklerinin sınırlı olduğunu ve sadece belli kalıplarla 

hareket etmek zorunda kaldıklarını göstermektedir. Oyun cariye kavramını erkek hedef kitlesi için 

özellikle kullanmakta ve bu sayede erkek egosunun gerçekleştirmek istediği fanteziler doğrultusunda 

ilerlemektedir. Burada kadını metalaştıran oldukça öge görülmektedir.  

 

SONUÇ 

 

Araştırmanın temel sorusu olan toplumsal cinsiyet olgusunun sanal ortamda yeniden inşa 

biçimi ve temsil şeklinin erkek egemen bakış açısı ile oluşturulan mobil oyunlarda toplumsal cinsiyet 

tanımlarını oluşturma biçimlerine bakıldığında erkekliğin daha üstün; kadınlığın ise daha zayıf ve 

aciz bir biçimde sunulduğu çıkarımına ulaşılmıştır. Bu çalışmada; seçilen mobil oyun reklamlarında 

bilişsel ve eylemsel pratikler ile kadının nasıl konumlandırıldığı,  popüler olan bazı mobil oyunların 

görselleri üzerinden ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda mobil oyunlar sadece eğlenmek 

amacıyla oynanan oyunların basit bir mobil platformda olmadığı çıkarılmıştır. Üretim araçlarını 

elinde bulunduran kanaat önderleri ve iktidarlar tarafından kullanılan görsel kültür ve yeni bir medya 

aracı olarak mobil platformlar ele alınabilir.  Bu platform piyasa koşulları ve tüketim kültürünün 

göstergeler dünyasında kendi anlayışı doğrultusunda varlığını sürdürmektedir.   Bu bağlamda kadın 

ve erkek temsilleri artık sanal gerçeklik olgusu içerisinde değerlerini yitirmekte ve gerçeğin yerini alan 

imgeler oluşmaktadır (Baudrillard, 2003).  Kurgulanabilir çerçeveye sahip olan bu göstergeler ışığında 

toplumun hafızasına yeni medya araçları ile var olmayan durumlar, imgeler, roller yapay bir 

gerçeklik içerisinde verilmektedir. Özellikle mobil cihazlar ile her gün evimize, odamıza, ruhumuza 

kadar giren bu göstergeler olması istenen düşüncelerin zihinlerimize işlemektedir. Bu durumun bir 

sonucu olarak” ideal kadın” temsili, fiziksel olarak abartılı beden temsilleri, mükemmellik arayışları 

ve kadının ikincil sunumu olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle mobil oyunların hedef kitlesi olan 

genç nüfusun kadın algısını yeniden oluşturmayı amaçlayan bu araçlar sahte bir algı yaratma da 

oldukça kuvvetlidir. İncelenen oyunların bu bağlamda cinsiyetçi olduğu görülmüştür. Toplum da 

bireylerin kendi kimliğini tanımlayan özgürlüğüne müdahalede bulunulmaktadır. Mobil oyun 

içerisinde kendi ideolojisini oluşturup yeni bir algı yaratmaktadır. Toplumsal cinsiyet ideolojisi ile 

birey ona sunulan kadın ve erkek kimliğini içselleştirerek pekiştirmektedir. Bu şekilde kadın ve 

erkeğin cinsiyete dayalı olarak geliştirilen gösterimler, sunumlar kadına yönelik ayrımcılığa da vurgu 

yapmaktadır. Bu durum yeni medya araçlarının hayatımızda önemli ve görünür olması sebebiyle yeni 

yaşam standartlarımız içerisinde yer almıştır. Bu bağlamda yeni Medya aracı olarak tanımlanan ve 

mobil oyun sektörü içerisinde önemli bir yere sahip olan mobil oyunlar akıllı telefonların hayatımıza 

yer etmesi ile toplumsal cinsiyet ideolojisi gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla bu çalışma ile mobil 



388 

 

oyunların sadece eğlence aracı olmadığı, bu sektör içerisinde ırk, dil, din, cinsiyet gibi toplumsal 

farklılıkların yeniden üretmek için bir araç olarak kullanıldığı ortaya konulmuştur. 
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Yavuz DEMİRBAŞ, Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde İletişim Bilimleri Anabilim Dalı’nda 

sürdürürken Erasmus programı ile IT University of Copenhagen’a giderek, tezini burada tanıştığı dijital oyun çalışmaları 

alanı üzerine tamamlamıştır. Yine doktorasını Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde İletişim Bilimleri Anabilim 

Dalı’nda “Bilgisayar Oyunları ve Gerçeklik İlişkisi Çerçevesinde Oyunlaştırma ve Alternatifleri” teziyle bitirmiştir. Utrecht 

Üniversitesi ve City University of New York, Queens College’da konuk araştırmacı olarak araştırmalar yürütmüştür. 

Çalışma alanları dijital oyunlar, yeni medya ve iletişim teknolojileridir. Yayınlanmış iki kitabı ve dijital oyunlar üzerine 

makaleleri bulunmaktadır.  

 

Özet: Dijital oyunlarda gelişen retrofütürizm ve retro oyun akımları teknoloji, toplum ve kültür ilişkisini ele almak için 

verimli örnekler sunmaktadır. Oyun endüstrisi sıklıkla daha yüksek teknolojiye sahip yeni donanım ve yazılımlardan 

faydalanmakla ve anlatıda popüler konulara yönelmekle birlikte, özellikle bağımsız oyun (indy games) olarak 

nitelendirebileceğimiz alanda farklı denemelere rastlamak da mümkündür. Dijital oyunlarda retro fütürist (retrofuturism) 

anlatılar ve retro oyuna (retrogaming) ait oynanış (Aarseth, 2003) biçimleri toplum ve teknoloji ilişkisini iki farklı örnekte ele 

alma imkânı sunmaktadır.  

Retrofütürizm geçmişin gelecek öngörülerinin kullanılmasına dayalı sanatsal bir eğilim veya akademik bir ilgi alanıdır. 

Sanat ve iletişimin çeşitli dallarında, özellikle de sinema ve bilgisayar oyunlarında geçmiş zamana ait formlarla birlikte 

geçmişin geleceğe ait tasarımlarının buluşturulması ile icra edilmektedir. Günümüzden bakan izleyici veya oyuncu için 

geçmişin ve gerçekleşememiş gelecek tasavvurunun bir araya gelişi çelişen veya çatışan görünümleri taşımaktadır. Bu 

çelişkiler ise bir yandan nostaljiye (Sharp, 2011), öte yandan da bilim kurgunun çeşitli örneklerinde olduğu gibi teknoloji, 

modernite, tüketim toplumu ve kapitalizmin eleştirisine uç vermektedir (Davidson, 2019). İlk oyunu 1997 yılında 

yayınlanan Fallout oyun serisi dışında Encased (2019) ve Atom RPG (2017)  de retrofütürizme örnektir. 

Retro oyun eski bilgisayar oyunlarına ilgi duyan bir arşivleme ve oynama faaliyetidir. Ayrıca eski oynanış ve grafiklere 

dönen, tasarımda bunları tercih eden yeni oyunlar için de kullanılmaktadır. Oyuncuların eskiye ilgisi sadece nostaljik bir 

içerik taşımamaktadır. Oyunun kültür içindeki yeri çerçevesinde oynanış esas öğelerden biri olarak geleneksel oyunlardan 

günümüz oyunlarına kadar taşınan, değişen ve korunan unsurdur. Retro oyun geçmişe ait bu formlara ve bu formların yeni 

örneklerdeki hallerine yönelerek teknolojiye eleştirel bir bakış sunmaktadır (Heineman, 2014).  

Transhumanizm, Society 5.0, Mars’a yolculuk gibi yeni dönemin hedef, kavram ve örneklerinde ifade bulan fütüristik 

yaklaşımlarındaki teknoloji söylemine, retro fütürizm ve retro oyun eleştirel karşıtlıklar olarak konumlandırılabilir.  

 

Anahtar Kelimeler: İletişim, Dijital Oyunlar, Retrofütürizm, Retro Oyunlar, Yeni Medya 

 

Abstract: Retrofuturism and retro gaming trends developing in digital games provide fruitful examples to anaylze the 

relationship between technology, society and culture. Although the game industry strongly depends on new hardware and 

software with higher technology and uses popular topics in game narrative, it is also possible to come across different 

examples, especially in the field of indy games. Retro-futurist narratives and gameplay (Aarseth, 2003) of retro-games offer 

the opportunity to examine the relationship between society and technology. 

Retrofuturism is based on the visions of the future in the works of the past. It is performed in various branches of media, 

especially in cinema and computer games. For the audience of today, this combination of the past and the future which is not 

materialized, carries contradictory or conflicting aspects. On one hand, it can lead to nostalgia (Sharp, 2011), on the other it 

can harbor the criticism of technology, modernity, consumer society and capitalism, as in various examples of science fiction 

(Davidson, 2019). Fallout game series are well known examples of retrofuturism. Newer titles such as Encased (2019) and 

Atom RPG (2017) are showing that this trend is still active.  

Retro gaming is an archiving and playing activity that is interested in old computer games. It is also used for new games and 

players who prefer the gameplay and graphics of the old times. The interest to old designs is not solely nostalgic. Within the 

framework of the place of the games in culture, gameplay is the core element that is carried, shared, changed or protected from 

traditional games to today's games. Retro gaming has the potential to present a critical view of technology by turning to 

these forms of the past and the new iterations of these forms (Heineman, 2014).  
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Retro futurism and retro gaming can be positioned as critical oppositions to the technological progress discourse, which is 

also at the center of new technoutopian and futuristic approaches, such as transhumanism, Society 5.0, new space race for the 

moon and Mars.  
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Akın Can DEĞİRMEN, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü 

mezunudur. Yüksek Lisans eğitimine aynı üniversitede devam etmektedir. Sağlık iletişimi, iletişim ve teknoloji, iletişim ve 

sanat gibi alanlara ilgi duymaktadır ve çalışmalarını bu alanlarda sürdürmektedir. 

 

Figen ÜNAL ÇOLAK, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü öğretim 

üyesidir. Lisans ve yüksek lisans derecesini aynı fakültenin Eğitim İletişimi ve Planlaması programından, doktora derecesini 

İletişim programından almıştır. Nicel ve nitel araştırma yöntemleri, proje geliştirme ve yönetimi, iletişim tasarımı, sosyal ağ 

analizi, sağlık iletişimi alanlarında lisans ve lisans üstü dersler ve çeşitli araştırmalar yürütmektedir.   

 

Özet: Dünya genelinde artan teknolojik gelişmeler ile dijital ve çevrimiçi oyun kavramları ortaya çıkmıştır. Bireyler, 

çevrimiçi oyunları tanımlamalarda da yer aldığı gibi başlangıçta boş zaman aktivitesi olarak değerlendirmekteyken zaman 

içerisinde bağımlılık durumu gelişmeye başlamıştır. Bu araştırmanın amacı çevrimiçi oyun bağımlılığını belirli kuramlar 

çerçevesinde ele alarak bağımlılığı önleyici önerileri derlemektir. Çalışma kapsamında oyun, dijital oyun, oyun teknolojileri, 

çevrimiçi oyun, çevrimiçi oyun bağımlılığı kavramları tanımlanarak; kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı, içten uyarılma 

kuramı ve vygotsky kuramı kapsamında açıklanmıştır. Ayrıca çevrimiçi oyun bağımlılığının nedenleri ile birlikte psikolojik, 

fizyolojik ve sosyal açıdan olumsuz etkilerinden bahsedilerek ulusal ve uluslararası çapta önleyici uygulamalara yer 

verilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi Oyun, Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı, Bağımlılık, Dijital Oyun, İletişim ve Oyun 

 

Abstract: With the increasing technological developments around the world, the concepts of digital and online games have 

emerged. While individuals initially view online games as a recreational activity, as contained in the definitions, an addiction 

has developed over time. The purpose of this study is to develop recommendations for addiction prevention by considering 

online gaming addiction within the framework of certain theories. Within the scope of the study, the terms gaming, digital 

gaming, gaming technologies, online gaming, online gaming addiction are defined; the uses-and-gratifications approach, the 

theory of internal arousal, and Vygotsky's theory. In addition, the causes of online game addiction and its psychological, 

physiological and social negative effects are mentioned and national and international prevention practices are included. 

 

Keywords: Online Gaming, Online Gaming Addiction, Addiction, Digital Gaming, Communication and Gaming 

 

 

ÇEVRİMİÇİ OYUN BAĞIMLILIĞI VE ÖNLEMEYE DÖNÜK ÖNERİLER 

 

1.GİRİŞ 

 

20. yy ortalarında hayatımıza giren yeni teknolojik gelişmeler oyunlar üzerinde de devrim 

niteliğinde değişimler yaşanmasını sağlamıştır. Tarih öncesi çağlardan günümüze kadar gelişerek 

ilerleyen oyun olgusu teknoloji ile farklı bir anlam ve boyut kazanmıştır. Geçmişte eğlence ve iyi 

zaman geçirme amaçları ile gerçekleştirilen oyun eylemi, yeni teknolojiler ile birlikte pratikleri, 

çeşitleri ve ulaşılabilirliği açısından önemli değişimler yaşamıştır. 20.yy sonlarında hız kesmeden 

devam eden teknolojideki gelişmeler ve internetin icadı sonucunda yeni sanal ortamlar ortaya 

çıkmıştır ve bu sanal ortamlar içerisinde oyunlar, çevrimiçi statüsüne sahip olmuştur. İnternet 

sayesinde dijital oyunlar, insanların arkadaşları, ailesi hatta hiç tanımadığı kişiler ile birlikte fiziksel 
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yakınlık ihtiyacı olmadan oyun oynayabilmesine imkan tanımıştır. Web 2.0 sayesinde internet 

üzerinden etkileşimli ortamın oluşması çevrimiçi oyunların “iletişim” bağlamında da anlam 

kazanmasını sağlamıştır. Çevrimiçi oyunların yapısı bireylerin zaman ve mekan algısında değişimlere 

yol açarken aynı zamanda sanal ve gerçek arasındaki çizginin de etkilenmesine neden olmaktadır. Bu 

duruma ek olarak bireysel, aile ile ilgili ve çevresel gibi kategorilerde sıralanacak farklı etkenler ile 

birlikte çevrimiçi oyunlara karşı bireylerde bağımlılık gelişmiştir. Gelişen bağımlılığın bireyler 

üzerinde birçok olumsuz etkisi mevcuttur ve bu etkiler her geçen gün oyun teknolojilerinin gelişmesi 

sonucunda bağımlılık düzeyiyle birlikte artmaktadır.  

 

2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

2.1.Oyun, Dijital Oyun ve Oyun Teknolojileri 

 

Türk Dil Kurumu’nun (2020) resmi internet sitesindeki tanımında oyun kavramı “Yetenek ve 

zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence” şeklinde tanımlanmıştır. 

Karahisar (2013: 108)’ın tanımlamasında ise oyun, kendiliğinden oluşan, herhangi bir amaç gütmeyen, 

insanlara mutluluk sağlayan serbest bir etkinliktir. İnsanın özünde “oyun oynama isteği” yer 

almaktadır. Oyun, insan ile birlikte varlığını sürdüren, insana soyut düşünme yetisini kazandıran ve 

insanı özgür kılan yaratıcı bir eylemdir (Tekerek, 2006: 50). Oyun kavramının, oyun eyleminin ve 

oyunların insanlık tarihi kadar geçmişe dayandığını söylemek mümkündür. İnsanlar, tarih öncesi 

çağlarda oyunları kendileri için bir eğlence aracı olarak ortaya çıkarmıştır ve zamanla var olan oyun 

kültürünü geliştirmiştir. Akın (2008: 1)’a göre oyun eylemi içerik bakımından bazı özellikler 

içermektedir. Bu özellikler aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

• Kendi kendine meydana gelir. 

• Duyu organlarında, kaslarda, sinirlerde ve zihinsel düzeylerde oluşmaktadır. 

• Deneyimler tekrarlanır. 

• Mekanı ve zamanı sınırlar. 

• Sistemli şekilde ilerleme adımları gösterir. 

Tarih öncesi çağlardan günümüze kadar oyun eylemi kültür, biçim, çeşit ve teknoloji açısından 

önemli ölçüde gelişme yaşamıştır. Gelişme aşamaları içerisinde teknolojinin rolü oldukça fazladır. 20. 

yy’da teknolojide yaşanan gelişmelerin hızlanması ve artması ile birlikte oyun kavramı da yeni bir 

boyut kazanmıştır ve dijital ortamlara aktarılmıştır. 

Dijital oyun kavramı ilk olarak soğuk savaş sürecinde ortaya çıkmış ve sık sık savaş kavramı ile 

birlikte anılmıştır. İlk dijital oyun 1958’de William Higinbotham tarafından balistik füze yörüngelerini 

hesap etmek amacı ile kullanılan bilgisayar ve osiloskop aracılığıyla programlanmıştır. Dijital oyunlar 

ile ilgili tarihsel açıdan önemli olan diğer bir gelişmeyse Amerika’nın Nagazaki ve Hiroshima’ya atom 

bombası atmasını ilham alarak Wayne Wiitanen, Martin Graetz ve Steve Russell tarafından 

programlanan 1961 yapımı oyundur (Açıkgöz ve Yalman, 2018: 166). 1961 yılında “Space War” 

adındaki dijital video oyunu ile birlikte dijital ortamlara taşınan oyunlar, kronolojik sıra ile oyun 

konsolu, CD-ROM, bilgisayar, mobil telefon, tablet ve sanal gerçeklik teknolojilerinde yer almıştır. 

Oyunların dijital ortama aktarılması ile birlikte pratikleri, ulaşılabilirliği ve çeşitliliği gibi birçok 

konuda değişimler yaşanmış, yeni bir sektör ortaya çıkmış ve oyun oynama davranışı yaygınlaşmıştır. 

Geçmişte fiziksel materyal ve yüz yüze iletişime gereksinim duyulan ve genellikle açık ortamlarda 

(park, bahçe, sokak vb.) gerçekleştirilen oyun eylemi bilgisayar, oyun konsolu, mobil aygıtlar ve 
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internet gibi teknolojik yenilikler sayesinde geçmişteki gereksinimler olmadan da 

gerçekleşebilmektedir. Günümüz teknolojileri sayesinde oyun sağlayıcı alet ya da aracı (bilgisayar, 

telefon, tablet vb.) haricinde fiziksel materyal gereksinimi olmadan savaş, spor, simülasyon, aksiyon 

ve birçok alan ile ilgili oyunlar oynanabilmektedir. Bu süreçlerin tamamı mekânsal açıdan sadece bir 

oda içerisinde dahi gerçekleştirilebilir. Ortaya çıkan yeni oyun sektörü ile birlikte dijital oyunlar 

oldukça önemli bir ticari anlam kazanmıştır. Oyun salt bir şekilde eğlence ve iyi zaman geçirme 

kavramlarından sıyrılarak tüketim ögesi haline gelmiştir. Yeni teknolojilerin halk tarafından 

kullanımının artması ve ulaşılabilirliğin kolaylaşması ile birlikte dijital oyun sektörü de yükselişe 

geçmiştir. 

 

2.2. Çevrimiçi Oyun ve İletişim Boyutu 

 

Teknolojide yaşanan gelişmelerin iletişim olgusunu da önemli ölçüde etkilediği söylenebilir. 

İnternetin ortaya çıkması ve hızlı bir şekilde gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan sanal ortamlar hem 

iletişim düzeyinde hem de oyun düzeyinde oldukça önemli bir yere sahiptir. “İçinde bulunduğumuz 

bilişim çağında, internetin yaşamın neredeyse her alanına etki etmesi ile birlikte duygu, düşünce ve 

davranışlarda da gerçek yaşamdan sanal yaşama doğru bir yönelim söz konusudur” (Bozkurt,2011: 

140; akt. Açıkgöz ve Yalman, 2018: 165). Açıkgöz ve Yalman’ın aktardığı bu yönelim çevrimiçi 

kavramı ile paralellik göstermektedir. Hem iletişim hem de oyun çerçevesinde duygu, düşünce ve 

davranışlar gerçek olandan sanal olana ve yüz yüze olgusundan çevrimiçi ortamlara doğru yönelim 

göstermiştir. İnternet teknolojisinin ilk dönemlerinde kısıtlı düzeyde ve yaygın olmayan şekilde 

ortaya çıkan çevrimiçi oyunlar, Web 2.0 ile birlikte internet üzerindeki etkileşimli ortamın oluşması 

sayesinde “çevrimiçi” anlamını tam olarak karşılamaya başlamıştır. “Çevrimiçi oyunlar internetin ve 

internete bağlanmaya imkân veren bilgisayar ve cep telefonu başta olmak üzere taşınabilir çoklu 

ortam araçlarının yaygınlaşması ile sanal ortamda en fazla kullanıcıya sahip olan ortamlardır” (Elitaş 

ve Elitaş Kır, 2020: 58). Çevrimiçi oyunlarda oyuncular, internet aracılığı ile bilgisayar, oyun konsolu, 

telefon vb. teknolojik aletler ile hem birlikte oyun oynayabilmekte hem de oyun içerisinde iletişim 

kurabilmektedir. Bu bağlamı ile teknolojik gelişmeler, çevrimiçi olan ve iletişim açısından etkileşimli 

yeni oyun çeşitlerinin ve deneyimlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Çevrimiçi oyunlar, oyun 

oynayan bireylerin zaman ve mekan algısında değişimlere yol açmakta, gerçek ve sanal arasındaki 

çizgiyi inceltmekte ve oyuncular için gerçekmiş gibi ya da gerçeğin bir yansıması olan yeni bir dünya 

oluşturmaktadır. Sokakta, parkta ve diğer açık alanlarda oynanan oyunların yerini alan çevrimiçi 

oyunlar, bireyin sanal ve yapay olan bu dünyaya kendisini tamamen kaptırmasına yol açmaktadır. 

Çevrimiçi oyunlar, oyuncular açısından birçok tehlikeyi de beraberinde getirmektedir. Bireylerin 

kendilerini tamamen bu ortama kaptırması sonucunda, davranışların kontrolü ve fikir benimsetme 

gibi etkenler çevrimiçi oyun sağlayıcılarının kontrolünde olmaktadır. Çevrimiçi oyun sağlayıcıları 

daha fazla maddi kar elde edebilmek, oyuncuları daha uzun süre oyun içerisinde tutabilmek ve 

oyuncu-oyun arasında bağ oluşturabilmek için elinde olan kontrolü kendi lehine kullanmaktadır. 

Bunu sağlayabilmek adına güncellemeler, yarış ve sıralama sistemi ve yeni görevler gibi etkenler 

kullanılmaktadır. Aynı zamanda bilinçaltı mesajları, toplumsal rol benimsetme ya da değiştirme ve 

psikolojik etkiler gibi farklı faktörler ile oyuncularda bağlılık-bağımlılık düzeylerinin yükselmesini 

sağlamayı amaçlamaktadır.  
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2.3.Çevrimiçi Oyun Çeşitleri 

 

Çevrimiçi oyunlar konusu, oynanma şekli ve sunulduğu platformlar ile çeşitlilik göstermekte 

ve farklı kategorilerde değerlendirilmektedir. Bu kategoriler; TPS (Third Person Shooter), RPG (Role 

Playing Game), Adventure (Macera), FPS (First Person Shooter), MMORPG (Massively Multiplayer 

Online Role Playling Game), RTS (Real Time Strategy), MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), TBS 

(Turn Based Strategy) ve Simulation (Simülasyon) şeklindedir. TPS kategorisinde oyuncu, oynadığı 

karakterin vücudunun tamamını görebilmekte ve uzaktan kamera görünümü ile karakteri kontrol 

etmektedir. RPG kategorisinde oyun ayrıntılı ve kapsamlı ilerlerken oyuncu aldığı kararlar ile 

senaryonun gidişatına müdahale edebilmektedir. Adventure (Macera) kategorisinde oyuncuya 

heyecan, keşif ve gizem gibi duyguların hissettirilmesi amaçlanmaktadır. Macera oyunları en eski 

bilgisayar oyunu çeşitlerinden birisidir. FPS kategorisinde oyunlar canlandırılan karakterin gözünden 

oynanmaktadır. MMORPG kategorisi Türkçe çevirisi ile “Devasa Çok Oyunculu Çevrimiçi Rol Yapma 

Oyunu” anlamına gelmektedir. MMORPG oyunlarda oyuncuların etkileşime geçtiği gerçek kişilerin 

kontrol ettiği oyun karakterlerinin sayısı artmakta ve etkileşim düzeyi de aynı ölçüde genişlemektedir. 

RTS kategorisinde genellikle ekonomi ve savaş temaları ile birlikte strateji bazlı, detaylı ve uzun süreli 

bir mücadele sergilenmektedir. MOBA kategorisinde beşer kişilik iki takımın karşı karşıya gelerek 

oyun içerisinde galip gelmek için mücadele etmesi yer almaktadır. TBS kategori mantıksal olarak RTS 

ile aynı olsa da oyundaki hamlelerin sırayla yapılması sonucunda RTS kategorisinden ayrılmaktadır. 

Son olarak Simulation (Simülasyon) kategorisinde oyuncular gerçek hayatın rollerini oyun içerisinde 

gerçekleştirirler. Oyuncular oyun içerisinde şoför, müdür, müzisyen gibi mesleki temalar içerisinde 

bu meslekleri canlandırabileceği gibi otomobil, hayvan ya da bakteriyi de canlandırabilirler.  

 

2.4.Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı 

 

Bağımlılık, bir madde ya da durumun olumsuz şekilde kullanımı ve o madde ya da duruma 

karşı oluşan tolerans neticesinde ilerleyerek artan bir şekilde kullanılmasıdır (Yılmaz, 2019: 9). Bireyler 

bağımlı oldukları madde ya da durumdan uzak kaldığında yoksunluk ortaya çıkmaktadır. Bağımlılık 

yapan etkenler, bağımlının sürekli kullanımını tetikleyecek özelliklere sahiptir. Bağımlılık durumu, 

bağımlı bireylerin günlük rutinlerinin değişime uğramasını ve hayat düzeninin bozulmasına neden 

olmaktadır. Bağımlı bireyler için günün büyük bir bölümü bağımlı olduğu madde ya da durumu 

tüketmek veya düşünmek ile geçer. Bir bireyi bağımlı olarak tanımlamak için birtakım kriterler 

belirlenmiştir. Bu kriterler tolerans geliştirme, yoksunluk sendromları, madde ya da tutum ile ilgili 

değişimlerin gerçekleşmemesi, madde ya da tutumum hem kullanım hem de bırakma süreçlerinin 

zaman alması, fiziksel ve ruhsal sorunlara rağmen kullanımın devam etmesi, madde ya da tutumun 

uzun süreli ve yüksek oranlarda kullanımı ve son olarak madde ya da tutum nedeniyle sosyal, 

bireysel ve meslek ile ilgili eylemlerin azalması şeklinde sıralanabilir (Ögel, 2014: 11; akt. Çavuş vd., 

2016: 271). Teknoloji ve sanal ortamlarda yaşanan gelişmeler ile birlikte, teknolojinin hayatımıza 

kazandırdığı kolaylık, hız, sınırsız sayılabilecek bir sanal dünya ve iletişimde yaşanan gelişmeler ile 

birlikte bilgisayar, internet ve oyun bağımlılığı gibi madde bağımlılığından farklı olan bağımlılıklar 

hayatımızda yer edinmeye başlamıştır.  Son zamanlarda fazlaca araştırmanın konusunu oluşturan 

yeni bağımlılık çeşitleri, “davranışa bağlı olarak gelişen teknoloji bağımlılıkları” kapsamında 

değerlendirilmektedir (Madran ve Çakılcı, 2014: 100). Günümüz teknolojileri ve sanal ortam imkanları 

göz önünde bulundurulduğunda davranışa bağlı olarak gelişen teknoloji bağımlılıklarının oldukça 
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yaygınlaşmaya başladığını gözlemlemek mümkündür. Bu bağımlılıklar kullanıldığı teknolojik alete 

göre televizyon, cep telefonu, bilgisayar, internet bağımlılığı gibi başlıklar altında 

çeşitlendirilebilmektedir. Çevrimiçi oyun bağımlılığı bilgisayar, internet ve telefon bağımlılığı ile 

paralellik gösterebilmekte ve benzer sebepler ile ortaya çıkabilmektedir. 

Çevrimiçi oyunlara erişimin kolay hale gelmesi, oyunların yapısının oyuncu açısından 

süreklilik oluşturacak şekilde tasarlanması, çevrimiçi oyunlarda bulunan rekabet ve yarış gibi 

unsurlar çevrimiçi oyun bağımlılığının oluşmasında önemli etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

etkenler ile birlikte birey bazında ise oyun oynayan bireylerin psikolojik durumu, eğlenme isteği ve 

gerçeklerden kaçma isteği gibi etkenlerin ön plana çıktığını söylemek mümkündür. Özellikle 

hayatlarının genelinde problem yaşayan ve bu problemlerden kaçma isteği duyan bireylerin çevrimiçi 

oyun bağımlılığı potansiyeli daha yüksek düzeylerde olmaktadır. Çevrimiçi oyunların bu bireylere 

sunduğu farklı ve etkileşimli dünya sorunlarda kaçma yolu olarak görülmektedir. Özellikle ergenlik 

dönemindeki bireylerde görülen çevrimiçi oyun bağımlılığı, bireylerin sosyal yaşamdan uzaklaşması 

ve günlük rutinlerini yerine getirememesi gibi birçok olumsuz duruma yol açmaktadır. Bireylerin 

çevrimiçi oyun oynama alışkanlığı kazanmasındaki bazı ana etkenler Elitaş ve Elitaş Kır (2020: 60)’ın 

literatür taraması sonucunda aşağıdaki maddeler ile sıralanmıştır: 

• Çevrimiçi oyunların etkileşimli bir ortam sunmaları. 

• Zaman tüketimi açısından keyif veren bir alternatif olması. 

• Duyusal deşarj ve rahatlama gereksinimi. 

• Bireyin içinde bulunduğu ortam, zaman ve yaşanılan gerçeklerden uzaklaşma arzusu. 

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı Dijital Oyun Bağımlılığı Çalıştayı (2018)’nın sonuç raporunda 

çocukluk ve ergenlik döneminde olan kişilerin oyun bağımlılığı nedenleri 4 ana konu üzerinde ele 

alınmıştır. Bu konular; ailesel faktörler, bireysel faktörler, çevresel faktörler ve oyuna bağlı faktörler 

olarak sıralanmıştır. Ailesel faktörler içerisinde anne baba ilgisizliği-bilgisizliği, denetimin yetersiz 

olması, aşırı kontrol, olumsuz model olma, teknolojik cihazların bir ödül gibi kullanımı ve aile içi 

şiddet gibi kavramlar ele alınmıştır. Bireysel faktörler içerisinde gündelik yaşam sorunları, stres, 

olumsuz duygulardan kaçma arzusu, bir gruba ait hissetme, sosyalleşme-rekabet ihtiyacı, sosyal 

gelişim yetersizliği, iletişim sorumları, sosyalleşememe, gerçek ortamda kabul edilmeyenlerin sanal 

ortamlarda kabulü, sosyal kaygılar, düşük benlik saygısı, bağımlılık dışındaki psikolojik problemler 

ele alınarak bireysel faktörler açıklanmıştır. Çevresel faktörler içerisinde oyun alanlarının yetersizliği-

güvensizliği, serbest zaman geçirme imkanlarının kısıtlı düzeyde olması, internet kullanımının 

kontrolsüz biçimde keşfi, oyunlara hızlı, kolay ve ücretsiz ulaşabilme, etrafta bulunan olumsuz rol 

model, akran etkisi, fenomenleri örnek alma konularına değinilmiştir. Oyuna bağlı faktörler ise 

merak, rekabet, yarış, skor, sohbet özelliği gibi etkenler ile açıklanmıştır. 

 

3.KURAMSAL ÇERÇEVE 

 

Bu bölümde çevrimiçi oyun bağımlılığı ile ilişkilendirilecek kuramlar iki ayrı perspektif ile ele 

alınmıştır. İlki çevrimiçi oyunlar ve iletişim ile ilişkilendirilecek kuramsal açıklamalar, ikincisi ise 

çevrimiçi oyunların oynanma nedenleri ile ilişkilendirilecek kuramsal açıklamalardır. 

Kitle iletişim ile ilgili araştırmalarda bilhassa 1960 yılı ve sonrasında medyanın kontrol 

edilebilir ve kısa vadeli etkilerini tespit etmeye çalışan deneysel araştırmalar yerine, medyanın 

içerisinde bulunduğu toplumsal gerçeklerin uzun vadeli süreç içerisinde tanımlanmasını amaçlayan, 

eleştirel araştırma alışkanlıkları yaygınlık kazanmıştır (Yumlu 1994: 49; akt. Balcı ve Ayhan, 2007: 
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175). Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı da bu perspektif kapsamında değerlendirilmektedir. 

Yaklaşım, insanların medya karşısında pasif izleyici rolünün olmadığını, tam aksine aktif katılımcı ve 

ihtiyaçlarını gideren izleyiciler olduğunu varsaymaktadır. Yaklaşım aynı zamanda medyanın 

insanlara ne yapacağı sorusu yerine insanların medya ile ne yapacağı sorusunu sormaktadır (Özçetin, 

2018: 113). Bu bağlamda odak nokta kaynaktan ziyade alıcıda olmaktadır. Yaklaşımın 5 ögesi özellikle 

önemli görülmektedir. (Katz vd., 1995: 164-165; akt. Balcı ve Ayhan, 2007: 175) Bunlar: 

• İzleyici medya karşısında aktif olarak varsayılmaktadır ve kitle iletişim araçları 

tarafından sunulan mesajları kendi istek ve amaçlarına göre seçerek kullanır. 

• İzleyiciler ihtiyaçlarına yönelik olarak medya ve içeriği özgür bir şekilde seçerler. 

• Kitle iletişim araçlarının karşıladığı ihtiyaçlar insanın genel ihtiyaçlarına göre sınırlı bir 

bölümü oluşturmaktadır. Kitle medyası içerisinde tüketim sayesinde karşılanan 

ihtiyaçlar ve doyum farklılık göstermektedir. 

• Kitle iletişim araçlarının kullanım amaçlarına, izleyicilerin kendileri vasıtası ile 

ulaşılabilmektedir.  

• İzleyicinin eğilimleri incelenirken, kitle iletişiminin kültürel değeri ile ilgili değer 

yargıları görmezden gelinmelidir. 

İçten uyarılma kuramı, Daniel Ellis Berlyne tarafından ortaya koyulan, heyecan arama kuramı 

ve uyandırma kuramı gibi isimlerle de anılan oyun ile ilgili bir kuramdır. Kurama göre oyun, içten 

gelen dürtü sonucunda keşfetme ile ilişkilidir ve aynı zamanda uyarılmanın dengelenmesidir (Sevinç, 

2004; akt. Kilimlioğlu, 2018: 8). Berlyne pasif ve hareketsiz olmanın organizmanın doğasına aykırı 

olduğunu ve organizmanın çevresi ile süreklilik arz edecek şekilde etkileşimde olduğunu belirtmiştir.  

Vygotsky’nin ortaya koyduğu oyun kuramı ise, oyunların özüne ve kökenine inerek rolü ile 

ilgili açıklamalarda bulunmaktadır. Vygotsky’nin açıklamalarına göre oyun, erken çocukluk sürecinde 

şekillenir ve bireyin gerçekleştiremediği istekler karşısında tepki oluşturması sonucunda oluşur. 

Oyun aynı zamanda çocuğun gerçekleştiremediği istekleri hayali anlamda gerçekleştirmesinin 

aracıdır (Kilimlioğlu, 2018: 8). 

 

4.ÇEVRİMİÇİ OYUN BAĞIMLILIĞININ PSİKOLOJİK, FİZYOLOJİK VE SOSYAL OLUMSUZ 

ETKİLERİ 

 

Çevrimiçi oyun bağımlılığının psikolojik ve sosyal açıdan olumsuz etkileri; yalnızlık, 

depresyon, şiddet eğilimi, saldırganlık, düşmanca duygularda yaşanan artış, olumlu sosyal 

davranışlarda azalma, düşük yaşam doyumu, dikkat dağınıklığı, şiddete karşı duyarsızlık kazanma 

gibi başlıklar altında belirtilmiştir (Irmak ve Erdoğan, 2016: 133). Bu etkilerin yanı sıra fizyolojik 

birtakım sorunlar da çevrimiçi oyun bağımlılığının olumsuz etkileri arasında görülmektedir. Son 

zamanlarda oyun bağımlılığı ile ilgili basında yer alan haberler, çevrimiçi oyun bağımlılığının geldiği 

korkunç boyutları gözler önüne sermektedir. Örnek olarak ise 20 yaşındaki oyun bağımlısı bir gencin 

tam 12 saat boyunca aralıksız bir şekilde oyun oynadığı için hayatını kaybetmesi gösterilebilir (Kaya, 

2013: 77). 

Çevrimiçi oyun bağımlıları, kendilerine sunulan yapay dünyanın içerisine tamamen kendini 

kaptırmış ve adeta o dünyada yaşayan insanlardan oluşmaktadır. Bu bağlamı ile gerçek dünyadaki 

iletişim ve etkileşim düzeyleri oyuna karşı bağımlılık düzeyiyle ters orantılı olarak azalmaktadır. 

Bireyler iletişim ve sosyalleşme ihtiyaçlarını oyunların içerisinde gidermeye çalışsa da yüz yüze 
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iletişimin ve duygusal bağların tam olarak sağlanamaması ile birlikte çevresi ile olan etkileşimin 

azalması bireyin yalnızlaşmasına yol açmaktadır.  

Yaşam doyumu olgusu, mutluluk düzeyleri ve psikolojik sağlık ile ilgili fikir sahibi olmamızı 

sağlayan bir kavramdır. Yaşam doyumu bireyin hayatının tamamını kapsayan şekilde, hayatı ile ilgili 

beklenti ve amaçlarına ulaşma düzeyini değerlendirmesidir (Tel ve Sarı, 2016: 293). Bu değerlendirme 

içerisinde yakın ilişkiler ve kişisel eğilimler ön plana çıkmaktadır. Çevrimiçi oyun bağımlılarının 

çevrelerindeki kişiler ile yakın ilişki kurmakta zorlandığı göz önünde bulundurulduğunda, 

bağımlılıklarının olumsuz sonuçları olan diğer faktörlerin de etkisiyle birlikte yaşam doyumları 

oldukça düşük düzeylerde olacaktır. Çevrimiçi oyun bağımlıları düşük yaşam doyumu ve yalnızlık 

gibi psikolojik etkilerin de bir araya gelmesi ile birlikte depresyon yaşayabilmektedir. Aynı zamanda 

depresyonu tetikleyen diğer bir faktör de çevrimiçi oyunlardan uzak kalmaları olabilmektedir.  

Çevrimiçi oyun bağımlılığı, madde bağımlılıklarında da sık sık rastlanan bir şekilde bireylerde 

saldırganlık oluşmasına yol açmaktadır. Bağımlı bireylerin hayatında çok büyük bir öneme sahip olan 

çevrimiçi oyunlar, saldırganlık bağlamında aile ve arkadaşlık gibi ilişkileri etkileyebilmekte hatta 

bireylerin kendilerine dahi zarar vermelerine yol açmaktadır. Bu durum ile genellikle paralellik 

gösteren bir şekilde bağımlıların şiddet eğiliminde artış yaşandığı belirtilmektedir. Madran ve Çakılcı 

(2014: 101) çevrimiçi oyunların birçoğunda şiddet içeren ve başka bir canlı, kişi ya da bireye zarar 

vermeyi amaçlayan içeriklerin var olmasından dolayı şiddet eğilimi ile çevrimiçi oyunlar arasında 

anlamlı ilişkinin var olması beklendiğini belirtmektedir. Saldırganlık ve şiddet eğilimi, bireyde 

çevresine karşı düşmanca davranışların oluşmasını da sağlamaktadır. Bağımlı bireyler, 

bağımlılıklarından uzaklaştığında ya da ilgileri farklı bir noktaya çekilmeye çalışıldığında özellikle 

aile bireyleri ve arkadaş çevresine karşı düşmanca tutum sergileyebilmektedir. Çevrimiçi oyunlarda 

sıkça rastlanan şiddet içeriği ve bireylerdeki şiddet eğilimleri ile birlikte şiddete karşı duyarsızlaşma 

düzeyi de artmaktadır. Bağımlı bireyler hem oyunların içerisinde şiddetin birçok çeşidine şahit 

olduğu için hem de kendi içlerinde şiddet eğilimine sahip oldukları için şiddeti kendi içlerinde 

normalleştirmekte ve duyarsızlaşmaktadır.  

Çevrimiçi oyun bağımlılığının ekonomik açıdan olumsuz etkileri ile ilgili akademik çalışmalar 

az sayıda ve yetersizdir ancak sigara, alkol ve uyuşturucu gibi bağımlıkların ekonomik etkisi ile ilgili 

yapılan çalışmalar aynı zamanda çevrimiçi oyun bağımlılığının ekonomik açıdan olumsuz etkilerini 

de açıklar niteliktedir. Çevrimiçi oyunlara bağımlı bireyler, sosyal ve mesleki görevlerini yerine 

getirme konusunda sorunlar yaşadıkları için ekonomik açıdan da olumsuz durumlar ile 

karşılaşabilmektedir. Bireyler bağımlılıklarından uzaklaşma konusunda zorlanmakta ve mesleki 

hayatlarına odaklamama gibi sorunlar ile karşılaşmaktadır. Bu durum ekonomik sorunların 

sonucunda psikolojik sorunları da tetikleyebilmektedir. Ekonomik açıdan yaşanan bir diğer problem 

ise oyun karakteri, eşya, görünüm, özellik vb. oyun içerisinde satışı gerçekleşen ögelerin bağımlılar 

tarafından sık sık satın alınmasıdır.  

Fizyolojik açıdan olumsuz etkiler incelendiğinde ise özellikle hareketsiz kalma durumu ön 

plana çıkmaktadır. Çevrimiçi oyunlar, nadir sayıdaki sanal gerçeklik teknolojileri dışında genellikle 

bilgisayar, oyun konsolu ve telefon vasıtasıyla oynanmaktadır. Bu araçlar ile oynanan oyunlarda 

genellikle el ve kol hareketliliği dışında herhangi bir harekete gerek duyulmamaktadır. Bağımlı 

bireylerin oyun oynama sürelerinin normalden çok daha uzun olduğu ve oyun oynamak için gereken 

hareketin kısıtlılığı göz önünde bulundurulduğunda bağımlı bireylerde hareketsiz kalma sürelerinin 

de uzun olduğunu söylemek mümkündür. Hareketsiz kalma durumu kemik, kas, kalp ve damar 

hastalıkları başta olmak üzere birçok sağlık problemine neden olabilmektedir. Özellikle ergenlik 
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dönemindeki bireylerde oyun bağımlılığı sonucunda hareketsiz kalma durumunun obeziteye sebep 

olduğunu söylemek mümkündür. Bağımlı bireylerin oyun içerisinde geçirdiği zaman ile birlikte 

zihinsel yorgunluğun ortaya çıktığı da belirtilebilir. Zihinsel yorgunluk durumu odaklanma, anlama, 

uyku ve konuşma problemlerini de beraberinde getirmektedir. 

 

5. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE GENEL DURUM 

 

Statista.com’nın 2020 verilerine göre 2012 yılında 70,6 milyar dolar değerinde olan video oyun 

piyasası 2020 yılında 159.3 milyar dolar değere yükselmiştir. 2023 yılı için beklenen değerin ise 200.8 

milyar dolar olduğu belirtilmektedir. Wepc.com’a göre dünyada video oyun oynayan kişi sayısı 2020 

yılı itibariyle 2,5 milyardan fazladır. Wearesocial.com’un 2020 verilerine göre dünyadaki 16-64 yaş 

aralığındaki internet kullanıcıları arasında oyun oynama araçları sırasıyla %69 akıllı telefon, 

%41bilgisayar, %25 oyun konsolları ve %21 ile tablettir. Video oyunları için dünya genelinde yapılan 

toplam harcamalar 83,16 milyar dolar olurken bu rakam Türkiye’de 363 milyon dolar olarak 

hesaplanmıştır. Wearesocial.com’un verilerinde dünya genelindeki internet kullanıcı sayısı 4,54 

milyar ve penetrasyon oranı %59’dur. Türkiye’de ise 62.07 milyon internet kullanıcısı ile birlikte 

penetrasyon oranı %74 seviyelerindedir. TÜİK (2020) verilerine göre Türkiye’de 16-74 yaş grubunun 

internet kullanım oranı %79 olmuştur. Yapılan araştırmada Türkiye’de hanelerin %90,7’sinde 

internete erişim olanağına sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dünya genelinde internet kullanıcıları 

günlük olarak ortalama 1 saat 10 dakika oyun oynamaktadır. Türkiye’de ise günlük olarak oyun 

oynamak için harcanan süre 58 dakikadır. Dünya genelinde oyun oynama eylemi için günlük olarak 

en fazla vakit ayıran ülkeler sırasıyla Tayland (1 saat 43 dakika), Filipinler (1 saat 33 dakika), Suudi 

Arabistan (1 saat 33 dakika), ABD (1 saat 25 dakika) ve Çin (1 saat 24 dakika) şeklinde tespit 

edilmiştir.  

“Uluslararası çalışmalara göre, oyun bağımlılığı yaygınlığı %0,6-15 arasında değişmektedir. 

Özellikle Çin, Kore ve Tayvan’da problemli çevrimiçi oyun oynama davranışlarının ciddi bir halk 

sağlığı sorunu haline geldiği bildirilmiştir” (Sağlık Bakanlığı, 2018). Sağlık Bakanlığı’nın raporunda 

aynı zamanda Türkiye genelinde oyun bağımlılığı yaygınlığının tam anlamı ile bilinmediği 

belirtilmiştir. 

 

6. AZALTMA, İYİLEŞTİRME VE ENGELLEME ÇABALARI 

 

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı 2018 yılında 2019 ve 2023 yıllarını kapsayan 11. 

Kalkınma Planı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kalkınma Planı kapsamında çevrimiçi oyun 

bağımlılığına ilişkin geçmiş yıllarda atılmış adımlar ve gelecekte atılması planlanan adımlara yer 

verilmiştir. Aşağıda kalkınma planı kaynağından yola çıkılarak Türkiye’de gerçekleştirilen azaltma, 

iyileştirme ve engelleme çalışmaları sıralanmıştır.  

• Türkiye’de teknoloji bağımlılığı konusu ilk olarak 2017 yılında Sağlık Bakanlığı Sağlığın 

Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele 

Çalıştayı’nda ele alınmıştır.  

• 2018 yılında Yeşilay tarafından; teknoloji bağımlılığı, mobil telefon bağımlılığı, 

çevrimiçi oyun bağımlılığı konularda dünya genelinden son araştırmaların, klinik 

uygulamaların vb. ele alındığı 4. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi 

düzenlenmiştir. 
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• Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, paydaş kurumlar olan Dünya Sağlık Örgütü, Aile, 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor 

Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Radyo ve 

Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye İstatistik 

Kurumu ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile birlikte 2017 yılında toplumu teknolojinin 

doğru kullanımı hususunda bilgilendirmek, bağımlılığı önlemek, bağımlı kişilerin tıbbi 

yardımlara erişimini sağlamak, bahsi geçen tüm çalışmaların toplum tarafından 

bilinilirliğini oluşturmak ve gerçekleşecek olan yeni hizmetleri planlamak için 

“Davranışsal Bağımlılıklar Eylem Planı” çalışmalarına başlamıştır.  

• Sağlıklı Hayat Merkezleri’nin Psikososyal Destek Birimleri sağlık personelleri 

aracılığıyla internetin, dijital teknolojinin güvenli bir şekilde kullanılması hususunda 

toplumu bilinçlendirmekte ve ihtiyaç durumlarında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.  

• 2018 yılında, çevrimiçi oyun bağımlılığıyla mücadele kapsamında birinci basamak 

sağlık hizmetlerinde görevli çalışanlara Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Programı 

Eğitimi verilmiştir.  

• İnternet, dijital oyun, çevrimiçi oyun vb. bağımlılığı sebebiyle ortaya çıkmış olan siber 

zorbalığı önlemek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Birimi 

oluşturulmuştur.  

• Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Platformu Eğitim Programı kapsamında teknoloji 

bağımlılığı ele alınmakta ve teknoloji bağımlılığını önlemeye yönelik eğitimler 

verilmektedir.  

• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

tarafından 81 ilde çevrimiçi oyun bağımlılığını önlemek amacıyla Ekranla Değil 

Akranla Büyüsün Çocuklar adlı kampanya başlatılmıştır.  

• Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu; teknolojinin ve internetin bilinçli bir şekilde 

kullanılması amacıyla Güvenli İnternet Merkezi’ni kurarak internet yardımı, 

bilinçlendirme, ve ihbar başlıklarını tek çatı altında toplamıştır.  

• Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu; güvenli web portalı aracılığıyla bilinçlendirici 

dokümanları halka sunmakta, öğrenciler ile velilerine seminerler düzenlemekte ve 

kurumlara eğitimler vermektedir.  

• Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu; internet yardım hattı aracılığıyla halkın internet 

kaynaklı sorunlarına çözüm önerileri sunarak, ilgili kurumlara yönlendirmektedir.  

• Her yıl çevrimiçi oyun bağımlılığı, dijital oyun bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı vb. 

konuların ele alındığı Güvenli İnternet Günü etkinlikleri düzenlenmektedir. 

Dijital oyun, çevrimiçi oyun hakkında bireyleri bilgilendirmek ve dijital, çevrimiçi oyun 

bağımlılığını önlemek amacıyla, 1994 yılında ABD ve Kanada, Eğlence Yazılımı Derecelendirilme 

Kurulu’nu (ESRB); 2003 yılında Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupa Birleşik Oyun Derecelendirme Bilgi 

Sistemi’ni (PEGI) kurmuştur. Bahsi geçen kurul ve bilgi sistemi bünyesinde oyunlar hakkında 

bilgilendirici etiketler barındırmaktadır.  
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Şekil 1. PEGI Sınıflandırma Etiketleri  (https://pegi.info (Erişim Tarihi: 15.12.2020)) 

 

Şekil 1.’e göre: 

• PEGI 3 etiketi bulunan oyunlar; tüm yaş grupları açısından uygundur ve ekranda 

görülen karakterler gerçek hayat karakterleri ile ilişkilendirilemez, oyun içerisinde argo 

lisan kullanılmaz.  

• PEGI 7 etiketi bulunan oyunlar; çizgi karakterler arasında şiddet eğilimini bünyesinde 

barındırır ve 7 yaş altı çocukları korkutabilecek niteliktedir.  

• PEGI 12 etiketi bulunan oyunlar; bir kurgu içerisinde şiddet, kaba dil ve düşük düzeyli 

cinsel imaları bünyesinde barındırdığından 12 yaş ve üzeri bireyler için uygundur.  

• PEGI 16 etiketi bulunan oyunlar; küfür, şiddet, kumar, uyuşturucu kullanımı ve cinsel 

ima ögelerini içerebilir. 

• PEGI 18 etiketi bulunan oyunlar; uyuşturucu, ileri düzeyde şiddet, savunmasız 

bireylere zarar verme, küfür, kumar, cinsel ima ve ırkçılık öğelerini içerebileceğinden 18 

yaş ve üzerindeki bireylere uygundur.  

• Bad Language etiketi bulunan oyunlar; argo dil, küfür, tehdit, aşağılayıcı sözler ve 

yakıştırmalar içerebilir.  

• Discrimination etiketine sahip oyunlar; ırk, cinsiyet, cinsel yönelim vb. özelliklere 

yönelik yargılama, taciz edici tutumlar içerebilir.  

• Drugs etiketine sahip oyunlar; uyuşturucu, uyuşturucu madde maksadıyla kullanılan 

ilaç vb. betimlemeleri içerebilir.  

• Fear etiketine sahip oyunlar; duygusal açıdan hassas bireylerde ve küçük çocuklarda 

rahatsız edici, korkutucu öğeler içerebilir.  

• Gambling etiketine sahip oyunlar; kumar özendirici ve öğretici öğeler içerebilir.  

• Sex etiketine sahip oyunlar; cinsel imalar, etkileşim, ilişki ve çıplaklık öğeleri içerebilir.  

• Violence etiketine sahip oyunlar; içerisinde kan barındıran yaralanma ve ölme sahneleri 

içerebilir. 

• In-game purchases etiketine sahip oyunlar; oyun içerisinde gerçek para ile birimi ile 

satın almalar içerebilir.  

 

https://pegi.info/


402 

 

 
Şekil 2. ESRB Sınıflandırma Etiketleri (https://www.esrb.org (Erişim Tarihi: 16.12.2020)) 

 

Şekil 2.’ye göre: 

 

• Everyone etiketine sahip oyunlar; her yaş için uygundur ve minimum düzeyde çizgi 

film, kurgu vb. içerir.  

• Everyone 10+ etiketine sahip oyunlar; çizgi film, kurgu, az ölçüde şiddet, argo ve 

müstehcen tema içerebilir, 10 yaş ve üzeri bireyler için uygundur. 

• Teen etiketine sahip oyunlar; şiddet, müstehcen tema, kaba mizah ve asgari düzeyde 

kumar simülasyonu ile küfür içerebilir, 13 yaş ve üzeri bireyler için uygundur. 

• Mature 17+ etiketine sahip oyunlar; yoğun şiddet, kan, cinsel içerik, sert dil içerebilir, 17 

yaş ve üzeri bireyler için uygundur. 

• Adults Only 18+ etiketine sahip oyunlar; uzun süreli yoğun şiddet sahneleri, cinsel 

içerik ve kumar öğeleri içerebilir, yalnızca 18 yaş ve üzeri bireyler için uygundur. 

• Rating Pending etiketine sahip oyunlar için henüz nihai bir ESRB derecesi 

atanmamıştır. 

 

7. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen Dijital Oyun 

Bağımlılığı Çalıştayı Raporu örnek alınarak aşağıda yer alan çevrimiçi oyun bağımlılığını önleyici 

öneriler derlenmiştir. 

Çevrimiçi Oyun Bağımlılığını Önlemeye Yönelik Genel Öneriler: 

• Ulusal ve uluslararası çapta çevrimiçi oyun bağımlılığıyla mücadelede iş birliği 

sağlanmalıdır. 

• Çevrimiçi oyun bağımlılığında risk grubunda yer alan bireylerin yönlendirilebileceği 

birimler oluşturulmalı ve geliştirilmelidir. 

• Oluşturulan ve geliştirilen birimlerde, psikiyatrlar, sosyologlar, psikologlar, çocuk 

gelişim uzmanları, sosyal hizmet uzmanları istihdam edilmeli, hizmet içi eğitimler 

verilmelidir. 

• Tüm çevrimiçi oyunların içerikleri ve oyun alanların denetlenmesi amacıyla ulusal ve 

uluslararası çapta denetleme kurulu oluşturulmalı ve denetleme gerçekleştirilmelidir. 

• Avrupa Oyun Bilgi Sistemi’ne (PEGI) Türkiye dâhil edilmelidir. 

https://www.esrb.org/
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• Çevrimiçi oyunlar ve çevrimiçi oyun bağımlılığı ile ilgili, bireylere uzman kişiler 

tarafından eğitimler verilmelidir.   

• Ulusal ve uluslararası çapta düzenli ve eşgüdümlü bir şekilde veri toplanmalı, ülke 

profili ve risk haritası çıkarılmalıdır.  

• Ülkeler ve kurumlar bünyelerinde yapılan/yapılacak çevrimiçi oyun bağımlılığı 

araştırmalarına kolaylık sağlamalı ve destek vermelidirler. 

• Eğitim programlarına bilişim teknolojileri kapsamında bağımlılığı önleyici seçmeli ve 

zorunlu dersler eklenmelidir. 

• Kamu ve özel sektör iş birliğiyle temel kodlama, tasarım vb. dijital becerileri 

destekleyici çevrimiçi oyunlar yaygınlaştırılmalıdır. 

• Periyodik güncellenen ve oyun içeriklerini açık bir şekilde açıklayan ulusal ve 

uluslararası çapta çevrimiçi oyun platformları oluşturulmalıdır. 

• Ulusal ve uluslararası çapta ilgili kurumlar tarafından kişisel verilerin korunması 

konusunda yaptırımlar uygulamalıdır. 

• Özellikle çocukları hareketli yaşama yönlendirebilecek oyunlar oluşturulmalıdır. 

• Ulusal ve uluslararası çapta cinsel taciz, çocuk pornografisi, siber zorbalık vb. gibi 

unsurları içeren çevrimiçi oyunları bildirmek üzere mobil uygulamalar ve web siteleri 

geliştirilmelidir. 

• Ulusal ve uluslararası çapta dijital okuryazarlık seferberliği başlatılmalıdır. 

• Ulusal ve uluslararası çapta bireylerin çevrimiçi oyun bağımlılığıyla ilgili danışmanlık 

alabileceği ağlar kurulmalıdır. 

• Çevrimiçi oyun bağımlılığı, çalışma konusu olarak yüksek lisans ve doktora 

seviyesinde teşvik edilmelidir.  

• Bilim insanları tarafından mevcut durum analiz edilmeli çözüm önerilerine yönelik 

araştırmalar yapılmalıdır. 

• Ulusal ve uluslararası çapta çevrimiçi oyun bağımlılığı ile ilgili kongreler 

düzenlenmelidir. 

 

Çevrimiçi Oyun Bağımlılığını Önlemeye Yönelik İletişim Çalışması Önerileri: 

 

• Çevrimiçi oyun bağımlılığı hususunda önleyici nitelikte içerikler hazırlanmalı ve 

periyodik olarak sosyal medya platformlarında (Facebook, Twitter, Youtube vb.) 

paylaşılmalıdır. 

• Çevrimiçi oyun bağımlılığı hususunda ebeveynlerin dikkatini çekmeyi amaçlayan 

olarak; geleneksel medya araçlarında (TV, dijital gazete, radyo vb.) mecburi yayınlar 

söz konusu olmalıdır.  

• Ulusal ve uluslararası çapta üniversitelerin iletişim fakülteleriyle iş birliği kurulmalı ve 

çevrimiçi oyun bağımlılığı konusunda proje ve içerik geliştirilmesi sağlanmalıdır. 

• Twitch, Youtube, Discord vb. paylaşım platformlarında çevrimiçi oyun, oyun yayını ve 

oyun yayıncılarıyla ilgili veriler toplanarak analiz yapılmalı ve söz konusu analizler 

çerçevesinde gerekli önlemler alınmalıdır. 

• Ulusal ve uluslararası çapta medya etiği geliştirilmeli ve yaygınlaşması sağlanmalıdır. 

• Ulusal ve uluslararası çapta televizyon kanallarında çevrimiçi oyun bağımlılığı 

hususunda risk ve tehditleri dile getiren haber ve programlar yapılmalıdır.  
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• Çocukların televizyon izleyebileceği saatlerde haber ve programlarda oyun isimleri 

kullanılmamalıdır. 

• Özellikle çevrimiçi oyun bağımlılığı risk grupları (çocuklar, gençler, vb.) tarafından 

izlenen programlara çevrimiçi oyun bağımlılığının zararları ile ilgili mesajlar 

yerleştirilmelidir. 

• Ulusal ve uluslararası çapta sosyal medyada ve web sitelerinde çevrimiçi oyunları 

özendirmeye yönelik reklamların engellenmesi için gerekli güvenlik yazılımları 

geliştirilmeli ve kullanılmalıdır. 

 

İletişim Çalışmaları İçin Hedef Kitle: 

 

• Risk altındaki gruplar (çocuklar, gençler, vb.) 

• Risk altındaki grupların yakın çevreleri (aileler, arkadaşlar, vb.) 

• Risk altındaki gruplara temas eden tüm meslek grupları (öğretmenler vb.) 

• Kamu, medya, dijital oyun, çevrimiçi oyun sektörü  

 

İletişim Çalışmalarında Kullanılması Önerilen Dil: 

 

• Ulusal ve uluslararası çapta çevrimiçi oyun bağımlılığı yerine, çevrimiçi oyunları 

kullanım bozukluğu ifadesi kullanılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır.  

• Çevrimiçi oyunlar hususunda medya içeriklerinde kavramlar doğru kullanılmalı, ortak 

bir dil benimsenmeli ve bu konuya yönelik medya çalışanları bilgilendirilmelidir. 

• Kullanılan iletişim dili görsel, görsel-işitsel, yazılı ve sözel formlarda bireylere 

iletilmelidir.  

• İletişim dili, kullanılan medya ve hedef kitlenin özellikleri çerçevesinde şekillenmelidir.  

• İletişim dili özendirici olmaktan kaçınarak yapıcı, samimi, kavrayıcı ve kapsayıcı bir 

üslupta olmalıdır.  

• Yaş gruplarına göre farklılaştırılmış doğrudan veya dolaylı bir dil kullanılmalıdır. 

 

8.SONUÇ 

 

Gelişen teknolojinin oyunlarda sağladığı değişim, oyunların ilk olarak dijital ortamlarda yer 

edinmesini, ardından ise çevrimiçi bir anlam kazanmasını sağlamıştır. Çevrimiçi oyunlar 

kullanıcıların savunmasız kaldığı ve yönlendirildiği ancak kendi tercihleri ve ihtiyaçları 

doğrultusunda seçtikleri bir ortam niteliği taşımaktadır. Yönlendirmelerin olumsuz etkilerinin yanı 

sıra kullanıcılarda gelişen bağımlılık da oldukça önemli sorunlara yol açmaktadır. Bu sorunlar 

bireylerin yaşamlarını normal bir şekilde sürdürememelerine, psikolojik, fizyolojik ve sosyal açıdan 

olumsuz etkilerle karşılaşmalarına ek olarak iletişim anlamında da problemler yaşamalarına yol 

açmaktadır. İletişim olgusunun da içinde bulunduğu dijital teknolojilerin, bir iletişim aracı olmasının 

yanı sıra iletişim sorunları yaratan unsur boyutuyla da incelenmesinin önemli olduğu görülmektedir. 

Kuramsal açıdan kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı televizyon üzerinden yoğunlaşsa da günümüzde 

çevrimiçi oyunların kitle iletişim araçları ile sunulması ve kaynak ile alıcı arasındaki ilişki göz önüne 

alındığında çevrimiçi oyun oynayan bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması, doyum-tatmin ilişkisi ve 

oynanan oyunların oyuncular tarafından seçilmesi gibi etkenler yaklaşımın çevrimiçi oyunları ve 
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iletişim boyutunu açıklamada da kullanılabileceğini göstermektedir. Dünyada çevrimiçi oyun 

kullanıcılarının hızlı bir şekilde artması ve bağımlılık boyutunun da aynı oranda artış göstermesi 

bugüne kadar bağımlılığı engelleme, iyileştirme ve azaltma çabalarının gerekli ölçülerde 

uygulanmadığını ya da yetersiz kaldığını gözler önüne sermektedir. Ulusal ve uluslararası çapta 

çevrimiçi oyun bağımlılığının artışındaki hızın farkında olan yetkililer bağımlılığı engelleyici, 

iyileştirici ve azaltıcı birtakım çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Bahsi geçen çalışmalar özellikle halkı 

bilinçlendirme odaklı olmakla birlikte aynı zamanda düzenleyici tedbirleri ve tedavi geliştirme 

süreçlerini de kapsamaktadır. Çevrimiçi oyun bağımlılığına azalan bir ivme kazandırmak amacıyla 

ulusal ve uluslararası çapta uygulanabilecek birtakım öneriler söz konusudur. Bu öneriler 

kapsamında özellikle bağımlı ya da risk grubunda yer alan bireylerin yakın çevrelerine, yakın temasta 

bulundukları meslek gruplarına ve kamu yetkililerine büyük pay düşmektedir. Bireyler çevrimiçi 

oyunlara özendirilmemeli, mümkün olduğunca çevrimiçi oyunlardan haberdar olmamalı, ilgileri 

başka alanlara yöneltilmeli ve bağımlılık bilinci ile farkındalık kazandırılmalıdır. 
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Abstract: Due to its changing status in international migratory movements in the past decades, Turkey has become both a 

country of transit for migration from the nearby geographies to Europe and a host country providing temporary protection 

for different immigrant groups. In due course of the diversification in migrants and migratory processes, there arose a 

multiplicity of discourses and narratives on and about international migration in the public sphere of Turkey. The migrants 

are represented as victims, criminals, threats to the national economy or opportunities for a higher hand in international 

negotiations. One might speak of free oscillation of discourse and narrative blocks related to migrants/asylum seekers/refugees 

who are at times complementary and generic but at other times decompositionary and straticulated. The main objective of the 

presentation is to depict, archive, and categorize the discourse and narrative blocks on and about international migration 

circulating in the news media (more specifically national newspapers) in Turkey.The study will present the findings of a 

thorough content analysis of news on refugees in 9 national newspapers (Sabah, Hürriyet, Sözcü, Posta, Türkiye, 

Cumhuriyet, Birgün, Yeniçağ, Özgür Gündem) published between 2011 and 2019. The study will present the findings of a 

thorough content analysis of news on refugees in 9 national newspapers published between 2011 and 2019. After collecting 

all news items on refugees and migration, a representative sample of 2096 news items were coded to reveal how the refugee 

problem is framed in the news. The paper will present a thorough analysis of news frames and answer how migration and 

“the migrant” are defined and framed. The study is a part of TÜBİTAK 1001 Project titled “Political and Social 

Conceptualization of International Migration in Turkey: Discourses on Migrants, Asylum Seekers and Refugees, Fuzzy 

Cognitive Maps, and Narratives of Migration” (119K256).  
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Abstract:  Digitalization causes radical transformations in journalism as it does in every area. News productions includes 

five stages; access and observation, selection and filtering, processing and editing, distribution, and interpretation. By 

technological improvements on information and communication, the structure of news making practices has changed. For 

instance, reaching of data became faster, more widespread and more effortless. Moreover, while switching from analog system 

to digital system on the news producing process; reaching, saving and distribution of data has become safer, faster and has 

greater archiving capacity. From this perspective, it is considered that digital media technologies started to be seen in every 

stage of journalism from the production of news to its distribution and circulation. Therefore, journalism has gained new 

features such as digitality, interaction, hypertextuality and convergence. This new features and innovations in journalism 

has affected not only journalists’ working area and conditions also affected news consumption practices. Through, it can be 

considered that the growth of digital technologies and traditional broadcasting practices has been blended in digital media 

technologies.  

The aim of this study is to examine how new technologies has transformed the structure of news production stages within 

journalists’ way of working, the content of news and the relationship between news organizations and the audiences of news 

organizations. 
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THE IMPACTS OF DIGITAL TECHNOLOGIES ON JOURNALISM: AN EXAMINATION OF 

NEWS PRODUCTION STAGES WITHIN DIGITAL MEDIA 

 

1. INTRODUCTION 

 

This study consists of two components; the nature of digitalization and digital transformations 

in news production practices.  To examine how digitalization affects the process of news making 

stages, the determination of three important features gained by digitalization for new making is 

essential. Interactivit, Hypertextuality and digital code which became the new features of news 

making stages, play essential role from the first stage of news production which called as “Access and 

observation” to the last stage that called as “interpretation.” Those new feature not only important for 

journalists but also essential for audiences who follow the news from mass media. By this way, 

journalists have become able to quickly access, report and publish new stories from every corner of 

the world, and the audiences have become able to select, read and comment on the news that interests 

them.   

Interactivity has made it possible for individuals to have a say in the content production of 

mass media. Through the improvement of web 2.0 technologies  audiences have shifted from passive 

position to active by producing context, making comments, and sharing of the context which they 

chose.  
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“hypertextuality is achieved through sidebar links in the second level” (Ureta, A.L., Noci,J.D., 

2014:286).   In this way, the time and place constraints in mass media were eliminated, and they were 

able to offer more content. 

  

2. THE NATURE OF DIGITALIZATION   

 

To understand the nature of digitalizations there ara two essential perspectives; Van Dijk and 

McQuail’s who have examined the origin of the term of digitalization. Both of them are mentioned 

about the nature and consequences of digitization.  

For instance, Van Dijk took the definition of digitalization as the second second development of the 

network society. As a consequence of digitalization; data becomes more portable.  

 

Van Dijk (2006) determines digitalization as a meaning that;  

all signals are chopped into little pieces, called bits, consisting of nothing but ones and zeros. With the 

aid of microelectronics, these bits can be transported and connected fast and without interference. The 

best result is achieved when the entire link, from transmitter to receiver, consists of digital signals (Van 

Dijk, 2006, p.44). 

 

According to Van Dijk, digitalization is considered as the second development that forms the 

basis of the network society. Especially with the developments in the field of microelectronics, bits 

have become portable quickly and without any data loss. This is essential for journalism to produce a 

news story; storage, processing and dissemination of information is less costly and faster without any 

data loss.  

On the other hand, McQuail also explains digitalization as a process by which «all text 

(symbolic meaning in all encoded and recorded forms) can be reduced to a binary code and can share 

the same process of production, distribution and storage.» (McQuail, 2005, p.137). 

From those perspectives, as the most areas, news production stages are affected by digital 

transformations. 

 

3. DIGITAL TRANSFORMATIONS IN NEWS PRODUCTION STAGES 

 

According to Domingo (2008), news productions include five stages; access and observation, 

selection and filtering, processing and editing, distribution, and interpretation.  

The first stage of news production is Access and observation. This stage is essential to gather 

information about an event. In this stage the journalist observes by meeting eyewitnesses and officials 

(Collado, 2011). By increasing in digital Technologies and new media, journalists may reach 

information from all parts of the World, even in the most remote places via smartphones and the 

applications that it contains. From this perspective, social media also has become an important source 

of news, such as Twitter.   

Selection and filtering stage is named the ``gatekeeping” stage. In this stage journalists decide 

which stories should be reported or published (Collado, 2011). According to Girgin, this is the most 

difficult stage for journalists because they should perceive which story has newsworthy between 

many events in a day (Girgin, 2002). Girgin also claims that in this stage, the information which was 

obtained for the new story, is decided on which aspect to consider to publish as a news story (Girgin, 

2002). With the developments in communication technologies, journalists have started to have more 
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alternatives for stories that they can consider as news compared to previous years. Within the 

framework of the possibilities offered by social media and smartphones, the concept of citizen 

journalism has also been rapidly spread and implemented. Thus, even if journalists cannot reach an 

event that takes place in a region, it has created a new alternative area for journalists to be recorded 

and sended the event with citizens’ smartphones to the news organization. 

Processing and editing stage includes writing and editing of an event to publish as a news item. 

New programs such as programs related to fiction and page design used in news production have 

enabled journalists to be faster in producing news. 

The fourth stage of news production is Distribution which is essential for being available to be 

readed and discussed by audiences of the news. By prevalence of digital Technologies in news 

production and society, fast publishing has gained more importance than previous periods. At the 

present time, news organizations compete with each other to be the first to post the news by mass 

media, websites and social media.  

The emergence of the internet, other electronic media, blogs and social media platforms affects 

not only media practice, dissemination of news and information to the public has also changed (Şen, F. 

Yılar, Ö., 2020).  

On the other hand, Especially by the twentieth century, digitalization studies in television 

broadcasting were directed, firstly satellite broadcasts were digitized, and in the following years, cable 

and terrestrial broadcasts were switched to digital broadcasting. In addition to increasing the sound 

and image quality, this situation increased the number of viewers by four times and reduced the cost 

by four times (Koyuncu, 2017). 

The last stage of news production is interpretation. In this stage, the new story which has been  

published is opened to be made commendable and be discussed. With the development of 2.0 

technologies, audiences have gained the opportunity to discuss and share their opinion about an event 

published by media organizations.  

 

Table 1. This table shows the number of followers of the most preferred news organizations on twitter. 

 

COUNTRY NEWS ORGANIZATIONS FOLLOWER 

USA NEW YORK TIMES 50.791.957 

UK BBC NEWS 33.317.224 

FRANCE LE MONDE 9.424.914 

TURKEY NTV 7.592.121 

TURKEY HURRIYET 4.291.407 

 

According to Table 1. There are five news organizations from the countries of the USA, UK, 

France and Turkey. Those data took from their official twitter accounts which took on 25th October 

2021.  

The data in this table show that social media and audiences can also be effective in the 

dissemination of news in today's conditions. The development of digital technologies and the 

interactive communication of web 2.0 technology have not only limited the audience as news 

consumers, but also made them an important factor in the production and dissemination of news. 
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CONCLUSION 

 
The development of digitalization, the spread of the internet, the great changes and 

developments in communication technology completely changed its scope. 

Essentially, improvements and utilization of digital technologies are not only limited to the 

news production stages, but also spreads to all areas of content production in the media such as 

television and radio programs, film and series productions, magazine publishing. This is a wide issue 

that needs to be studied separately for each field about media.  

However, when we examine the phenomenon of digitalization in news production stages, it is 

possible to say that it provided radical transformations in these stages and changed the nature of news 

production stages. As a result of the developments in computer and communication technologies, the 

stages of production, storage, transmission and distribution of information gained a faster and easier 

dimension compared to previous periods, as well as the risk of any data loss in information while 

these stages were taking place. These opportunities provided by digitalization have caused some 

transformations in the production and consumption practices of journalism by circulating information 

in various communication tools. 

In conclusion; by the development of digital Technologies; news producing stages has gained 

some important features such as; fast publishing, hypertextuality, interactivity. Moreover has became 

more comprehensive beyond the restrictions of time and space such as page and column of 

newspaper.  
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Abstract: Journalism is a demanding profession in Afghanistan, where females are less encouraged to become journalists. 

Even recently, the people of Afghanistan still do not encourage females to work outside. But still, a significant number of 

females are engaged in journalism. It contributes to society for economic prosperity and changes the attitude towards the 

concept and process of development. A noticeable change is occurring in the social attitude symbolized by the advancement of 

females in the journalism sector. These contributions also pave the way for women's and human freedom. Afghan female 

journalists have made significant gains since the fall of the Taliban regime in 2001. 1741 working Afghan female journalists 

are a symbol for other Afghan females, who are living at their home and are not permitted to work outside. These female 

journalists report on violence against women every day and publish and transmit them through their media and acquaint 

them with their Islamic and cultural rights. Even their (people) views towards females, who are working in the media are not 

very positive, but still, the Afghan female journalists continue to do their jobs. Besides security issues that, female journalists 

are facing daily, they are facing discrimination in and outside of the office and are also concerned about the future. So in this 

context, the main reason for this study is to reveal the main challenges that Afghan female journalists are facing. 
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CHALLENGES FACED BY AFGHAN FEMALE JOURNALISTS 

 

INTRODUCTION 

 

Journalism was once considered to be predominantly a male-dominated profession (Franks, 

2013). As the profession grew, women's admission into the profession was restricted by culture, 

tradition, and religion, and those who dared faced considerable discrimination. Despite this, females 

do not succumb to their efforts to reach high and desirable positions like their male colleagues, who 

are editors, reporters, sports analysts, and journalists. Although the profession is characterized by 

profound gender segregation with minority females, they are still conspicuous and appear to be 

actively involved in journalism (Franks, 2013). Female journalists aim to better their position and reject 

the stereotyped mentality that has plagued the profession by embracing traditionally male-dominated 

sectors such as news, crime, and politics. 
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Furthermore, Franks (2013) analyzed the wage difference between male and female journalists 

and discovered that there is a significant disparity in how male and female journalists are paid 

throughout the world. This is because, despite an increase in the number of females entering the 

industry, journalism is still organized around masculine ideals (Löfgren-Nilsson, 2010). Journalism 

has always been viewed as an apprenticeship rather than a path to professional advancement through 

academic qualifications. This is thought to be more successful since informal learning is thought to 

increase a person's practical competency at work rather than studying a collection of academic 

information without spending enough time in the area to develop the required practical expertise. 

However, this pattern has shifted, particularly since colleges in the United States began 

providing Journalism courses, allowing young aspiring journalists to seek formal education and, as a 

result, encouraging females to enter the field (Bromley, 2013). There has been a progressive growth in 

the involvement of female Journalism students in the United States since the commencement of 

official Journalism education, and this trend was later noted in the United Kingdom and many other 

nations where the system was implemented (Franks, 2013). 

At work, female journalists encounter several unmotivated hurdles. In male-dominated 

countries, female journalists confront religious and cultural limitations that make the idea of gender 

disparity a natural one (Gills, 2007). 

Discrimination against females in Journalism is not confined to a single field; it may be found in 

both written and visual media. Females are sexualized in all forms of media, which causes them to 

talk less than males, ask for fewer comments from them, and are purposefully barred from positions 

of leadership and professionalism (Chambers et al., 2004). 

According to Franks (2013), female journalists are constantly harassed. According to research 

referenced by Franks (2013) by the International News Safety Institute and the International Women's 

Media Foundation, 64 percent of female journalists globally, out of 875 women from various nations, 

report encountering intimidation, threats, and harassment while working. These alleged assaults were 

perpetrated by a boss, supervisor, and even coworkers. This abuse and harassment, however, is not 

restricted to a certain time in their careers; it continues when these females apply for jobs in the 

industry and advance to roles as journalists (Williams, 2015).  

In a hostile, corrupt atmosphere, journalism is viewed as a risky career for females, particularly 

for reporters who expose injustice in violent situations and war zones (Ronderos, 2012). Threats, 

confiscation of materials, imprisonment, killings, deportation, arrests, and intimidation are some of 

the other obstacles that male and female journalists face. Sexual violence is not uncommon, but 

because of the history and shame associated with it, female journalists who have been sexually 

attacked prefer to keep silent. These are just a few examples of the kind of abuse that female 

journalists experience across the world as they go about their jobs. In this context, an attempt is made 

to investigate the primary obstacles that female journalists in Afghanistan experience in their 

professions. 

Living and leading life in a traditional and unsafe nation like Afghanistan is challenging. 

Females, in particular, are more likely to have these issues. Despite accounting for half of 

Afghanistan's population, they are constantly confronted with challenges and bloodshed. With the aid 

of foreign organizations and the new Afghan law, a new age of Afghan female journalists begins 

when the Taliban government falls. These Afghan female journalists not only report on everyday 

atrocities against other Afghan females, but they also strive to educate them about their Islamic, social, 

and cultural rights. Afghan female journalists are one of the most significant causes, along with other 
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factors (international organizations, non-governmental organizations, public opinion, workshops, and 

so on) that make life easier for Afghan females. 

There are no national or international publications that adequately detail the problems that 

Afghan female journalists face in their everyday lives and career. The Center for the Protection of 

Afghan Women Journalists (CPAWJ), the Afghan Journalists Security Committee (AJSC), and the 

Afghan Journalists Center (AJC) are just a few of the organizations that work directly or indirectly 

with Afghan female journalists. These organizations and centers provide news and articles about 

Afghan female journalists on a daily, semi-annual, and annual basis. However, all of these articles and 

publications are generic in nature, and none of them particularly address the difficulties and 

challenges faced by Afghan female journalists. As a result, this research should be conducted to 

resolve this issue and produce one piece of article on the challenges that Afghan female journalists 

encounter. 

This paper uses both qualitative and quantitative methods. Various pieces from various 

publications, writers, and websites are examined, and one piece of the everyday problems 

encountered by Afghan female journalists is presented. 

 

AFGHANISTAN MEDIA 

 

Shamsul Nehar (1873) was Afghanistan's first newspaper, with roughly 40-48 issues produced 

(Sabghatullah, 2018). In addition, the first radio station, known as Kabul Radio, began transmitting in 

1925 (Azizi, n.d). In 1978, the first television transmission was done. The media in Afghanistan was 

influenced by the Soviet Union between 1979 to 1992, while the People's Democratic Party of 

Afghanistan (PDPA) was in power (Potichnyj, 1988). 

The media was defined by harsh media regulations during the Taliban government in the 1990s, 

including the banning of viewing television and listening to music. The lone radio station offered 

religious and propagandist programming but no music (Haand, 2019). Until the Taliban were deposed 

in 2001, the media environment remained unchanged. 

Under Hamid Karzai, the country's media had altered dramatically. In post-Taliban 

Afghanistan, the media was quickly expanding. Media firms and organizations had been registered 

with the government (Gezari, 2011). With the Taliban's collapse, television broadcasts had resumed, 

and many restrictive restrictions had been removed. As a result, in April 2007, the Afghan media 

boycotted reporting on the Taliban (Pajhwok Afghan News, 2007).  

The Afghan media is flourishing, although it faces obstacles such as self-censorship, sanctions to 

discredit people, and the publication of non-Islamic content (BBC, 2019). Using their positions, some 

government officials maintain their communication infrastructure in local government entities. Some 

newspapers and internet media are said to be controlled by the same persons (Library of Congress 

Federal Research Division, 2006). Censorship is prohibited under a 2004 media legislation. Periodicals, 

on the other hand, are required to be registered with the Ministry of Information and Culture. 

Journalists, as well as military personnel, are at risk of kidnapping and murder threats (Kamalipour 

and Snow, 2004). 

Most Afghan journalists are men. However, the voices of female reporters and editors are 

beginning to be heard. Female journalists used to only report on education and health, and these are 

often considered feminine issues. They work on issues such as modernity and traditions that affect 

Afghanistan today (Gezari, 2011). 
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In Afghanistan, there are now 96 television stations, 190 radio stations, and 1500 newspapers in 

operation (Yousufi, 2020). As of March 8, 2020, 7577 people were working in various media platforms, 

with just 1741 of them being women (Bashardost, 2020). 

  

 
 

Figure 1. Number of Afghan Female Journalists by Different Years ( The number of female journalists in the 

Afghan media has increased by 49% (Bashardost, 2020: 2)) 
 

 
Figure 2. Provinces with most female journalists. (Center for Protection of Afghan Women Journalists (CPAWJ, 

2020: 4)) 
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Shape 1. Statistics show on the map of Afghanistan, in provinces with green-colored there is a high number of 

female journalists, in blue-colored provinces, it's medium, in red-colored provinces, they are less and in black-

colored provinces, there is no female journalist.  (Center for Protection of Afghan Women Journalists (CPAWJ, 

2020: 4)) 

Women in Afghanistan 

 
Despite Afghan society's entrenched hierarchy and patriarchal, central administrations such as 

Habibullah Khan's in 1903 implemented several social and legal changes to help women and girls 

improve their position and use the media to promote gender equality. In the popular central 

government-run journal Siraj ul-Akhbar, Mahmud Tarzi began writing on gender equality, human 

rights, and social inclusion. Queen Soraya, King Amanullah Khan's wife, created Irshad-e Naswan, the 

first women's journal, which concentrated on domestic abuse and other social and political concerns 

affecting women. This journal provided the ideal platform for the Queen and the King to express their 

views on women's rights (Frogh, 2012). 

During the Soviet-backed Communist regime's reign, the second era of reform occurs. During 

the communist era, women made about one-third of all teachers. A substantial percentage of women 

also worked as physicians and nurses and had high-profile jobs in the security industry. State-

controlled radio and television networks, as well as publications, publicized these attempts to free 

women (Frogh, 2012). 

On television, radio, and in newspapers, Afghan women were represented as "urbane, 

educated, and sophisticated" people. For Afghan women, this did more harm than benefit. The elites 

that were controlling the central government, felt abandoned, frightened, and disregarded by rural 

populations. In the view of rural Afghans, the central media establishes a clear divide between "good" 

and "bad" women by exclusively depicting the educated elite. Local communities eventually acquired 

the impression that trainees wore contemporary European-style attire and people working outside the 

house were not of good character, based on these pictures generated by the media. Furthermore, 

despite being the country's biggest demographic, published photographs of women provide a highly 

particular and rigid gender model for rural women and girls to imitate. In 1990, a local elder labeled a 

rural lady as "clean, less morally corrupt, and better Muslim," claiming that education would "taint" 

her character. Even though this remark represents the opinion of a single person, it demonstrates that 

the elders' opinions on women and women in rural Afghanistan are commonly accepted (Frogh, 

2012). 

In terms of women's rights, the 1990s were the worst years in Afghanistan's history. With the 

Taliban's takeover of power in 1996, women faced an unprecedented period of persecution. Women 

were subjected to unrelenting tyranny and violence by the Taliban regime. Almost everything was 

banned for women: being well-groomed, laughing, having fun, going to school, job, seeing a male 

doctor, expressing oneself... A woman may not leave the house without her husband's consent, nor 

may she be seen on the street without her spouse or a male relative. The dwellings' windows had to be 

fully shut or painted. It was unlawful to keep birds in cages under the Taliban's obsessive ideology, 

but it was legal to put women in solitary confinement in their houses (15 Articles Being a Woman in 

Afghanistan, 2015). 

Women have achieved tremendous progress since the Taliban government fell in 2001. 

Women's rights are incorporated in the national constitution of 2004, and consecutive national 

administrations have pledged to safeguard women's rights, end violence against women, and promote 
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economic empowerment and political engagement for women. In the region and other Muslim 

nations, the Afghan Constitution and the Law on the Elimination of Violence Against Women give 

women unparalleled rights, protections, and possibilities. Although the present Afghan 

administration is openly devoted to women's rights and empowerment, women still face major 

obstacles in exercising their rights (Khan et al., 2018). 

Women's rights and engagement in Afghanistan are increasing slowly, according to The Asia 

Foundation's 2018 Afghan People Survey (The Asia Foundation, 2018). 

When it comes to women's access to justice, the 2018 findings were positive. More females than 

males (16.4 percent vs 21.8 percent) report going to court, the Law Department, or their local Shura or 

Jirga to settle their household issues. The Ministry of Women's Affairs, one of the Afghan 

government's three agencies, is responsible for some of this development. Special teams have been 

established by the Attorney General's Office and the police to give help to females in cases of violence 

and civil disputes. Females are also better aware of their rights as a result of media and public 

awareness efforts carried out by non-governmental organizations and international funders (The Asia 

Foundation, 2018). 

Since 2001, grassroots activists, NGOs, the Afghan government, and the international 

community have worked together to make significant progress (The Asia Foundation, 2018). 

 

Figure. 3: Q-7. What, if anything, is the biggest problem facing women in this area today? What is the next 

biggest problem? (2018 Survey of Afghan People (The Asia Foundation, 2018: 33)) 

 

Illiteracy or lack of education (40.9%), unemployment (26.7%), domestic abuse (19.2%), forced 

marriage (12.5%), injustice (12.5%), and poverty (11.3%) are the most significant challenges for Afghan 

females (The Asia Foundation, 2018). 

Afghanistan has one of the lowest literacy rates in the world, with about 31% of the population 

aged 15 and up being literate. According to the UNDP, women make up around 31.7 percent of 

literate people. According to UNICEF, 3.7 million school-aged children are out of school, with 60 

percent of them being girls (The Asia Foundation, 2018). 

 

CHALLENGES FACED BY AFGHAN FEMALE JOURNALISTS 

 

Since the Taliban's collapse and the formation of a new administration, the function and 

visibility of female journalists have grown in importance. Females are drawn to media activities by 
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legal protections and the open space provided by the media; however, for various reasons the 

presence of female journalists is decreasing. The decline in the presence of female journalists is not 

only limited to a lack of security in the country; on the contrary, low salaries and privileges, 

discrimination, and workplace harassment are also factors. 

Although the media has played a critical role in delivering information, public awareness, 

restructuring, anti-corruption, freedom of speech, and human rights in Afghanistan after 2001, media 

professionals still face several obstacles (Haand, 2019). 

 

1.INSECURITY 

 

Afghanistan has been at war for over 42 years since the Soviet Union invaded the country in 

1979. It is natural for a country to feel apprehensive during a conflict in this setting. In a war-torn 

nation like Afghanistan, where no one can guarantee even a second or minute of their life, a person's 

death, whether male or female, becomes the norm. This instability has a significant impact on 

journalists, as well as other groups. Consider how difficult it would be for female journalists to 

operate in a such culture, where even male journalists are restricted from working freely and are 

constantly threatened. Journalism is regarded as a hazardous profession, particularly for females 

working in a hostile, corrupt environment, and particularly for reporters who expose injustice in the 

domains of violence, the environment, and war (Ronderos, 2012). In this context, insecurity is one of 

the most significant difficulties that female journalists in Afghanistan confront. 

Afghanistan is the third deadliest nation for journalists, according to the RSF (Reporters 

Without Borders) 2020 report (after Mexico and Iraq; before Pakistan and India). According to the RSF, 

Afghanistan is rated 122nd out of 179 nations in the 2020 World Press Freedom Index, down from 

121st the previous year (RSF, 2021). 

It is easy to see why Afghanistan is one of the most dangerous nations for journalists if we look 

at the following death chart of journalists over the previous six years (2016-2021).  
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As seen in the graph above, in a society where journalists are not protected, insecurity will be 

undoubtedly the greatest issue they will confront in their daily job and personal life. Not only for 

males but also female journalists, this is a difficult task. 

Since 2001, Afghanistan has lost 15 Afghan female journalists and two international female 

journalists and media workers. Twelve of these female journalists are murdered, while the others are 

killed in terrorist attacks, suicide bombs, and bombings; six of the 12 murders are carried out by the 

relatives of females whose killers have been apprehended. Shima Rezaei, Shakiba Sanga Amaj, Zakia 

Zaki, Donya Zakeri, Plosheh Tokhi, Maryam Ebrahimi, Zeinab Mirzaei, Muharram Durrani, Mina 

Mangal, Malala Maiwand, Morsal, Sadia, and Shahnaz are among the Afghan female journalists 

killed. Anja Niedringhas and Maria Grazia Cutuli are two foreign female journalists who have been 

killed (Yousufi, 2020). 

According to a study released by the Center for the Protection of Women Journalists (CPAWJ) 

in Afghanistan at the end of 2019, 65 incidents of violence against journalists have been documented, 

with six of them being female journalists. However, in 2020, the CPAWJ documented 15 incidents of 

violence against female journalists and media workers, including murder, injury, physical assault, 

insult, humiliation, and threats, a 50 percent increase in comparison to the previous year (2019). 

According to the center's projections, 90 journalists have faced violence in Afghanistan in 2020, with 

15 of them being female journalists (CPAWJ, 2021). 

Malala Maiwand was the seventh Afghan journalist to be murdered while working in 2020 

(CPAWJ, 2020). Three additional female journalists were killed by unknown assailants in the same city 

(Nangarhar) on Tuesday, March 2, 2021, barely three months after Malala's assassination. Morsal, 

Sadia, and Shahnaz, all Enikas TV employees, were killed in two separate attacks on their way home 

from work (Karimi, 2021). Many journalists and media critics are abandoning their professions and 

even the nation as a result of growing threats and intentional deaths. According to sources, 12 

journalists have fled the nation in the previous two months, including five women, and are presently 

residing in the United States or Europe (Karimi, 2021). 

A lot of female journalists regard threats and murders against their female colleagues as a 

serious issue and impediment to their professional practices and believe that as harassment and 

threats against them rise, they lose trust in the future of their profession. Many journalists are 

abandoning their professions, particularly in insecure regions. "Both my husband and I work as 

journalists, and the Taliban have threatened us, so we decided to move to Kabul," says a journalist 

from Ghazni. On the condition of anonymity, she stated that there are presently no female journalists 

working in Ghazni due to rising mistrust (Karimi, 2021). 

Ranginah Anwari, a media activist in southern province Kandahar, alleges that she has been 

harassed by unknown individuals for the past month and has been unable to continue her work. 

According to Anwari, 18 female journalists have been missing in Kandahar. Golalai Karimi, Zabul's 

lone female journalist, says, "I quit working in the media due to security worries." Lida Ebrahimi, a 

journalist with the Roshani TV channel in the northern region Kunduz, emphasizes the importance of 

prosecuting violent criminals, citing impunity as the primary source of violence against journalists 

(Karimi, 2021). 

According to Sakinah Ahmadi, a female journalist who works for the local radio station Radio 

Farhat, says conservative culture is still widespread in society. She claims that the deteriorating 

security situation and attacks on journalists by various groups are interfering with female journalists' 
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work and instilling fear in their communities. "These kinds of mishaps demoralize female journalists 

and endanger their media careers," she says (Wardak, 2020). 

The Taliban recently told media outlets in Ghazni province that they should only broadcast 

whatever they want. Music, government ads, and women's voices on radio stations must all be 

removed immediately, according to media executives. The demand is seen as a threat and a warning 

by the Taliban, who say the media would be held responsible for any consequences if the public is 

misled. Journalists and media owners in Ghazni fear the Taliban's threats against them, media outlets, 

and female journalists would stymie their work. Mahjabin Nekzad, a Ghazni-based journalist, claims 

that female journalists have experienced social and security issues in the past, but that Taliban threats 

have recently quadrupled, posing a severe threat to her and her coworkers. "We conduct our work 

with zeal," she adds, "but the Taliban danger has recently diverted female journalists emotionally and 

caused issues for our community." Anisa Amiri, a female journalist in Ghazni, is likewise concerned 

about the Taliban's danger. "If the current scenario continues, female journalists' twenty-year activity 

and growth will be interrupted, and their place in the media would be threatened once more." She 

goes on to say that if women's issues remain, their position in journalism, as well as other areas of 

society, would be jeopardized, and the Taliban will prevent them from going to work or school. 

Fataneh Mutawakel, a local journalist who quit due to targeted deaths in Baghlan, claims that 

the threat to journalists poses severe challenges for female journalists. "The government must examine 

the recent sad incidents that resulted in the deaths of journalists, and serial killings of journalists and 

media workers must be halted," Mutawakel adds. "My family no longer allows me to report after four 

media workers were killed in Nangarhar," adds Shamila Hosseini, another journalist forced to retire 

due to insecurity (Wardak and Ansari, 2021). 

The security situation in some regions (Khost and Ghor) is so terrible that female journalists 

may only transmit their stories and reports to the media through removable flash drives or mail 

(Hamraz, 2018). 

Sanam Nikzad is another female journalist who has been threatened while doing her job. "I was 

heading home from college when two guys tried to punch me. They hit my hands, I screamed, and 

they escaped," Nikzad says (TOLOnews, 2020). 

In an exclusive interview with Anadolu Agency in Kabul, Afghan female journalist Zalma 

Kharooti addressed the challenges of her colleagues in the nation, saying, "I have constantly been 

threatened with death." As a result, I had to resign from my position. Due to the growing threats, I 

fled Afghanistan for a short period, but the threats persisted when I returned. I was threatened with 

death several times and was pursued by armed guys. I'm unable to leave the house any longer. In 

Afghanistan, I am not safe" (Anadolu Agency, 2019). 

On May 11, Mina Mangal, a well-known Afghan journalist, political strategist, and women's 

rights campaigner, was assassinated in Kabul. Mangal's father told the BBC, "I lost an educated and 

energetic daughter because of a family dispute problem." He goes on to say, "I inquire as to why the 

government is unable to safeguard my working daughter. I implore them to safeguard other women, 

like as my daughter, who emerge from the other home to serve our community " (BBC, 2019). 

According to the Center for the Protection of Women Journalists in Afghanistan, conflict, and 

insecurity have forced the closure of more than 194 video, audio, and print media outlets across the 

country's cities and provinces (Ayoubi, 2020). 

This problem is quite widespread in Afghanistan, and it has had a significant impact on the 

country's media. 
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2.SOCIAL PROBLEMS 

 

Targeted assassinations, terrorist assaults, and conflicts with authorities have all been 

commonplace in Afghanistan's media industry during the last two decades. As a result, according to 

international rankings, Afghanistan is one of the most hazardous places in the world to work as a 

journalist (RSF, 2020). Female journalists in Afghanistan, unlike their male colleagues, suffer a variety 

of extra risks, including domestic abuse and harassment by family members, as well as a social 

censure and uneven treatment at work. In Afghanistan, journalism is seen as an "immoral" career for 

women (Zamani, 2019). A female journalist is advised during a live radio broadcast that she should 

cease working since women are not permitted to work outside the house. Fearing retaliation from 

religious conservatives, female journalists advise practicing self-censorship. They avoid criticizing 

warlords and other power brokers, as well as debating contentious subjects like women's rights. 

Female journalists also say that to protect themselves, they do not use their true identities when 

working. According to a female journalist, 'night letters' were issued in her area, condemning any lady 

who worked with the radio station to death. The local elders assemble an informal jirga, and the 

female journalist was asked to resign. Out of anxiety, she suspends his radio program for 45 days but 

then resumes it under a new name, tone, and program (OHCHR and UNAMA, 2009). Physical or 

psychological violence may be pervasive in this setting, affecting interactions at many levels, 

including family, relatives, coworkers, authorities, police enforcement, religious groups, and society as 

a whole. 

Female journalists in Afghanistan are battling for their rights and livelihoods daily. It entails 

convincing immediate family members, close relatives, and, in certain circumstances, tribesmen, to 

allow them to work outside. Many families reject their daughters’ suggestion of working outside, as 

well as the woman's decision to work in the media, which are frequently not her own, even relatives 

and acquaintances are frequently engaged. In other situations, the major members of their family, 

such as their dads, brothers, and spouses, are unconcerned with their media profession, while other 

relatives, such as the father's and mother's relatives and third-degree relatives are opposed. Because 

Afghan families are so closely knit, even resistance from distant relatives may have a significant 

influence. 

When writing stories and conducting research outside the office, Afghan female journalists 

confront several challenges. "When we went to the city to write an investigative piece, any shopkeeper 

or anybody we encountered would say that this girl is a heretic, that she works in media, or that this 

girl is immoral," Samira Rasa, a journalist, recalls (Seerat, 2017). Also on January 18, 2020, Mujibur 

Rahman Ansari, the leader of Herat's Gazargah Mosque, refused to allow female journalists to cover a 

recent press conference (TOLOnews, 2020). 

According to Franks (2013), female journalists are constantly sexually harassed. In this context, 

Afghan female journalists are subject to issues not just outside of work, but even inside work. Male 

colleagues are the most common offenders of sexual harassment at work, according to participants in 

an AJSC (Afghan Journalists Security Committee) survey. 59 percent of those polled claim they've 

been sexually harassed at work by their media pals. "One of the causes for the surge in workplace 

sexual harassment complaints by female journalists is the victims' reticence in reporting these 

occurrences," the research reads. They frequently keep their mouths shut to protect themselves and 

their family (AJSC, 2016). Atefa Malekzadeh, a former journalist of one of the state-run media 
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channels of Baghlan, claims that she would continue to work despite economic difficulties and the 

conventional social structure, but that the only thing that kept her away from this career was sexual 

harassment in the workplace (Ayoubi, 2019). 

Women are frequently prevented from disclosing their true names and identities in the media 

by traditional culture, gender discrimination, unfavorable perceptions of women, and fear of social 

isolation. Some female journalists argue that they should create nicknames for themselves because 

they are concerned about safety, incorrect conventions, and the negative effects of this revelation. 

"Security concerns, familial prejudice, and ill-treatment have contributed to the anonymity of many 

females working in the media," says Nasima Ahmadi, a media correspondent in the Farah region. 

"Females working in the media are seen badly by society," Ms. Ahmedi says, "and these journalists are 

intimidated or criticized for working in the media by their family and friends." This is why, in their 

media operations, they strive to adopt pseudonyms." Sonia Teymouri, another media spokeswoman 

in Farah province says that, people do not have a good image of females working in the media, so 

that’s why they prefer to use fake names. Female journalists choose to keep their true identities hidden 

and continue their journalistic profession in order to be accepted by their families (Zamani, 2019). 

In a cultural country like Afghanistan, the mentality is not yet ready to accept women as media 

activists, so it still does not look favorably on female journalists. 

 

3. GENDER PAY GAP 

 

The gender pay gap measures the difference between the average wage levels of all women and 

all men working in the labor market as waged, salaried, and casual wage workers. This difference is 

not the wage difference between a male and a female employee doing the same job and having the 

same characteristics, but the difference between the average wage levels of all female and male 

employees (ILO and TUIK, 2018). 

Franks (2013) examined the wage difference between male and female journalists and 

discovered that there is a significant differential in how female journalists are compensated globally 

compared to how males are compensated. This is because, despite an increase in the number of 

women entering the industry, journalism is still organized around masculine ideals (Löfgren-Nilsson, 

2010). 

Although journalism is now one of the most challenging jobs for females in Afghanistan, and 

female journalists confront several obstacles and difficulties, they continue to work in the media while 

taking the lowest pay. However, in several regions of Afghanistan, female journalists have protested 

due to a disparity in pay between male and female employees. Many female journalists working in 

local media of several areas have expressed dissatisfaction with their pay (Zamani, 2020). 

Gender discrimination is another key problem for women journalists in Afghanistan, according 

to the AJSC (Afghan Journalists Security Committee) study. According to 51% of their respondents, 

females in media have lesser mandates and salaries than males. "Unfortunately, the problems they 

experience such as harassment, discrimination, and uneven privileges dissuade journalists since they 

suffer prejudice in the job," Farida Nikzad, director of AJSC, explains her opinion in response to this 

challenge (AJSC, 2016). 

Insecurity and social difficulties, as well as media economic challenges and poor wages for 

female journalists, are the primary causes for female journalists' recent inactivity in provinces such as 

Balkh, Daikundi, Sar-e-Pul, Jawzjan, Samangan, Badakhshan, and Bamyan. Authorities claim that 
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owing to financial difficulties, female journalists are not appropriately compensated for their work in 

the media, and that in certain circumstances, these females work in the media for free. Susan Samimi, 

a local journalist in Farah who worked in the media for many years, recently resigned because of not 

receiving her salary. She explains, "Failure to pay media salaries on time led me to abandon my work." 

Shakiba Ahmadi is a female journalist who has spent the last 10 years working for several local media 

publications in the state. She, on the other hand, leaves her work since they are unable to pay her 

wage. "I worked for 10 years under pressure from my family and friends because of my enthusiasm 

for reporting and journalism, but in the end, I had no option but to resign because I hadn't been paid 

for months" (Ashraf, 2018). 

 

4. ACCESSING INFORMATION 

 

Journalists in Afghanistan have another challenge: access to information. Journalists face threats 

from government authorities, the Taliban, ISIS (Daesh), and other armed organizations, as well as 

insecurity and conflict, restricted access to information, death, and injuries, all of which hinder them 

from covering events as accurately as they should be (Haand, 2019). 

Access to information law is seen as a key element in strengthening and promoting freedom of 

expression, but despite the opportunities available, journalists in Afghanistan still have difficulty 

accessing information and are sometimes deprived of the information they need (Wardak, 2019). 

Female journalists in Herat who publish research findings, claim they encounter several 

challenges. People have a negative perception of female journalists on one hand, and they have 

trouble getting information on the other. Somayeh Valizadeh, a reporter who does research reports, 

believes that the most difficult difficulty she has while writing her reports is a lack of information. She 

explains that female journalists are being discriminated against while seeking information from 

authorities and sources. State officials do not offer information to female journalists in the same way 

that they do to male journalists, and they do not provide correct information to female journalists. 

Even female journalists are barred from attending religious scholar gatherings (Haidari, 2018). 

 

5.ONLINE PROBLEMS 

 

It's no secret that the internet can be a hazardous environment for women. Female YouTubers 

endure a harsher climate than male YouTubers (Wotanis & McMillan, 2014). Anti-feminist hashtags 

are common on Twitter, promoting conventional gender roles and specifically targeting women (Cole, 

2015). Bullying of women online is prevalent on many platforms (Ging & Norman, 2016). #GamerGate 

is a term used to describe attacks against female gamers (Perreault & Vos, 2016). Female journalists, on 

the other hand, have a long history of being harassed at work (North, 2016). The digital world offers a 

new area for female journalists to encounter abuse as online criticism becomes more accepted as part 

of journalists' daily routines (Chen and Pain, 2017). Many journalists are required to engage with the 

public via comments on the news or social media, but these exchanges are frequently tense (Chen, 

2017). For female journalists, this can be an especially potent combination: a digital area that 

encourages violence, combined with a request to join this room as part of their profession. 

Online harassment of women speaking publicly, especially online, is becoming a serious 

concern several years after the introduction of the World Wide Web (Banet-Weiser & Miltner, 2016). 

It's the most apparent and worrisome sign of a global culture in which online and offline 
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communication coexist and interweave. Women use the tools provided by the Internet to publicly 

express themselves online, yet they remain vulnerable in doing so. Women are more vulnerable to 

online harassment when they write about politics or dispute what is considered political, which can 

include "name-calling, deliberate attempts to humiliate, physical threats, harassment over a prolonged 

period, sexual harassment" (Duggan et al., 2014). 

The problem of female journalists being harassed online is not unique to Afghanistan. Female 

journalists confront comparable challenges all around the world. According to an article in Al Jazeera 

English titled "Trolls and Threats: Online Abuse of Women Journalists," "While both men and women 

experience online harassment, many female journalists encounter hate remarks that males would 

never have to confront." (Ressa, Ghose, and Storm, 2018). According to a 2016 poll performed in 

Finland, male and female journalists receive similar numbers of threats, but the substance of those 

threats vary by gender. Threats of sexual assault were reported by 14% of female journalists polled. 

Such threats have never been reported by a male journalist. Approximately 5% of both sexes say they 

have received death threats (UFJ, 2016). 

Abusing the names of Afghan female journalists on social media, establishing fake profiles 

using their names and photos, distributing fake news from their addresses, and propagating 

misleading and frequently inaccurate stories about their personal lives are just a few of the issues they 

confront. 

Homeira Habib, a teacher at the Herat Provincial NAI (Promoter of Free Media in Afghanistan) 

Office, says: "Many of the female journalists in Herat fear that their images will be shared on virtual 

networks, so they instead use landscape paintings or child photos for their profile pictures." Another 

problem, says Ms. Habib, is that female activists and celebrities in journalism fear that their accounts 

will cause headaches when someone else creates fake accounts in their name and profile. Therefore, 

they find that female journalists in Herat have less virtual activity, and if they are active, they prefer to 

post mostly their enjoyable content, literature, and poetry (Ayoubi, 2018). "Because I liked to use my 

original identity and pictures on social media, my pictures had been misused and faked over and over 

again," says Zahra Nazari, a freelance journalist in Kabul. "Unknown people are harassing me through 

messages and commenting on my photos with inappropriate and unbearable words." (Ayoubi, 2018). 

Although women are harassed on social media or that false identity has been formed on their 

behalf to try to discredit them by publishing photographs, it is a very sensitive topic for which there 

are still no rules or solutions (Ayoubi, 2018). 

 

6.CONCERNED ABOUT FUTURE 

 

On February 29, 2020, in the capital of Qatar, Doha, the US, and the Taliban sign a peace 

agreement named Agreement to Bring Peace to Afghanistan (Shereena, 2020). The deal stipulates the 

departure of all American and NATO forces from Afghanistan, as well as a pledge to prohibit al-

Qaeda from functioning in regions controlled by the Taliban and talks between the Taliban and the 

Afghan government (BBC News, 2020). If the Taliban keep their promises, the US will reduce its 

deployment from 13,000 to 8,600 troops by July 2020, and then leave altogether within 14 months 

(Manish, 2021). The US also pledges to dismantle five military bases within 135 days (Graham-

Harrison et al., 2020) and to remove economic sanctions on the Taliban by August 27, 2020 (Lara, 

2020). Although the Afghan government is not a party to the deal, China, Russia, and Pakistan 

support it (Nayanima, 2020). 
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After months of discussion, the Afghan government released a list of 20 delegates, 15 men and 5 

women, who would hold intra-Afghan peace negotiations with the Taliban (TOLONews, 2020). In this 

list of delegates, there is not even one male or female journalist. This is when the fears begin, 

according to both female and male journalists, because no one is there to protect their rights and 

freedom of expression.  

The country's media community has been concerned about the future of Afghanistan's press 

freedom following hard advances over the past two decades since the start of the peace negotiations. 

Despite its constitutional obligation to defend and preserve this freedom, the Afghan government has 

refused to accept the media community's request to have a representation on the negotiating team. 

The Taliban stressed in the last days of the first round of intra-Afghan talks that the safeguarding of a 

variety of rights, including press freedom, will be done per Islamic principles. However, the question 

of what type of Islamic ideas must be addressed remains unanswered. The Afghan government's 

reluctance to take a clear stance on press freedom, which is a critical component of democracy and the 

Taliban's equivocal position on press freedom are concerning. The future of press freedom, one of the 

most important achievements of the previous two decades, remains a source of anxiety for the media 

community (AJSC, 2020). 

A group of female journalists expresses both optimism and skepticism regarding the result of 

the ongoing peace talks between the Afghan government and the Taliban. These journalists urge 

negotiating teams and foreign nations participating in Afghanistan issues to support press freedom 

and journalistic rights, particularly the rights of female journalists, and not to overlook female 

journalists' achievements during the previous two decades (Ayoubi, 2020). The lack of female 

journalists from the Doha peace process is causing alarm among female journalists. Meanwhile, 

female journalists claim that the peace that prohibits the press and female journalists from operating 

freely in the nation is unsustainable and will never be tolerated (Ayoubi, 2020). 

Mina Salimi, a journalist for Melli Radio and Television in Balkh, stresses the need of 

safeguarding women's scientific, cultural, and artistic qualities and resources. "We will never return, 

and a peace that ignores women's accomplishments is not a permanent and complete peace," she adds. 

No woman wants to live in the shadow of an oppressive society and women's representatives and 

other leaders should continue the peace negotiations while taking into consideration their 

accomplishments, she says (Ansari, 2021). 

Another female journalist in Balkh, Rahimeh Yazdani, adds, "Female journalists are concerned 

because, if the peace process is not well managed, their jobs would be threatened. We want the peace 

that lies ahead to take into consideration our desires as well as the wishes of the Afghan people " 

(Ansari, 2021). 

"I encourage the government and Taliban negotiating teams not to limit female journalists' 

social position when they achieve a peace accord and create a new administration," says Atefa 

Mohammadi, a journalist for Banu TV (Ayoubi, 2020). 

Journalist Golalai, who works for Radio Naz, a local station in Zabul's southern region, "I work 

as a journalist in a challenging environment. I hope that peace will not obstruct my social activities, 

and that I will be able to better serve my people than now, and that more Zabul females would have 

the opportunity to work as journalists" (Ayoubi, 2020). 

The Afghan people have been longing for peace for 42 years. Will this peace come at the price of 

media freedom, leading to a return to the dark days of 1996-2001 for Afghan women? No one knows, 

but a peace that protects the rights of the whole Afghan population will be welcomed by everybody. 
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CONCLUSION 

 

It is very difficult to live and lead a life in a traditional and insecure country like Afghanistan. 

Especially females can feel these difficulties more. Although Afghanistan’s half population is female, 

they are always subject to difficulties and violence. Being a journalist in a such country is not without 

violence and threats. 

Since the Taliban's collapse and the formation of a new administration, the function and 

visibility of female journalists have grown in importance. Despite the challenges they encounter, 

Afghan female journalists may speak for other Afghan women, particularly those who are subjected to 

abuse and discrimination and are uninformed of their rights. Afghan female journalists are always 

significant when it comes to reporting on the condition of women, particularly those who reside in 

rural areas and are unaware of their rights. It's worth noting that, in terms of rural women's education, 

not only reporting by female journalists but also special programs for women aired in audio and video 

media may be as successful as a school. 

Women are drawn to media activities by legal safeguards and the open space provided by the 

media; nevertheless, with time and a deteriorating security environment, this presence is dwindling, 

and the number of women journalists is also dwindling for many reasons. However, low salaries and 

privileges, discrimination, workplace harassment, and other challenges for women journalists are not 

limited to a lack of security in the country; on the contrary, low salaries and privileges, discrimination, 

workplace harassment, and more are all challenges for female journalists. Female journalists voiced 

worry not just about threats, terrorism, instability, and violence directed at them, but also about the 

ongoing peace negotiations. 

Despite the challenges, females in Afghanistan have been encouraged to work in the media for 

numerous years. However, it still confronts several obstacles and issues in this regard, and the attitude 

in a culturally conservative nation like Afghanistan has yet to embrace females as media activists. 
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https://www.cpawj.org/2019/05/29/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9/
https://www.cpawj.org/2019/05/29/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9/
https://www.cpawj.org/2019/05/29/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9/
https://dusuneninsanlaricin.com/15-maddede-afganistanda-kadin-olmak/
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Kenan ATEŞGÖZ, Amasya’da doğdu. 2011 yılında Anadolu Üniversitesi Basın ve Yayın bölümünde lisans öğrenimini 

tamamladı. 2013 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basın ve Yayın Anabilim Dalında bütünleşik 

doktora öğrenimine başladı ve 2021 yılında mezun oldu. Aynı zamanda, yine, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü İşletme Yöneyimi Anabilim Dalında 2015-2019 yılları aralığında yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayarak 

mezuniyetini aldı. Şu an Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde araştırma görevlisi doktor olarak 

görevine devam etmektedir. 

 

Deniz KILIÇ, 1998 yılında Yüksek Lisansını, 2003 Yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basın ve Yayın 

Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. Halen Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın 

Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 

 

Özet: Bu çalışmada Web 2.0 kullanıcılarının haber tüketim motivasyonlarını belirlemek amacıyla Haber Tüketim 

Motivasyonları ve Doyumları Ölçeği geliştirilmiş ve ölçeğin psikometrik özellikleri incelenmiştir. Ölçek, katılımcıların 

YouTube, Instagram ve haber sitesi-dijital gazete kapsamında haber tüketim motivasyonlarını ve memnuniyetlerini ölçen 7'li 

Likert tipi 27 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin teorik yapısı kullanımlar ve doyumlar teorisine dayanmaktadır. Ölçek, 

Eğlence ve Rahatlama, Güvenilirlik, Teknik Fırsatlar ve Kolaylık, Zengin ve İsteğe Bağlı İçerik, Aktif Katılım ve Aktif 

Katılım olmak üzere beş faktörlü bir yapıya sahiptir. Eğlence ve Gevşeme alt ölçeği 5 maddeden, Güvenilirlik alt ölçeği 4 

maddeden ve diğer alt ölçeklerin her biri 6 maddeden oluşmaktadır. Çalışmanın katılımcıları 922 Web 2.0 kullanıcısını 

içermektedir. Öncelikle 576 katılımcıdan toplanan ölçek verilerinin yapı geçerliğini incelemek için açımlayıcı faktör analizi 

(AFA) yapılmıştır. AFA, varyansın %70.68'ini açıklayan beş faktörlü bir yapı vermiştir. Daha sonra ölçek 346 katılımcıya 

uygulanmış ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi, faktör yapısını doğrulayarak 

“mükemmel” bir uyum gösterdi. Yakınsak ve ayırt edici geçerliliği incelemek için AVE, CR, ASV ve MSV hesaplandı. Alt 

ölçeklerin AVE değerlerinin .65 ile .71 arasında, alt ölçeklerin CR değerlerinin .90 ile .94 arasında olduğu bulunmuştur. 

Ayrıca her bir alt ölçeğin MSV değeri AVE değerinden ve her bir alt ölçeğin ASV değeri MSV değerinden küçüktü. Ayrıca, 

her bir alt ölçeğin AVE değerlerinin karekökü, alt ölçekler arasındaki korelasyonlardan daha büyüktü. Bu bulgu, ölçeğin 

yakınsak ve ayırt edici geçerliliğinin oldukça iyi olduğunu göstermektedir. Eğlence ve Rahatlama, Güvenilirlik, Teknik 

Fırsatlar ve Kolaylık, Zengin ve İsteğe Bağlı İçerik ve Aktif Katılım ve Aktif Katılımın Cronbach Alpha değerleri. Eğlence ve 

Rahatlama sırasıyla .899, .903, .978, .932 ve .931 olarak bulundu. Toplam ölçeğin Cronbach Alpha değeri .90'dır. Ölçeğin 

düzeltilmiş madde-toplam korelasyon katsayıları .399 ile .964 arasında değişmektedir. Ölçeğin ve alt boyutlarının yüksek iç 

tutarlılık değeri ve düzeltilmiş madde-toplam korelasyon katsayılarının .30'un üzerinde olması ölçeğin güvenilir olduğunu 

ortaya koymuştur. Sonuç olarak, çalışma Web 2.0 kullanıcılarının haber tüketiminin motivasyonunu ve memnuniyetini 

değerlendirmek için geçerli ve güvenilir bir ölçek için kanıt sunmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kullanımlar ve Doyumlar, Youtube, Instagram, Haber Sitesi-Dijital Gazete, Haber Tüketimi ve 

Motivasyon 

 

Abstract: In this study, News Consumption Motivations and Gratifications Scale was developed to determine the news 

consumption motivations of Web 2.0 users, and psychometric properties of the scale were examined. The scale is composed of 

27 items which are 7-point Likert-type measuring motivations and satisfactions of participants' news consumption within 

the scope of YouTube, Instagram, and news site-digital newspaper. The theoretical structure of the scale is based on uses and 

gratifications theory. The scale has a five-factor structure which consists of Entertainment and 

Relaxation, Reliability, Technical Opportunities and Convenience, Prosperous and Optional Content, and Active 

Participation and Active Participation. Entertainment and Relaxation subscale is composed of 5 items, Reliability subscale is 

composed of 4 items and each of the other subscales is composed of 6 items. The participants of the study included 922 Web 
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2.0 users. First of all, to examine the construct validity of the scale data collected from 576 participants and exploratory 

factor analysis (EFA) was conducted. EFA yielded a five-factor structure explaining 70.68% of the variance. Then the scale 

was applied to 346 participants and confirmatory factor analysis (CFA) was conducted. Confirmatory factor analysis 

confirmed the factor structure, showing an “excellent” fit. To examine the convergent and discriminant validity AVE, CR, 

ASV and MSV were calculated. It was found that AVE values of the subscales were between .65 and .71, CR values of the 

subscales were between .90 and .94. Also, each subscales’ MSV value was smaller than the AVE value and each subscales’ 

ASV value was smaller than the MSV value. What's more, the square root of AVE values of each subscale was greater than 

the correlations between subscales. This finding shows that the convergent and discriminant validity of the scale is quite 

good. The Cronbach Alpha values of the Entertainment and Relaxation, Reliability, Technical Opportunities and 

Convenience, Prosperous and Optional Content and Active Participation and Active Participation. Entertainment and 

Relaxation were found as .899, .903, .978, .932 and .931 respectively. The Cronbach Alpha value of the total scale was .90. 

The corrected item-total correlation coefficients of the scale ranged from .399 to .964. The high internal consistency value of 

the scale and subscales and corrected item-total correlation coefficients being above .30 revealed that the scale is reliable. As a 

result, the study provides evidence for a valid and reliable scale to evaluate the motivation and satisfaction of Web 2.0 users' 

news consumption.  

 

Keywords: Uses and Gratifications, Youtube, Instagram, News Site-Digital Newspaper, News Consumption and 

Motivation 
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Zuhal ERGÜN, completed her undergraduate education at Atatürk University, Faculty of Communication, Department of 
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Abstract: This study emphasizes the negative consequences of the digital age on journalism within the framework of the 

McDonaldization concept introduced by George Ritzer. The McDonaldization thesis is used today to express the situations 

that lead to the uniformization and standardization of societies and covers all areas where production-consumption processes 

are involved. Ritzer, who likens the developing societies to a giant McDonald's restaurant, claims that the society is 

organized according to similar production methods, just like the functioning of McDonald's. According to this idea, criteria 

such as efficiency, effectiveness, rationality, and profitability are also society's criteria in general. This means the sameness of 

lifestyles, clothing, social and cultural relations, entertainment, politics, production, and consumption. Thus, 

McDonaldization covers all areas of society, not just the food industry. This situation also shows itself in the field of 

journalism. As a matter of fact, in the modern communication age, the news has become a commodity that is rapidly 

produced and consumed. Therefore, the idea that employees in the McDonaldization thesis should do their job efficiently and 

quickly is reflected in the news production process in the same way in journalism. 
For this reason, quantity comes to the fore in the news; the number of news begins to increase rapidly, while quality news 

decreases remarkably. Just as fast-cooked and fast-consumed food harms human health, fast-produced and consumed news 

causes the structure of society to deteriorate. Thus, today's news production processes are similar to the principles of the 

McDonaldization process. In this context, today's news production processes will be discussed in the focus of efficiency, 

predictability, calculability, and control principles, which Ritzer discussed within the framework of McDonaldization theory. 

When the relevant literature is investigated, it is noteworthy that few studies are examining the relationship between 

journalism and the concept of McDonaldization. In this context, the study is vital in dealing with the concept of 

McDonaldization and the relationship between journalism in detail. 

 

Keywords: McDonaldization, Mc-Journalism, Digitalization 
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Abstract: Media is playing a crucial role in educating the public, creating awareness and shaping the public’s perceptions. 

Similarly, the media is expected to convey the importance of archaeological sites as a cultural preservation and tourism spot 

to the public. Preserving and promoting archaeological sites are two interdependent components that ensure the 

sustainability of these archaeological sites. Therefore, media coverage of the archaeological sites by the newspaper would play 

an important role in educating the public with sufficient preservation knowledge about the national heritage. Consequently, 

the news media is responsible to ensure the information about archaeological sites reaches readers and creates the demands 

from both domestic and international tourists. Nevertheless, past studies that focus on how news media portray the 

archaeological sites in Malaysia are insufficient. To better understand how news media frames archaeological sites, this 

present study analyses the news framing of the archaeological sites in Malaysia by a local English newspaper, The Star 

Online. Drawing upon Halalahan’s (1999) seven models of framing, this study analyses news coverage over the 10 years’ 

period from 2010 to 2020. The seven framing models are framing of situation, framing of attributes, framing of choices, 

framing of actions, framing of issues, framing of responsibility, and framing of news. The implications of this study are to 

educate the public about their own heritage and to highlight the conservation issues faced by archaeological sites in Malaysia. 

In addition, the news media exposes the public to archaeological sites in Malaysia by creating destination awareness of the 

archaeological sites as tourism destinations and crafting a positive image of archaeological sites in Malaysia. 

 

Keywords: Media Role; Framing; Cultural Heritage; Archaeological Site; Preservation and Promotion 
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Aslı YURDİGÜL, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’sinden mezun oldu. Yüksek lisansını Atatürk Üniversitesi, 

doktorasını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı’nda tamamladı. Çeşitli 

medya ve özel kurumlarda yönetici olarak bir süre çalışan Yurdigül, akademik hayatına 2005 yılında Atatürk Üniversitesi 

İletişim Fakültesi’nde başladı. 2015 yılında ‘İletişim Çalışmaları’ bilim alanında doçent unvanını aldı. Kitap, 

ulusal/uluslararası makale ve bildiri gibi akademik çalışmalarının yanı sıra belgesel ve kısa film gibi uygulama çalışmaları da 

bulunan Yurdigül, halen Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Temel İletişim Bilimleri Anabilim Dalı’nda görev 

yapmakta; başta haber, haber sosyolojisi, yeni iletişim teknolojileri gibi konular olmak üzere iletişim alanına yönelik 

çalışmalar yürütmektedir. 

 

Atilla GÜVEN, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nden mezun oldu. Öğrencilik döneminde Kırgızistan-Türkiye 

Manas Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkan Vekilliği; Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği Öğrenci Konseyi Başkanlığı 

görevlerini yürüttü. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını 

tamamladı. Aynı yerde doktora eğitimine devam eden Güven, Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği’nde görev 

yapmaktadır. 

 
Özet: Kültür, bir toplumun düşünsel, inançsal, duygusal etkinlikleri sonucunda ortaya çıkan yaratılar, değerler ve kuşaktan 

kuşağa aktarılan davranışlar bütünü olarak tanımlanmaktadır. Bir topluma, toplum vasfını veren ve onu diğer 

topluluklardan ayıran en önemli değer, kültürdür. Bir kültürün varlığını koruyabilmesi ancak gelecek nesillere 

aktarılabilmesiyle mümkündür. Kültürlerin gelecek nesillere taşınmasında aile, eğitim, din gibi kurumların yanı sıra iletişim 

teknolojileri de önemli bir role sahiptir. Günümüzde özellikle internet tabanlı yeni iletişim teknolojileri, kültürel değerlerin 

görsel ya da işitsel yollarla tanıtılması, benimsetilmesi ve aktarılması noktasında en önemli araçlarından biridir. Kültürel 

değerlerin yeni iletişim teknolojileri tarafından doğru ve eksiksiz bir şekilde aktarılması, bu değerlerin aslına uygun olarak 

korunması ve topluma özgü değerler olarak yaşatılmasını sağlamaktadır. 

Kültürel değerlerin aktarımında yeni iletişim teknolojilerinin rolü ve önemine dikkat çeken bu çalışma, Ahıska Türkleri 

üzerine bir araştırmayı konu almaktadır. Gürcistan’ın Ahıska Bölgesinde yaşayan Ahıskalılar, 1944 yılında Stalin yönetimi 

tarafından Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan gibi farklı ülkelere sürgün edilmiştir. Bu sürgün sonrasında da zaman zaman 

çeşitli sebeplerle zorunlu göçlere maruz kalan Ahıska Türkleri’nde genellikle aile birliği dağılmış, aile bireyleri farklı farklı 

ülkelerde yeni yaşamlar kurmaya mecbur bırakılmıştır. Bu durum, Ahıska Türkleri’nin sahip olduğu kültürel değerlerin yeni 

kuşaklara doğal yollarla aktarılma sürecini de sekteye uğratmıştır. Buradan hareketle çalışma, Ahıska Türkleri örneği 

üzerinden, kültürel değerlerin aktarım aracı olarak yeni iletişim teknolojilerinin rolüne ve bu süreçteki kullanım biçimlerine 

odaklanmaktadır. Çalışmada amaçlı örneklem yöntemiyle seçilen Ahıska Türkleri ile derinlemesine görüşmeler yapılarak 

Ahıska Türkleri’nin kültürel değerlerini yeni nesillere aktarma sürecinde yeni iletişim teknolojilerini nasıl kullandıkları 

araştırılmıştır. Elde edilen verilerin betimsel analiz tekniği ile değerlendirildiği çalışmada, Ahıska Türkleri’nin kültürel 

değerlerini aktarma sürecinde başvurduğu araçlardan birinin de yeni iletişim teknolojileri olduğu; ancak bu araçlar 

üzerinden kültürel değerlerin aktarımının sınırlı ve sorunlu bir şekilde gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle de 

Ahıska Türkleri’nin bazı kültürel değerlerinin zaman içerisinde değişikliğe uğrayarak varlığını korurken bazılarının da yok 

olma tehdidiyle karşı karşıya kaldığı ortaya çıkmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kültürel Değerler, Yeni Iletişim Teknolojileri, Ahıska Türkleri 

 

Abstract: Culture is defined as a set of beliefs, values and behaviours transmitted from generation to generation through the 

intellectual, religious and emotional activities of a society. The most important value that gives a society a characteristic of 

society and distinguishes it from other communities is culture. Culture can only maintain its existence if it can be passed on 

to future generations. Apart from institutions such as family, education and religion, communication technologies also play 
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an important role in transmitting cultures to future generations. Today, especially the new Internet-based communication 

technologies are one of the most important means of presenting, adopting and transmitting cultural values through visual or 

audio means. Accurate and complete transmission of cultural values through the new communication technologies ensures 

that these values are preserved in line with their originals and kept as intrinsic values of the society. 

This research, which draws attention to the role and importance of new communication technologies in the transmission of 

cultural values, focuses on the study of Meskhetian Turks. Meskhetian Turks who lived in the Meskhetian region of Georgia 

were exiled by Stalin's administration to various countries such as Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan in 1944. 

Following this exile, the family unity of the Meskhetian Turks, who were subjected to forced migration from time to time for 

various reasons, generally broke down and family members were forced to start a new life in different countries. This 

situation also interrupted the natural transmission of Meskhetian Turk cultural values to new generations. From this 

perspective, the research focuses on the role of new communication technologies as a means of transmitting cultural values 

and their use in this process, using the example of Meskhetian Turks. The study conducted in-depth interviews with 

Meskhetian Turks, selected through purposive sampling, and investigated how Meskhetian Turks used new communication 

technologies in the process of transmitting their cultural values to new generations. In the research, in which the data 

obtained was assessed using descriptive analysis techniques, one of the tools used by Meskhetian Turks in the process of 

transmitting their cultural values was new communication technologies; however, it was concluded that the transmission of 

cultural values through these tools was limited and problematic. For this reason, it was found that some cultural values of the 

Meskhetian Turks have changed over time and maintained their existence, while some of them have faced the threat of 

disappearance. 

 

Keywords: Cultural Values, New Communication Technologies, Meskhetian Turks 

 

 

KÜLTÜREL DEĞERLERİN AKTARIM ARACI OLARAK YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

 

1.GİRİŞ 

  

 Ahıska Türkleri’nin Türkiye’ye yakın bir coğrafyada varlık göstermeleri ve Türk olmaları 

nedeniyle maruz kaldıkları sürgün, dünya tarihindeki kara lekelerden biri olarak durmaktadır. 

Sürgünle bir halk vatanından, toprağından koparılmış ve insanlık dışı yol ve uygulamalarla hiç 

bilmediği topraklara sürülmüştür. Ahıskalılar bir vagonun içinde günlerce aç, susuz ve tamamen 

sağlıksız koşullarda, hiç bilmedikleri yerlere zorunlu bir yolculuğa çıkarılmıştır. Hafızalarda acı bir 

hatıra olarak duran bu yolculuk Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan gibi Orta Asya ülkeleri ile Rusya, 

Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye gibi farklı coğrafyalara uzanmıştır. Ahıska Türkleri’nin bu 

hareketliliği başta ekonomik olmak üzere, siyasi ve kültürel sebeplerle günümüzde hala devam 

etmektedir. Yaşadıkları bölgelerde azınlık olarak varlık gösteren Ahıska Türkleri, kimliklerini ve 

kültürlerini koruyabilmek adına dışa kapalı bir yaşam sürmektedir. Yaşadıkları acı olayları genellikle 

sözlü kültür aracılığıyla gelecek kuşaklara aktaran Ahıskalılar, tüm yaşananlara rağmen kimliklerini 

ve kültürlerini koruyarak varlıklarını sürdürme mücadelesi vermektedir.  

Ahıska Türkleri’nin bu mücadelede kullandıkları en önemli araçlardan biri yeni iletişim 

teknolojileridir. İnternet tabanlı yeni iletişim teknolojileri, e-posta, skype, facebook, messenger, 

youtube, instagram, twitter ve whatsapp gibi uygulamalar aracılığıyla coğrafi olarak birbirinden uzak 

olan Ahıska Türkleri’ni ülke sınırlarını ortadan kaldırarak birbirine yakınlaştırmakta; kimlik bilinci 

oluşturarak milli birlik ve beraberlik duygusu oluşturmaktadır. “Farklı ülkelerde yaşayan Ahıska 

Türkleri teknolojinin sağladığı bu olanakları etkin bir şekilde kullanmakta ve coğrafi yakınlıktan 

bağımsız toplumsal alanlar yaratarak kültürlerini, kimliklerini ve toplumsal dayanışmayı devam 

ettirmektedirler.” (Aydıngün ve Aydıngün, 2014:8). Bu çalışmada da, Ahıska Türkleri’nin yeni iletişim 

teknolojilerini özellikle kültürel değerlerin aktarım aracı olarak nasıl kullandıklarına odaklanılmış ve 

kullanım biçimleri araştırılmıştır. Kırgızistan’da yaşayan Ahıska Türkleri ile yapılan derinlemesine 
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görüşmeler aracılığıyla çalışmanın verileri toplanmış, yeni iletişim teknolojilerinin Ahıska Türkleri’nin 

gündelik yaşamlarındaki işlevleri tartışılmıştır. Bu anlamda çalışmanın sonuçlarını tüm Ahıska 

Türkleri için genellemek mümkün olmasa da, elde edilen özel verilerden yola çıkarak Ahıska 

Türkleri’nde yeni iletişim teknolojilerinin kültürel değerleri aktarım aracı olarak kullanımına ilişkin 

bir çıkarım yapmayı mümkün kılacaktır. 

  

1.1.Kültürel Değerler 

 

Kültür, toplumların ve yaşanılan bölgelerin yapısına göre farklılık gösteren toplumsal bir 

olgudur. Tarihsel süreç içerisinde değişip gelişerek kendisini sürekli yenileyen bir yapıya sahiptir. Bu 

yapı maddi ve manevi öğelerin toplamını ifade etmektedir. Manevi öğeler içerisinde önemli bir yere 

sahip olan değerler ise kültürel sistem içerisinde örgütlenmiş birliklerde, gruplarda ya da toplumlarda 

yaşayan insanlarca yaratılarak birbirleriyle paylaşılmaktadır. Bir grubun üyeleri tarafından paylaşılan 

alışkanlıklar, kabul edilen davranış, tutum ve değerler o grubun alt kültürünü oluşturmaktadır. Bütün 

kültürler, yaratılan bu alt kültürler aracılığıyla kendi yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktadır. Grup 

birliğini ve dayanışmasını sağlayan duygular ve hizmetler, sosyal denetim mekanizmaları aracılığıyla 

varlılarını koruma mücadelesi vermektedir (Güvenç,1979.104).  

 Gökalp’e göre kültür, bir toplumun vicdanında yaşayan değer yargılarının bütünüdür. Bu 

değer yargıları din, ahlak, zevk dil gibi toplumun yaşam biçimlerini etkileyen değer yargılarından 

oluşmaktadır. Ona göre dili, dini, zevki ve ahlakı bir olan toplumlar birleşerek millet olabilme yoluna 

girerler. Kültür, toplumsal olarak öğrenilen ve aynı yoldan yeni kuşaklara aşılanan davranış 

örüntüleri ya da kalıplarıdır. Kültürün büyümesi ve gelişmesi değer duygularının kuşaktan kuşağa 

başarılı bir şekilde aktarılmasına bağlıdır (Türkdoğan,1973.26). 

Türk Dil Kurumu kültürün bir alt birimi olarak görülen değer kavramını; "Bir şeyin önemini 

belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet; kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık 

olarak nesne ile bağlantısında beliren şey; bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel 

değerlerini kapsayan maddi ve manevi öğelerin bütünü" şeklinde açıklanmaktadır. Aynı kavramı Fichter 

"kültür ve topluma anlam ve önem veren ölçütler" olarak ele alırken, Theodorson ise  "eylemleri ve amaçları 

yargılamada temel bir standart sağlayan ve bir grubun üyelerinin güçlü duygusal bağlılıklarıyla oluşmuş soyut, 

genelleştirilmiş davranış prensipleri" olarak tanımlamaktadır (1979, akt. Kaymakcan Meydan 2014: 24-

25). 

Bars’a ise değer kavramını toplumsal ve evrensel değerler şeklinde ikiye ayırmaktadır. Evrensel 

değerler özgürlük, demokrasi, adalet, insan hakları, eşitlik, yardımseverlik gibi tüm dünyayı ve 

insanlığı ilgilendiren değerleri ifade ederken; ulusal değerler bir toplumun bireylerinin çoğunluğu 

tarafından uygulanan, nesilden nesile aktarılan, toplumsal ilişkileri şekillendiren değerler bütününü 

ifade etmektedir. Ulusal değerlerin temelini oluşturan kültürel değerler uzun tarihî süreç içerisinde, 

yaşanılan tecrübeler sonucunda kazanılmış, toplumun ortak aklının ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. 

Kültürel değerler aynı zamanda bireylerin tutum ve davranışlarını etkileyerek biçimlenmesinde 

önemli rol oynamaktadır. Aynı coğrafi alanda yaşayan bireyler zaman içerisinde oluşturdukları ortak 

kültür ve değer yargılarıyla genel bir toplum bilincini oluşturmakta ve bireylerin olaylara benzer 

tepkileri göstermesine neden olmaktadır. Bu değerler toplumsal birlik ve beraberliğin temel 

koşullarından sayılmaktadır. Kültürel değerler yapıları gereği toplumdan topluma farklılıklar 

göstermektedir (Bars,2017:220).   
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Hem kültürün hem de kültürel değerlerin aktarımı ilk olarak aile aracılığıyla 

gerçekleşmektedir. Aile kurumu, yapısı ve işlevleri bakımından alternatifi olmayan bir kurum niteliği 

taşımaktadır. Toplumlar için aile; sahip olduğu koruyucu, önleyici, destekleyici ve eğitici gücü 

sebebiyle önemli yer tutar. Aile, çocukların bakımı ve yetiştirilmesi, yeni kuşaklara kültürel kimliğin 

ve değerlerin kazandırılması, tarihsel ve toplumsal bilincin aktarılmasında birey ve toplum arasında 

bir köprü vazifesini görür. Her sosyal/kültürel sistemde, kadın erkek ilişkileri dâhil olmak üzere, 

doğan çocuğun bakımından, beslenmesinden, sağlık ve eğitiminden sorumlu olan bir aile kurumu 

vardır. Aile, aynı zamanda, ekonomik, sosyal ve psikolojik birliğin de temelini oluşturmaktadır 

(Güvenç,1979:110).  

Kültürel değerlerin aktarımında ailenin yanı sıra eğitim kurumları, dini kurumlar, toplumsal 

ilişkiler gibi farklı aktarım araçları yer almaktadır. Ancak günümüzde, bu araçların yanı sıra, kitle 

iletişim araçlarının ve özellikle de internet tabanlı yeni iletişim teknolojilerinin kültür aktarımında 

oldukça önemli bir araç haline geldiği görülmektedir. Yeni iletişim teknolojileri, özellikle kültürel 

değerlerin paylaşılması, yayılması, öğrenilmesi ve arşivlenebilmesi noktasında sıklıkla kullanılan 

araçlardır. Bu nedenle de günümüzde kültür aktarımını sağlayan diğer araçlardan çok daha etkin bir 

şekilde kullanıldığı gözlemlenmektedir. 

 

1.2. Kültürel Değerlerin Aktarım Aracı Olarak Yeni İletişim Teknolojileri 

 
Yeni iletişim teknolojilerinin tarihi internetin icadına dayanmaktadır. İnternet ilk olarak 1969 

yılında ABD Hükümeti tarafından, Advanced Research Projects Agency (ARPA) bünyesindeki 

araştırma merkezlerini ülke çapında büyük bir bilgisayar ağı ile birleştirmek amacıyla başlamıştır. 

Günümüzde ise hem kişiler hem de organizasyonlar tarafından, araştırma, eğitim, tanıtım, iletişim, 

eğlence ve ticaret gibi çok farklı amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır (İnan, 2010: 124). 

İnternetin günümüzde en iyi bilinen kullanım şekli World Wide Web’dir (www). Bu küresel ağ 

zaman içerisinde küresel bir multimedya kütüphanesine dönüşmüştür. Dünya’nın her yerine 

ulaşabilmesiyle beraber sağladığı iletişim ortamı sayesinde bireylerin bir konuda yazdığı yazılar, 

yaptığı yorumlar, paylaştıkları resim veya videolar bir anda tüm dünyaya ulaşma imkânı 

sunmaktadır. Mcluhan’ın (2001) “küresel köy” olarak ifade ettiği bu ortam, herkesin kısa süre 

içerisinde herkese, her yere ve her an ulaşabilmesini mümkün kılmaktadır. Temelde medyanın yeni 

türlerinin ortaya çıktığı karmaşık bir iletişim platformu olan internet, saklama, değiştirme, etkileşim, 

yeniden üretim ve iletişim kanallarının değiştirilmesi gibi iletişim süreçlerinin çok sayıda aşamasını 

bir araya getirerek birleştirmektedir (Askeroğlu, Karakulakoğlu, 2019: 509-512). 

Kültürel süreçler ele alındığında, kültürün değişim süreci ile iletişimsel değişim sürecinin 

birlikte ilerlediği görülmektedir. Bu ilerleme ve gelişimin neticesinde kültür, iletişimin ayrılmaz bir 

parçası durumuna gelmiştir. Bir toplumun kültürünü oluşturan, biçimlendirip ortaya çıkaran 

şahısların değer yargıları, düşünceleri ve inançları, sembol alışverişi aracılığı ile gerçekleşmektedir. 

Günümüzde sembol alışverişlerinin büyük bir kısmı kitle iletişim araçları tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Bu yüzden kitle iletişim araçları, birçok araştırmacı tarafından “kültürün temel 

taşıyıcıları” olarak nitelendirilmektedir (Karakoç, 2007: 26). 

Kültürün temel taşıyıcılarından biri olan kitle iletişim araçları, zaman içerisinde değişime ve 

dönüşüme uğramıştır. Kitlelerin haber alma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlayan süreç kitleleri 

yönlendirme boyutuna evrilmiştir. Kitle iletişim araçlarının gücü büyüdükçe sektör de büyüme 

göstermiş, gazeteler ile başlayan süreç radyo, sinema, televizyon derken zamanla yerini internete 
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bırakmıştır. İletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişim dünya üzerindeki her kültürü birbiriyle 

daha fazla yakınlaştırırken aynı zamanda diğer kültürlerle etkileşimini de arttırmaktadır. Bu gelişim 

ve dönüşüm bilginin yayılma hızını ve bilgi yayılım kapasitesini de etkileyerek yeryüzünde 

uzaklıkları yakın etmekte, dünyanın farklı bölgeleri arasında toplumsal ve kültürel mübadelelere 

sebep olabilmektedir (Karaçor, 2009: 124). 

İnternet tabanlı yeni iletişim teknolojilerinin en önemli işlevlerinden biri de kültürel değerlerin 

aktarım aracı olarak iş görmesidir. Yeni iletişim teknolojileri etkileşim, anındalık, geri bildirim, 

güncellenebilirlik, metinlerarasılık, multimedya gibi temel özellikleri aracılığıyla kültürel değerlere 

ilişkin içeriklerin oluşturulması, paylaşılması ve yayılması noktasında oldukça önemli bir işleve 

sahiptir. Bu araçlar üzerinden kültürel değerlerin tanımlaması yapılarak dijital ortamlarda dolaşıma 

sokulmakta; grup üyeleri tarafından öğrenme ve öğretme süreçleri gerçekleşmektedir.  

 

2.YÖNTEM 

 

Bu çalışmada, Ahıska Türkleri örneği üzerinden, kültürel değerlerin aktarım aracı olarak yeni 

iletişim teknolojilerinin rolüne ve bu süreçteki kullanım biçimlerine odaklanılmıştır. Çalışma, nitel 

araştırma tekniklerine uygun olarak tasarlanmıştır. Çalışmanın kavramsal boyutu kütüphane ve 

internet veri tabanlarında yer alan literatürün taranmasıyla oluşturulmuştur. Uygulama boyutunda 

ise derinlemesine görüşme yönteminden faydalanılmıştır. Bu amaçla, tesadüfi yöntemle seçilen 10 

Ahıska Türkü ile 1-1,5 saatlik görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerde Ahıska Türkleri’nin kültürel 

değerlerini yeni nesillere aktarma sürecinde yeni iletişim teknolojilerinden hangilerini ve ne şekilde 

kullandıklarını ortaya çıkarmaya yönelik yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. 

 

2.1. Ahıska Türkleri  

 

Ahıska Türkleri, Stalin yönetimi tarafından 1944 yılında sürgün edilene kadar Gürcistan’ın 

Mesket sıradağları dolaylarında yaşayan ve Türk olarak kaydedilen bir topluluktur. Orta Asya’ya 

sürgün edildikten sonra da bu topluluk Türk olarak anılmaya devam edilmiştir. Ahıska Türkleri 

ismini ise Türkiye’deki Türkler ve Orta Asya’da bulunan diğer Türk halklarından ayrılması 

maksadıyla kendi iradeleri dışında almışlardır. Bazı KAYNAKLARda Mesket (Meskhet, Meshet) 

olarak da geçmekte; her iki göndermede de topluluğun tarihi coğrafyası işaret edilmektedir (Saygılı, 

2004,1).   

Ahıska Bölgesi’nde yaşayan bu Türk topluluğu, 14 Kasım 1944 tarihinde; Kazakistan, 

Özbekistan ve Kırgızistan’a sürgün mahallelerine gönderilmiştir. Kırgızistan’a sürülen Ahıskalılar 

Bişkek, Celalabad ve Oş şehirlerine yerleştirilmiştir. Ahıska Türkleri’nin en çok sürgün yeri olarak 

gönderildiği Özbekistan’ın (35.000) Fergana bölgesinde 1989 yılında provokasyon ve kışkırtma 

neticesinde yerel halkla çatışmalar çıkmış can ve mal kayıpları yaşanmıştır. Ahıskalılar, Fergana 

Bölgesi’nden Azerbaycan, Rusya ve Kırgızistan’ın değişik bölgelerine toplu olarak göç etmek zorunda 

kalmışlardır (Ragibova, 2008,2 ).  

Sovyetler Birliği döneminde Türkiye’ye göç etmek isteyen Ahıskalı Türkler olduysa da, bu 

amaçları ancak birliğin dağılmasından (1991) sonra gerçekleşmiştir. Türk Hükümeti’nin 02.07.1992 

tarih ve 3835 sayılı “Ahıska Türkleri’nin Türkiye’ye Kabul ve İskanına Dair Kanun” ve 12.11. tarih ve 

92/3706 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Ahıska Türkleri içerisinden sosyo-ekonomik durumları iyi 

olmayan 500 ailenin Türkiye’ye kabulü kararlaştırılarak vatana dönüşler başladı. Günümüzde 
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Türkiye’ye göçler artış göstermekte olup Avrupa ve Amerika’ya giderek oraları kendilerine yurt 

edinen birçok Ahıska Türkü de olmuştur (Saygılı, 2004,113). Ayrıca ABD Mülteci Programı 

kapsamında, 2004 yılında uzun bir süre vatanlarına dönme mücadelesi veren Ahıska Türklerine, 

üçüncü bir ülkeye yerleştirilmesi gayesiyle kendi ülkelerine sığınma hakkı vermeyi kabul etmiştir. 

Rusya’nın Krasnodar bölgesinde yaşamakta olan 10 bin 500 Ahıska Türkü’nün ABD’ye göçleri 

böylelikle başlamıştır. İlerleyen zaman dilimi içerisinde bu sayı günden güne çoğalarak devam 

etmiştir. Günümüzde ABD’nin 33 eyaletinde yaklaşık olarak 20 binin üzerinde Ahıska Türkü 

yaşamaktadır (Davrishova, 2015:118-120). 

Bugün yoğunluk itibariyle sırasıyla Azerbaycan, Kazakistan, Rusya Federasyonu, Kırgızistan ve 

diğer ülkelerde yaşamakta olan Ahıska Türkleri’nin toplum yapısı kültürel değerler bağlamında 

incelendiğinde temel olarak dil, din, gelenek görenekler, kimlik kavramları ön plana çıkmaktadır. 

Ahıska Türkleri’nin bağımsız yazı dilleri yoktur, Türkiye Türkçesinin Ahıska ağzı ile konuşmakta ve 

yaşadıkları ülkelerin dilleri ile birlikte ana dilleri olan Türkçeyi de iyi derece bilmektedirler. Giyim 

kuşam gelenekleri sürgün öncesine göre değişim göstermektedir. Düğün ve yas gelenekleri bazı 

değişmelere rağmen yaşatılmaya çalışılmaktadır. Ahıska yemek kültürü Kafkas mutfağından 

oluşmakla beraber, yemek kültürüne yaşadıkları bölgelerin yöresel yemekleri de dâhil olmuştur 

(Faigov,2020: 1136-1157). 

Ahıska Türkleri İslam dinine mensuptur ve toplum içinde dini değerlere büyük önem 

verilmektedir. Ahıska Türkleri’nin kimlik aidiyetinin korunmasında din olgusu önemli bir yere 

sahiptir. Toplulukta dini lider ya da din bilgini rolünü sürgün öncesi Kafkasya’da din eğitimi alan, 

günümüzde ‘aksakal’ olarak da adlandırılan az sayıdaki kişiler üstlenmektedir. Ahıska Türkleri’nin 

sosyal hayatta ihtiyaç duydukları dini bilgiler ve değerlerin aktarılması da bir tür kanaat önderi 

görevi yapan bu kişiler aracılığıyla gerçekleşmektedir (Cihan, 2013:20).  

Ahıska Türkleri, dünyanın farklı bölgelerinde olsalar da doğum, evlilik, ölüm gibi kültürel 

değerlerini yaşatmaya çalışmakta; düğün, sünnet vb. törenlerinin renkliliği ile dikkat çekmektedirler. 

Ahıska Türkleri, özel günlerde yaşadıkları bölgelerde düzenledikleri çeşitli programlarla Ahıska ve 

Türk kültürünün yabancı milletlere tanıtılmasına katkıda bulunmaktadırlar. Toplulukta grup içi 

evlilikler ve özellikle de yakın akraba evlilikleri desteklenmekte; grup dışı evliliklere kolay kolay izin 

verilmemektedir. Bu anlamda da, Ahıska Türkleri kültürlerini yaşatma ve koruma bağlamında 

oldukça istekli bir toplum izlenimi vermektedir (Davrishova, 2015:121).  

 

3.BULGULAR 

 

 Çalışma kapsamında elde edilen bulgular katılımcıların demografik özellikleri, iletişim 

araçlarına sahiplik durumları, internet tabanlı araç ve platformları kullanım durumları, katılımcılar 

tarafından önemli bulunan kültürel değerler ile katılımcıların kültürel değerlerini öğrenme ve 

öğretme şekilleri başlıkları altında değerlendirilmiştir. 

 

1.Katılımcıların Demografik Bilgileri 

 
Çalışma kapsamında 5 erkek ve 5 kadın toplam 10 Ahıska Türkü ile görüşülmüştür. Bu 

kişilerden 3’ünün yaşı 20-30 arası; 1’inin yaşı 30-40 arası; 1’inin yaşı 40-50 arası; 3’ünün yaşı 50-60 arası 

ve 1’inin yaşı da 60 üstüdür. Katılımcılardan 4’ü lisans, 1’i lisans üstü eğitim seviyesindedir. 2 
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katılımıc ön lisans, 2’si lise ve 1’i de ilk okul mezunudur. Katılımcıların ana dilleri Ahıska Lehçesi 

iken; hepsi Rusça ve Kırgızca bilmektedir. 

 

2.İletişim Araçlarına Sahiplik Durumları 

 
Katılımcıların internet erişimli iletişim araçlarına sahiplik durumlarına bakıldığında görüşme 

yapılan tüm katılımcıların cep telefonu sahipliğinin bulunduğu görülmektedir. Bununla birlikte 

katılımcılardan 6’sının cep telefonunun yanı sıra bilgisayar sahipliği; 5’inin ayrıyeten tablet sahipliği 

bulunmaktadır. Ancak katılımcılar, internet erişimli uygulamaları ağırlıklı olarak cep telefonları 

üzerinden kullandıklarını belirtmişlerdir. Bilgisayar sahipliği bulunan katılımcılar, bilgisayar 

üzerinden daha çok işle ilgili çalışmalarını yürüttükleri; tablet sahipliği bulunan katılımcılar ise 

tabletlerin daha çok evde çocuklar tarafından kullanıldığını ifade etmişlerdir. Katılımcılar internete 

erişim ve yeni iletişim teknolojilerinin sunduğu olanaklardan faydalanmak için ağırlıklı olarak cep 

telefonlarını kullandıklarını belirtmişlerdir. 

 

3.İnternet Tabanlı Araç ve Platformları Kullanım Durumları 

 
Katılımcıların yeni iletişim teknolojileri kapsamında whatsaap, Facebook, YouTube ve 

Instagram kullanımlarının öne çıktığı görülmektedir. Katılımcılar tarafından bu uygulamalar farklı 

amaçlar için farklı şekillerde kullanılmaktadır. 

Whatsapp uygulaması tüm katılımcılar tarafından kullanmaktadır. Katılımcılar bu uygulamayı 

daha çok uzaktaki yakınları ile ücretsiz bir şekilde haberleşebilmek için kullandıklarını belirtmişlerdir. 

Ayrıca uygulamanın görüntülü konuşma imkânı tanıması, resim ve video gönderimini mümkün 

kılması da bu uygulamayı kullanmalarının sebeplerindendir. Uygulamanın birçok kişiyi bir araya 

getirerek aynı anda mesajlaşma ve görüşme imkânı veren grup oluşturma özelliği de kullanılma 

sebeplerinden bir diğerini oluşturmaktadır. Katılımcılar whatsapp grupları üzerinden hem ailevi hem 

de diğer sosyal ilişkilerini yürüttüklerini belirtmişlerdir. Aydıngün ve Aydıngün de çalışmalarında 

Ahıska Türkleri’nin sosyal ilişkilerini sürdürme noktasında skype, messenger, whatsapp, viber, 

facebook ve twitter gibi yeni iletişim teknolojilerini kullanım durumlarına dikkat çekmektedir. Onlara 

göre Ahıska Türkleri, ulusötesi bir topluluk olarak teknik anlamda yeni iletişim teknolojilerinin 

tümüne sahip olup hepsini kullanmaktadır. Ancak bu araçları kullanımlarının içeriğine bakıldığında 

oldukça geleneksel bir düzeyde kullandıkları görülmektedir. Ahıska Türkleri’nde “Uzak mesafelerin 

ve ayrılıkların algılanışı ve en ileri teknolojiyle kurulan ilişkilerin niteliği son derece gelenekseldir.” 

(Aydıngün ve Aydıngün, 2014:102) 

Ahıska Türkleri’nin yeni iletişim teknolojileriyle kurduğu geleneksel ilişkinin en güzel 

örneklerinden birini YouTube kullanımları oluşturmaktadır. Katılımcıların yoğun bir şekilde 

kullandıklarını ifade ettikleri YouTube platformu, yeni iletişim teknolojilerinin önemli bir parçasını 

oluşturmaktadır. Ancak bununla beraber, katılımcılar tarafından geleneksel medya gibi kullanıldığı 

görülmüştür. Katılımcılar bu platformu daha çok video izleme amaçlı kullandıklarını belirtmişlerdir. 

Burada daha çok Ahıska düğünleri ve Ahıska yemekleriyle ilgili videoları takip ettiklerini 

söylemişlerdir.  

Katılımcıların Facebook kullanımlarına bakıldığında, daha çok Ahıskalılarla ilgili dünyada olup 

bitenleri, yeni gelişmeleri ve farklı coğrafyalarda faaliyet gösteren Ahıska derneklerinin çalışmalarını 

takip etmek ve farklı ülkelerdeki Ahıskalılarla iletişim kurmak için bu uygulamayı kullandıkları 
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görülmektedir. Özellikle sürgünler sonrasında farklı ülkelere yerleştirilen ve yakınlarından uzun süre 

haber alamayan kişilerin birbirini bulmaları noktasında bu platform önemli bir işlev görmektedir. 

Katılımcılar da, buradaki kişiler üzerinden akrabalarına, arkadaşlarına ulaştıklarını, kendilerinden 

olan başka kişilerle tanıştıklarını belirtmişlerdir.  

İnstagram kullanımının ise katılımcıların yaşıyla doğrudan ilintili olduğu görülmüştür. 

Instagram, 20-30 yaş grubundaki katılımcılar tarafından günceli takip etmek amacıyla 

kullanılmaktadır. 

 

4.Katılımcıların Önemli Bulduklarını İfade Ettikleri Kültürel Değerler 

 
Ahıska Türkleri kültürel anlamda Türk kültürüne yakın olmakla birlikte, yaşadıkları bazı 

bölgelerin kültüründen de kesin çizgilerle ayrılmaktadır. Özellikle göçler ve parçalanmışlar 

sonrasında kendi kültürlerine daha fazla sahip çıkan ve kültürel değerlerini gelecek kuşaklara 

aktararak korumaya çalışan Ahıska Türkleri, bu amaçla yaşadıkları bölgelerde yerel halk ile sınırlı 

ilişkiler kurmaktadır. Sosyal ilişkilerini daha çok kendi aralarında yürüten Ahıska Türkleri, kültürel 

değerlerinin kaybolmasını önlemek amacıyla diğer kültürlerle etkileşime girmekten kaçınmaktadır. 

Bu durum, Ahıska Türkleri’nin topluluk dışı evlenmeleri hoş karşılamamasıyla daha da 

belirginleşmektedir. Kültürel değerlerine sıkı sıkıya bağlı olan Ahıska Türkleri, çeşitli gelenek, 

görenek ve ritüellerle bu değerleri yaşatmaya çalışmaktadır. 

Ahıska Türkleri’nin kültürel değerlerine bakıldığında; doğum adetleri, düğün adetleri, ölüm 

adetleri, çeşitli inançlar, giyim-kuşam ve mutfak kültürlerine ait değerlerin ön plana çıktığı 

görülmektedir. Doğum adetleri içinde hamilelik dönemi, çocuğun doğumu, çocuğa ad koyma, 

çocuğun kırkını dökme, çocuğun beşiği; düğün adetleri içinde kız beğenme, kız görme, kıza elçi 

düşme, kızın şerbetini içme, nişan, kına koyma, kız evinde düğün, kızın baba evinden çıkarılması, 

oğlan evine getirilmesi, oğlan evinde düğün, zifaf gecesi, yüzaçtı, düğün ve nişanlarda söylenen 

türküler; ölüm adetleri içinde sela verilmesi, cenazenin yıkanıp defnedilmesi, kabrin kazılması, 

kabristana götürme, kabre indirme vb. bir çok kültürel değer (Mammadov, 2016) muhafaza edilerek 

gelecek kuşaklara aktarılmaktadır.  

Çalışma kapsamında görüşülen Ahıska Türkleri en önemli kültürel değerlerinin dini değerler 

olduğunu belirtmişlerdir. Sürgün öncesi dini ibadetlerini yerine getiren Ahıska Türkleri, sürgünden 

sonra yaşadıkları bölgelerde dini anlamda yeterince özgür olamamışlardır. Bu anlamda baskılara da 

maruz kalan Ahıskalılar, dini değerlerini öğrenmek ve yaşatmak için büyük çaba göstermektedirler. 

Dini değerlerinin yanı sıra, Ahıskalılar dillerini de korumaya çalışmaktadır. Gündelik hayatta Ahıska 

lehçesiyle konuşan Ahıska Türkleri, yaşadıkları bölgenin dillerini de öğrenmektedir. Diğer 

topluluklarla olan iletişimini yaşadıkları bölgenin resmi dili ile süren Ahıska Türkleri, kendi 

içlerindeki gündelik yaşamlarında Ahıska lehçesini kullanmaktadır. Görüşmeciler din ve dil gibi 

değerlerin peşi sıra doğum, düğün, ölüm, sünnet, yaş gübü vb. gelenekleri de önemli kültürel 

değerleri olarak göstermişlerdir. 

 

5.Katılımcıların Kültürel Değerlerini Öğrenme ve Öğretme Şekilleri 

 
Katılımcıların kültürel değerlerini öğrenme ve öğretme şekillerine bakıldığında 

geleneksel/doğal yollarla öğrenmenin ön plana çıktığı görülmektedir. Bu anlamda katılımcılar, 

kültürel değerlerini öncelikle aileleri aracılığıyla öğrendiklerini belirtmişlerdir. Ailede ise özellikle 
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anneler, büyükanneler ve ablalar kültür aktarımında çok daha etkin bir rol oynamaktadırlar. Aynı 

şekilde, kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarımında da doğrudan aktarım yollarının 

kullanıldığı görülmektedir. Özellikle iki kuşağın bir arada yaşadığı geniş ailelerde bu durum çok daha 

baskındır. Görerek-göstererek öğrenme ve öğretme, soru sormaya ve bilgilendirmeye dayalı öğrenme 

ve öğretme ile yönlendirmeye dayalı öğrenme ve öğretme modelleri ön plandadır.  

Kültürel değerlerin aktarımında doğal yolların mümkün olmadığı durumlarda ise yeni iletişim 

teknolojilerinin kullanıldığı görülmektedir. Bu anlamda ilk sırayı whatsaap almaktadır. Özellikle 

anne-babası ya da çocukları farklı ülkelerde yaşayan katılımcıların gerekli durumlarda whatsapp 

uygulaması üzerinden, sözlü ya da görüntülü görüşerek kültürel değerler hakkında bilgi aldığı, neyin 

nasıl yapılması gerektiğini sorarak öğrendiği belirtilmiştir. Ayrıca bu uygulama üzerinden kültürel 

ritüellerin görsel ya da video içeriklerinin paylaşılarak da kültürel değerlerin aktarımının sağlandığı 

gözlemlenmiştir. Bu noktada, özellikle aile büyüklerinin yapılan ritüellerle ilgili yorum ve önerileri 

kültürel değerlerin doğru ve eksiksiz bir şekilde aktarımına yardımcı olmaktadır. 

Whatsapp’ın kültürel değerlerle ilişkili olarak kullanıldığı bir başka alan da sosyal ilişkilerin 

devamlılığı noktasındadır. Görüşmeciler whatsapp grupları üzerinden organize olduklarını, yapılan 

çeşitli etkinlikler hakkında birbirlerini haberdar ettiklerini, etkinlikle ilgili çeşitli paylaşımlar yaparak 

da yapılanları onaya sunduklarını belirtmişlerdir. Düğün, doğum günü, çeşitli kutlamalar gibi 

törenlerin gruplar üzerinden paylaşılarak anlamlandırıldığı ve yaşatılmaya devam edildiği 

görülmektedir. 

Kültürel değerleri öğrenme ve öğretme sürecinde başvurulan bir diğer yeni iletişim teknolojisi 

de YouTube’dur. Katılımcılar, bu platformda yer alan birçok video aracılığıyla kültürel değerlerine 

ilişkin bilgi edindiklerini belirtmişlerdir. Farklı ülkelerde yaşayan Ahıskalılar tarafından üretilen ve 

paylaşılan içerikleri izleyerek kültürel değerlerinin nerede, ne kadar ve nasıl yaşatıldığını 

gördüklerini; kültürel değerlerin uğradığı değişiklikleri gözlemleyebildiklerini ifade etmişlerdir.  

Bunun dışında, YouTube platformunun kültürel değerleri öğrenme aracı olarak da kullanıldığı 

ortaya çıkmıştır. Bu anlamda, kullanıcılar özellikle dini değerlere ilişkin ibadet ve ritüellerin nasıl 

yapılması gerektiğine ilişkin bu platform sıklıkla kullandıklarını ifade etmişlerdir. Bunun sebebi 

olarak da, Ahıskalıların kendi vatanlarında iken, genel itibariyle dinin gereklerini yerine getirdiklerini 

ancak sürgün edildikleri ülkelerde dini değerlerin yaşatılmasının sekteye uğratıldığını, bu nedenle de 

özellikle geleneksel yollarla dini değerlerin aktarımının tam olarak gerçekleşemediğini belirtmişlerdir. 

Bu nedenle, başta namaz olmak üzere, İslam diniyle ilgili bir takım değerleri YouTube platformunda 

yer alan videolar aracılığıyla öğrendiklerini ifade etmişlerdir. 

YouTube’un öğrenme amaçlı kullanıldığı bir başka kültürel alan da yemeklerle ilgilidir. 

Katılımcıların ifadelerinden, sürgün ve zorunlu göçler sonrasında Ahıskalıların kendilerine özgü 

yemek kültürünün erozyona uğradığı sonucuna ulaşılmıştır. Yaşadıkları ülkelerde yerel hakla ile 

girdikleri etkileşim sonucu yemek kültürlerini de bu ülkelere göre şekillendirdiklerini belirten 

katılımcılar, bu anlamda kendi kültürlerine özgü yemeklerin sınırlı olduğunu belirtmişlerdir. Bu 

nedenle YouTube üzerinde Ahıska yemeklerini konu alan videolara özel önem verdiklerini, 

bilmedikleri bir şey gördüklerinde buradan öğrenerek uyguladıklarını ifade etmişlerdir. 

YouTube’un kültürel değerlerle ilgili bir başka kullanımı da haberdar olma amacını 

taşımaktadır. Özellikle Kırgızistan dışında yaşayan, başta Amerika’da ve Rusya’da olmak üzere, 

Ahıskalıların gelenek ve göreneklerini nasıl yaşattıklarını bu platform üzerinden takip etmektedirler. 

Burada yer alan düğünleri, bayram ve kutlamaları izleyerek kültürel değerlerin korunup korunmadığı 

ya da nasıl bir değişime uğradığı konusunda fikir sahibi olmaktadırlar. Bu anlamda özellikle genç 
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kuşakların, kültürel değerlerine eskisi gibi bağlı olmadıklarını, internet aracılığıyla gördükleri farklı 

kültürlerden etkilendiklerini ve bunu da kendi kültürel değerlerine yansıttıklarını ifade etmişlerdir. 

Bu durumun, özellikle giyim-kuşam gibi maddi kültürel unsurlara yansıdığını söylemişlerdir.  

YouTube, Ahıskalılar tarafından kültürel değerler kapsamında birçok amaç için kullanılmasına 

karşın, Ahıskalıların tarihine ilişkin yeterince içerik bulunmadığı noktasında da eleştirilmiştir. Bu 

anlamda katılımcılar, içeriklerin sınırlı sayıda olduğunu, daha fazla içerik paylaşılması gerektiğini 

belirtmişlerdir. Ancak paylaşılan içeriklerin kültürel değerleri doğru ve eksiksiz olarak içerecek 

nitelikte olması gerektiğine dikkat çekmişlerdir. 

Bunlar dışında, YouTube Ahıskalılar tarafından kültürel değerlerin korunması adına bir 

saklama alanı olarak da kullanılmaktadır. Katılımcıların birçoğu, burada yer alan videoların kültürel 

değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması noktasında önemli bir işleve sahip olduğunu 

belirtmiştir. Ayrıca, bu tür içeriklerin bireysel olarak saklanıp depolanmasının zor olduğunu, bu 

nedenle de bu platformun önemine dikkat çekmişlerdir.  

Whatsapp ve YouTube dışında, arama motorlarının da kültürel değerler kapsamında 

kullanıldığı görülmüştür. Katılımcılar, özellikle gündelik hayatta karşılaştıkları sorunlar, tam olarak 

nasıl çözüleceğini bilmedikleri problemler hakkında arama motorlarını kullandıklarını ve buna göre 

hareket ettiklerini belirtmişlerdir. Örneğin bir katılımcı, çocukken yaşadığı bir ölüm/yas ritüelini, 

burada ne demesi, nasıl davranması gerektiğini bilmeyerek zor duruma düştüğünü belirtmiş; 

sonrasında bu konuyla ilgili büyüklerinden bilgi alarak kültürel değerlerini öğrendiğini ifade etmiştir. 

Katılımcı, bu nedenle de yeni iletişim teknolojilerinin günümüzdeki önemine dikkat çekmiştir. 

Katılımcılar, Facebook’u ise daha çok Ahıskalıların örgütlenmesi noktasında kullandıklarını 

belirtmişlerdir. Bu platform üzerinden, Ahıskalılarla ilgili alınan yeni kararları, uygulamaları 

öğrendiklerini; bunun da kendileri için büyük bir kolaylık olduğunu dile getirmişlerdir. Ayrıca, 

Facebook’un farklı ülkelerde yaşayan Ahıskalıları tanıma, uzak akrabalarını bulma noktasında da 

önemli olduğunu dile getirmişlerdir. Ayrıca bu platformda paylaşılan içerikler üzerinden 

birbirlerinden haberdar olduklarını, paylaşılan içerikleri ilgiyle takip ettiklerini, sonrasında da kendi 

aralarında bu içerikler hakkında konuştuklarını belirtmişlerdir. 

Kültürel öğrenme ve öğretme sürecinde eğitim kurumları ile dini kurumların işlevlerine de 

değinen katılımcılar, yeni iletişim teknolojilerinin mekân ve zamandan bağımsız olarak 

kullanılabilmesinin bu anlamda çok daha etkili olduğunu vurgulamışlardır. 

 

4.SONUÇ 

 

Ahıska Türkleri, 1944 yılında yaşanan büyük sürgünle önce Orta Asya ülkelerine, ardından 

yaşanan zorunlu göçlerle de dünyanın birçok farklı ülkelerine göç etmek zorunda bırakılmıştır. Bu 

durum, vatanlarında aile, akraba, topluluk olarak hep birlikte yaşayan Ahıska Türkleri’nin farklı 

coğrafi bölgelere dağılmasına neden olmuştur. Yaşanan sürgün trajedisi sonrasında, aileler 

paramparça olmuş; kimin nerede olduğu belirsizleşmiştir. Aile bireyleri bazen yıllar sonra birbirine 

kavuşmuş; bazense birbirinden hiçbir haber alamamıştır. Coğrafi anlamda ortaya çıkan bu 

parçalanmışlık Ahıska Türkleri’nin toplumsal ve kültürel yapılarını da etkilemiştir. Ahıska Türkleri, 

yaşamak zorunda bırakıldıkları bölgelerde, yabancı bir topluluk olarak bir yandan bölge halklarıyla 

uyum içinde olmaya bir yandan da kendi kimliklerini korumaya çalışmışlardır. Varlıklarını 

sürdürebilmek için daha çok içe dönük bir şekilde yapılanan Ahıska Türkleri, özellikle kültürel 

değerlerine sahip çıkarak bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmaya çabalamışlardır. 
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Ahıska Türkleri’nin gündelik yaşamlarında doğumlar, düğünler, hastalıklar, ölümler gibi bir 

takım kültürel değerlerin ön plana çıktığı görülmektedir. Kız istemekten nişan ve düğüne; 

hamilelikten doğuma; çocuğa isim vermekten yaş günü kutlamalarına; cenazenin toprağa 

verilmesinden ölüm yıldönümlerine kadar uzanan bu değerler Türk kültürüne yakın olmakla birlikte; 

bugün Ahıska Türkleri’nin yoğun olarak yaşadığı Rusya ve Amerika gibi ülkelerdeki kültürel 

değerlerden oldukça uzaktır. Ahıska Türkleri’nin farklı coğrafyalarda kültürel değerlerini yaşatıp 

koruyabilmesi ancak bu değerleri gelecek nesillere aktarmasıyla mümkündür. Ancak parçalanmış aile 

yapıları, Ahıska Türkleri’nin kültürel kimliklerini oluşturan bu değerlerin gelecek kuşaklara sağlıklı 

bir şekilde aktarılmasını engellemektedir. Anne, baba, kardeş gibi birinci dereceden aile bireylerinin 

genellikle farklı ülkelerde yaşaması; yılın yalnızca belirli dönemlerinde ve oldukça kısa zaman 

dilimleri içinde bir araya gelmesi kültürel değerlerin doğal yollarla aktarımını sınırlandırmaktadır. 

Kültürel değerlerin aktarım araçlarından olan eğitim, din gibi araçlara erişim ve kullanım 

durumlarında ise birtakım sıkıntılar bulunmaktadır. Ahıska Türkleri, yaşadıkları bölgelerin resmi 

dillerinde eğitim almakta; dini değerlerini öğrenebilecekleri kişi ve kurumlara çoğu zaman 

ulaşamamaktadır. Diğer yandan, Ahıska Türkleri’nin bu değerleri öğrenerek milli kimlik bilinci 

oluşturabilecekleri yazılı KAYNAKLAR da yok denecek kadar azdır. Bu etkenler göz önüne 

alındığında, Ahıska Türkleri’nin kültürel değerlerinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasındaki 

en önemli araçlardan birinin yeni iletişim teknolojileri olduğunu göstermektedir. 

Ahıska Türkleri’nde yaş, cinsiyet, eğitim ve gelir düzeyi fark etmeksizin yeni iletişim 

teknolojileri hemen herkes tarafından kullanılmaktadır. Sadece yaş ve eğitim durumu gibi belirli 

etkenler bu teknolojilerin kullanım amaçları ve şekillerini etkilemektedir. Örneğin, ileri yaştaki kişiler 

bu teknolojileri daha pasif bir şekilde kullanırken, y ve z kuşağı olarak adlandırılan kişilerin bu 

araçları daha aktif ve etkileşimli bir şekilde kullandığı görülmektedir. Yeni iletişim teknolojileri, 

bugün dünyanın farklı bölgelerine dağılmış Ahıska Türkleri’nin kolay, hızlı ve ucuz bir şekilde 

birbirleriyle haberleşmesini sağlamaktadır. Özellikle yeni iletişim teknolojilerinin sunmuş olduğu 

anındalık ve etkileşim özelliği Ahıska Türkleri arasındaki ülke sınırlarını ortadan kaldırarak başta aile 

bireyleri olmak üzere akrabalık ve soydaşlık ilişkilerinin devam etmesini sağlamaktadır. Yeni iletişim 

teknolojileri aracılığıyla Ahıska Türkleri’nde milli kimlik bilinci süreklilik kazanmakta; toplumsal 

birlik ve beraberlik duyguları güçlenmektedir. Bu anlamda yeni iletişim teknolojileri aracılığıyla 

Ahıska Türkleri’nde sanal bir vatan algısı oluşmaktadır. 

Ahıska Türkleri, yaşadıkları bölgelerde asimile olmamak ve kültürel varlıklarını koruyabilmek 

için de yeni iletişim teknolojilerini kullanmaktadır. Yeni iletişim teknolojileri, Ahıska Türkleri’nin 

içinde yaşadıkları fiziki ve kültürel dünyaya karşı kendi kimlik ve kültürlerini muhafaza ettikleri 

farklı bir dünya sunmaktadır. Burada, kendi içlerinde kurdukları iletişim ağları üzerinden gelenek ve 

göreneklerini yaşatarak gelecek kuşaklara doğru ve eksiksiz bir şekilde aktarmaya çalışmaktadırlar. 

Yeni iletişim teknolojileri Ahıska Türkleri’nin kültürel değerlerini koruma ve aktarma 

noktasında oldukça önemli bir araç olsa da, yapılan araştırmada sınırlı bir şekilde kullanıldığı ortaya 

çıkmıştır. Yeni iletişim teknolojileri Ahıska Türkleri tarafından daha çok farklı coğrafyalardaki 

yakınlarını bulmak, onlarla haberleşmek ve organize olmak için kullanılmaktadır. Bununla beraber, 

yeni iletişim teknolojilerinin sunduğu olanaklar Ahıska Türkleri’nin kültürel değerlerini öğrenmek, 

diğerleriyle paylaşmak, onaya sunmak-onaylamak ve saklamak/depolamak noktasında oldukça 

önemli bir iş görmektedir. Ahıska Türkleri, yeni iletişim teknolojilerini yoğun bir şekilde 

kullanmasına rağmen kültürel değerlerinin aktarımı noktasında hala geleneksel metotları tercih 

etmektedir. Ancak Ahıska Türkleri arasında yeni iletişim teknolojilerinin farklı alanlarda ve farklı 
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şekillerde kullanımının yaygınlaşmasıyla bu araçların en önemli kültür aktarıcısı konumuna gelmesi 

kaçınılmazdır. 
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Özet: Bu çalışmada küreselleşme, kültür ve dijital hayranlık kavramları Türk televizyon dizilerinin uluslararası arenada 

gösterdiği başarı ve farklı ülkelerdeki Türk televizyon dizisi hayranlığı üzerinden incelenmektedir. Günümüzde popüler 

kültür küresel kültüre liderlik eden ülkeler tarafından şekillendirilmektedir ve Türk kültürü de Türk televizyon dizilerinin 

küresel çapta büyük başarı göstermesiyle küresel kültürün önemli bir parçası haline gelmiştir. 2022 itibarıyla Türk televizyon 

dizilerinin alternatif bir kültürel akış öğesi olduğu söylenebilir.  

Türk televizyon dizilerine dair gelişen dijital hayran kitlesi bu durumun hem sebebi hem de sonucu olarak değerlendirilebilir. 

Bu çalışmada farklı ülkelerden Türk televizyon dizilerini takip eden ve Türk televizyon dizilerinin uluslararası başarısını 

içerik üretimi gibi konularla destekleyen, yani sürdürülebilir kılan hayranlık kavramına dair güncel veri sunulmaktadır. Bu 

nedenle Türk televizyon dizilerine dair bir hayranlık geliştirmiş ve bu doğrultuda sürekli içerik üreten kişilerle 

gerçekleştirilen derinlemesine görüşmeler analiz edilecek ve hayran kültürü-Türk televizyon dizileri ilişkisine dair veri 

temelli tespitlerde bulunulacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Dijital Hayran Kültürü, Türk Televizyon Dizileri, Küresel Kültür, Kültürel Akış  

 

Abstract: This study focuses on the concepts of globalization, culture and digital fascination through the success of Turkish 

television series in the international arena and the admiration of Turkish television series in different countries. Today, 

popular culture is shaped by the countries that lead the global culture, and Turkish culture has become an important part of 

global culture thanks to the great success of Turkish television series on a global scale. As of 2022, it can be said that Turkish 

television series are an alternative cultural flow element. 

The growing digital fan base for Turkish television series can be considered both as a cause and as a result of this situation. In 

this study, up-to-date data regarding the fandom of Turkish television series is presented: admirers who follow Turkish 

television series from different countries and support the international success of Turkish television series with issues such as 

content production, that is, make it sustainable are a great actor. Hence, in-depth interviews with people who have developed 

an admiration for Turkish television series and who constantly produce Turkish series content will be analyzed and data-

based determinations will be made on the relationship between fan culture and Turkish television series.  

 

Keywords: Digital fandom, Turkish Television series, Global Culture, Cultural Flow 
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ABD’nda doktora eğitimine devam etmektedir. Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve 

Sinema Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. İletişim araştırmaları, siyasal iletişim, yeni 

medya alanlarında çalışmaları bulunmaktadır. 

 

Özet: İletişim, toplumların ihtiyaçlarına göre şekillenen bir bilgi aktarım süreci biçiminde ifade edilmektedir. Tarihsel olarak 

genellikle bu süreç çeşitli devrimsel dönemler ve bu dönemlerin ortaya çıkardığı kültürel değişimler üzerinden aktarılmakta 

ve önemli toplumsal değişimlerin habercisi olarak da nitelendirilmektedir. Bu açıdan bakıldığında; günümüz teknolojilerinin 

geldiği nokta göz önüne alınarak, içinde bulunduğumuz çağı bir “dijital kültür” çağ olarak nitelemek mümkündür.  İletişim 

araçlarında yaşanan gelişmeler, doğal olarak toplumları kültürel açıdan da değişmeye zorlamaktadır. Dijital kültür, yazılı ve 

elektronik kültürün özelliklerini taşıyor olsa bile son zamanlarda salt konuşma eylemine dayalı uygulamaların gelişmesi 

dijital sözlü kültürün ortaya çıkmasına aracılık etmektedir. İşte bu noktada çalışma; literatürde daha önce kamusal alan 

mekânı olarak incelenen ClubHouse: The Social Audio App uygulamasında; dijital kültürün aslında ikinci sözlü kültürün bir 

yansıması olduğu mu yoksa yaşanan dönemin dijital sözlü kültür olarak mı değerlendirileceği ve aynı zamanda dijital sözlü 

kültürün günümüzün dijital toplumunun bir sonucu olup olmadığı sorularına yanıt aramıştır.  Çalışma nitel araştırma 

yöntemi biçiminde tasarlanmış ve uygulamanın etkisi çevrimiçi görüşme tekniği ile öğrencilerin kullanım deneyimleri 

üzerinden betimlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonunda yalnızca konuşma üzerine dayanan iletişim biçiminin olması; 

eğlenceli vakit geçirmek kadar güncel bilgi edinme ve kültürel bilgi amaçlı kullanılması; konuşma pratiğinin olmasından 

dolayı samimi, duygusal ve öznel bilgiyi ön plana çıkarması; kişilerin bu uygulamada sadece konuşma özellikli olmasından 

dolayı kendilerini daha rahat hissetmeleri; ünlü olan insanlarında bu uygulamayı kullanması ve bu kişilerle sohbet edebilme 

fırsatının sunulması; hem evrensel konuların hem de yerel konuların konuşulması; uygulamanın yalnızca Apple cihazlarında 

çalışmasının getirdiği sınıfsallık durumu ve bu durumun cezbedici olması bulgularına ulaşılmıştır. 
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Abstract: Communication is expressed in the form of an information transfer process shaped according to the needs of 

societies. Historically, this process is generally conveyed through various revolutionary periods and the cultural changes 

found out about by these periods, and is also described as the harbinger of important social changes. When viewed from this 

aspect; considering the point that today's technologies have reached, it is possible to describe the era we live in as an era of 

"digital culture". Developments in communication tools naturally force societies to change culturally. Even though digital 

culture has the characteristics of written and electronic culture, the recent development of applications based on pure speech 

act mediates the emergence of digital orality. The research conducted done at this point, ClubHouse: The Social Audio App, 

which was previously examined as a public space in the literature; it sought answers to the questions of whether digital 

culture is actually a reflection of the secondary orality or whether the current period will be considered as digital orality, and 

whether digital orality is a result of today's digital society. The study was designed in the form of a qualitative research 

method and the effect of the application was tried to be described through the use experiences of the students with the online 

interview technique. At the end of the study, being only a form of communication based on speech; using for up-to-date 
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information and cultural information purposes as well as having fun; giving prominence sincere, emotional and subjective 

knowledge due to speaking practice; feeling people more comfortable because this application has only speech feature; 

providing the opportunity for famous people to use this application and chat with these people; talk about both universal and 

local issues; class difference caused by the application working only on Apple devices and the attractiveness of this situation 

findings have been found. 

 

Keywords: Oral Culture, Digital Orality, Digital Society, ClubHouse 

 

SÖZLÜ KÜLTÜRDEN DİJİTAL SÖZLÜ KÜLTÜRE:  

HAYDİ GEL KÖYÜMÜZE GERİ DÖNELİM, CLUBHOUSE’DA BULUŞALIM 

 

1.GİRİŞ 

 

Günümüzün gerçeklerinden belki de en belirgin olanı teknolojinin daha önce benzeri 

görülmemiş bir hızda gelişim göstermesidir. Özellikle iletişim teknolojilerinin hızlı değişimi bireylerin 

hem kişisel dünyalarında hem de uzantılarında köklü değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Bu 

değişim aynı zamanda bireyin dâhil olduğu toplumsallık olgusunda köklü dönüşümlere neden 

olmuştur. Dolayısıyla teknolojinin toplumu nasıl değiştirdiği tartışılırken ana argüman, teknolojinin 

sosyal yaşam için düzenleyici güç olduğu ve değiştiğinde etkilerinin derin olabileceğidir. Örneğin 

internet teknolojisinin gelişimi insanların öğrenme, çalışma, ilişki kurma ve hatta düşünme biçimlerini 

tümden değiştirmiştir. Konuyla ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında da iletişim teknolojilerinin 

belirli alanlar ve ortamlarda toplumdaki sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini şekillendirmedeki rolü 

toplum-teknoloji-kültür-dönüşüm kavramları ekseninde tartışılmaktadır. Bu noktadan hareketle 

yapılan çalışmada teknolojilerin gelişmesiyle beraber dönüşen toplumsalın izlerini günümüzdeki 

geldiği nokta üzerinden resmetmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda çalışma toplumların sözlü 

kültürden günümüzün hâkim kültürü olan dijital kültüre geçişinde yaşadığı dönüşümleri kullanılan 

araç/araçların etkisi noktasında kendisini sınırlandırmıştır. Literatürde yeni tartışılan bir kavram 

olarak dijital sözlü kültür, çalışmanın merkezine alınmış ve bu kültürel dönüşümün aracı olarak 

konumlandırılan ‘ClubHouse’ uygulaması kullanıcı deneyimleri merkezli incelenmiştir. 

      Sözlü kültürden yazılı kültüre, yazılı kültürden dijital kültüre geçişte iletişim araçlarının 

yarattığı etki toplumların dönüşümünde rol oynamıştır. Özellikle içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda 

ağ toplumu ortaya çıkmış (Castells, 2008) ve enformasyon dijital temelli olmaya başlamıştır. Söz 

konusu yaşanan bu kültürel farklılaşmayı dijital kültür olarak nitelendirebiliriz. Dijitalleşmeye birlikte 

başlayan bu dönüşümleri kültürel yapıyla sınırlamak oldukça yanlıştır. Aksine sosyal, ekonomik ve 

siyasal anlamda da önemli değişimler, bu alanlarda dijitale yönelik önemli politikalar yaşandığı 

görülmektedir. Son zamanlarda sosyal medyanın ön planda olması ve sosyal ağ platformlarının 

yapısal özellikleri çeşitli toplumsal davranışları dönüştürmektedir. Pandemi döneminde başlayan eve 

kapanma gibi uygulamalar, insanların yüz yüze iletişim alışkanlıklarına bir engel oluşturmuştur. 

Sosyal ağ platformlarından bazıları salt söz edimine dayalı uygulamalar başlatmış, böylece konuşma 

ihtiyacına yönelik önemli bir sorunu pandemi döneminde çözmüşlerdir. Bu yeni uygulamalar bizleri 

sözlü kültüre dönüş mü, yoksa bir dijital sözlü kültürün başlangıcı mı sorularına yanıt aramaya 

götürmüştür. Bu vesileyle çalışmada pandemi döneminde sıkça kullanılmış olan ve yalnızca sözlü 

iletişimin olarak ClubHouse: The Social Audio App kullanan üniversite öğrencilerinin 

deneyimlerinden yola çıkılarak dijital sözlü kültür betimlenmeye çalışılmıştır. Dijital sözlü kültür 

olgusu, yabancı literatürde yeni işlenen bir konu olmakla birlikte ulusal alanyazında da neredeyse yok 
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denecek kadar azdır. Dolayısıyla yapılan bu çalışma, dijital sözlü kültür kavramını alana 

kazandırılmasını amaçlamakta ve kültürel bir yapıyı sorgulamamızı sağlamaktadır. 

 

2.SÖZLÜ KÜLTÜRDEN YAZILI KÜLTÜRE GEÇİŞ 

 

Bir insandan diğerine ses, konuşma, işaret, renk ve simgeler gibi araçları kullanarak 

gerçekleştirilen bilgi aktarım süreci olarak tanımlanan iletişim, tarih boyunca insan topluluklarının 

ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir. Birçok yazara göre bu şekillenme süreci birbirini takip eden üç 

devrimsel dönem ve dört kültürden oluşmaktadır. M.Ö. 4. yüzyılda yazının bulunması ile gerçekleşen 

chirografik devrim, 15. yüzyılda matbaanın bulunmasını takip eden Gutenberg devrimi ve devamında 

da elektrik ve elektronik devrimden bahsedilmektedir. Ayrıca bahsi geçen devrimler dört farklı 

kültürün ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bunlar; sözlü kültür, el yazmalı kültür, matbaa kültürü ve 

elektrik-elektronik devrimin yansıması olarak karşımıza çıkan modern kültürdür (Baldini, 2000, s. 5). 

Bunlarla birlikte iletişim teknolojilerinin günümüzde geldiği noktayı göz önüne alarak içinde 

bulunduğumuz dönemin de bir dijital kültür ortaya çıkardığı söylenebilir. Jack Goody, Ian Watt, 

Walter Ong ve Marshall McLuhan gibi düşünürler ise ortaya çıkan kültürler üzerine çeşitli çalışmalar 

yapmış, özellikle yazılı kültürün sözlü kültürü ve insan yaşamını nasıl etkilediğini sorgulayarak çeşitli 

teoriler geliştirmişlerdir.  

Yapılan araştırmaların önünü açan başlıca yaklaşım ise modern dilbilimin öncüsü Ferdinand de 

Saussure’ün “her türlü iletişimin öncelikle konuşma temeline dayandığı” düşüncesidir (Ong, 2013, s. 17). 

Modern araştırmacıların yazı dilini temel dil sayma eğilimini eleştiren Saussure, yazının hem yararlı 

hem kusurlu hem de tehlikeli olduğunu belirtmiş ve yazının konuşmayı tamamlayan bir parçadan 

ibaret olduğunu vurgulamıştır (Saussure, 1998, s. 57-59). Bu yaklaşımı ile dilbilim çalışmalarında 

birincil sözlü anlatım ile yazılı anlatımın dinamiğini karşılaştıran araştırmaların önüne açan Saussure, 

insanın dil yetisini; sosyallik için “langue”, bireysellik için ise “parole” terimleriyle tanımlar (Saussure, 

1998, s. 44). Saussure’ün düşüncelerinden etkilenerek sözlü kültür alanında yapılan ilk çalışmalara 

Jack Goody ve Ian Watt’ın1 eserlerinde rastlanır. İki yazar; sözün ve dilin gücünü, evrimini, resim, 

grafik ve yazıya dönüşürken ki aşamalarını ve bu aşamalarda insan algısında oluşan farklılaşmaları 

araştırmış ve ilkel-uygar ayırımları üzerinden yazının sözel kültürün alternatifi olmadığı görüşünü 

ortaya koymuşlardır.  

Sözlü anlatım ile yazılı anlatımı karşılaştıran önemli düşünürlerden birisi de Walter Ong’dur. 

Konu hakkında çalışan araştırmacıların sözlü kültürü yazılı kültürün gölgesinde değerlendirmesini 

eleştiren Ong, sözün homo sapiens ile birlikte yaklaşık 50.000 yıldır var olduğunu, yazının ise sadece 

6.000 yıldır insan hayatında olduğunu belirterek iki süreç arasındaki farkları değerlendirmiştir (Ong, 

Sözlü ve Yazılı Kültür / Sözün Teknolojileşmesi, 2013, s. 14). Ona göre, yazıdan önce sözcük ve onun 

duyulmasını sağlayan ses birincil önem taşımaktadır. Ses ile anlam kazanan ve insan yaşantısını 

şekillendiren sözcükler, sözlü kültürün insanı için gücü temsil etmekte ve sesin gücü geçmiş ile 

gelecekten çok şu anı temsil etmektedir. Böylece sesin anın temsilcisi olması aynı zamanda iletişime 

giren kişilerin yüz yüze olmasını zorunlu kılmakta, bu zorunlulukta sözlü kültürü yazılı kültürden 

ayıran en temel niteliği oluşturmaktadır (Ong, 1967, s. 112). Bu nedenle Ong sözlü kültürü “birincil 

biçimlendirme sistemi”, yazıyı ise “ikincil biçimlendirme sistemi” olarak ele almıştır. Nesne ve olayların 

                                                 
1 Ayrıntılı bilgi için bkz. Jack Goody;Ian Watt, “The Consequences of Literacy”, Comparative Studies in Society and History, Vol. 5, 

No. 3 (Apr., 1963). 

Jack Goody, “Yaban Aklın Evcilleştirilmesi”, Çev. Koray Değirmenci, Pinhan Yayıncılık, İstanbul 2011. 
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ancak görebildiği kadarını algılayabilen insan, bunun aksine tüm sesleri gözünün önünde olmasa dahi 

duyabilir. Bu nedenle ses, bireyi dünyanın merkezine yerleştirir (Ong, 1967, s. 129). Yazı ile 

kelimelerin somut bir nesne görünümüne büründüğünü vurgulayan Ong, yazılı kelimelerin 

sayılabilir ve saklanabilir durumunun bir birikim yarattığını, sözlü gelenekte ise bunun mümkün 

olmadığını ifade eder. Ancak Ong, yazılı metinlere öylesine bağlı kalmanın geriye nesnemsi bir şey 

bırakmayan sözlü kültürün anlatımı karşısında rahatsız bir durum yarattığını ve bunun sonucunda da 

“sözlü yazın” olarak adlandırılan bir kavramın ortaya çıktığını belirtir. Ona göre oldukça abes olan bu 

terim, yazıyla bir bağlantısı olmadığı zaman bile sözel olarak birleştirilen malzemelerin ancak yazının 

bir değişkeni olarak hayal edebileceğimizi sergiler. Çünkü ona göre sözlü yazın biraz atı tekerleksiz 

araba olarak görmeye benzer. Hiç at görmemiş ve araba kültürüyle yaşamış bir insan atı nasıl tarif 

ederse, at o olup çıkar (Ong, 2013, s. 24-25). 

 

3.YAZILI KÜLTÜRDEN DİJİTAL KÜLTÜRE 

 

İnsan hayatının her alanına dokunan dijitalleşme süreci, kendi kültürel çağını meydana 

getirmiştir. İçinde yaşamış olduğumuz dijital çağ, gelişen iletişim teknolojisi ve medyanın 

biçimlendirici gücüyle beraber önemli bir değişim sürecine girmiştir. Bu değişim sürecinin özneleri 

olan iletişim araçlarının dijitalleşmesi, kültürel dönüşümün ne derece kapsamlı olduğunu 

göstermektedir (Hepp, 2015, s. 62). Dolayısıyla insanların sosyal ve kültürel yaşamlarında köklü ve 

hızlı değişimler ve gelişmeler yaşandığı görülmektedir. 

İletişim teknolojilerinin yarattığı devrimsel sonuçla birlikte Baldini’nin dört farklı kültürüne ek 

olarak dijital bir kültürün ortaya çıktığı görülmektedir. Bu kültür kendinden önceki –sözlü, el yazmalı, 

matbaa ve modern- kültürlerin melezi biçiminde karşımıza çıkmakta ve toplumların geleneksel 

yapılarını değiştirmektedir. Hem kendinden önceki kültürel yapıları değiştirmekte hem de onlara 

eklemlenmektedir. Özellikle içinde bulunduğumuz kültür, toplumun dijitalleşmesine olanak 

vermektedir. Diğer bir ifadeyle, iletişim biliminin temel problemleriyle ilgilenen birçok düşünür 

(McLuhan, Ong, Innis gibi), medya araçlarının bireylerin düşünme biçimlerini değiştirdiğini ve bunun 

da doğrudan veya dolaylı olarak toplumları etkilediklerini belirtmektedir (Baldini, 2000, s. 5). 

Dijital kültür, insanların ve iletişim araçlarının sürekli artan etkileşimi ve bunun sonucunda 

toplumun dijitalleşmesi bağlamında ortaya çıkan bir kültürü ifade etmektedir (Deuze, 2006, s. 66). 

Dolayısıyla dijital kültür, teknolojik yeniliklerin bir sonucudur. Birçok açıdan ele alınabilir, farklı 

farklı olgularla betimlenebilir; ancak bütüncül bir bakış açısıyla düşünüldüğünde en önemli teması, 

insan ve teknoloji arasındaki ilişkidir. Bu sebeple dijital kültürü teknolojiyle –özellikle internetle- 

birlikte insanların ve toplumların birbirleriyle etkileşimini biçimlendiren, aynı zamanda ağlar 

sistemine bağlı bir kavram olarak tanımlayabiliriz. Diğer bir deyişle egemen kültürel değerleri 

yeniden üretebilen, dijital ağlara özgü yeni kültürel düşünce ve uygulama türleri oluşturabilen ve bu 

ağlar üzerinde etkileşime giren bireylerin bilgi, inanç ve eylemlerini ifade etmektedir. 

Diğer yandan modern iletişim araçları, yeni kültürel iletişim formları meydana getirmiştir. Bu 

formlar, dijital kültür ortamını oluşturmuş ve bu ortamı hem eş zamanlı hem de art zamanlı kültürel 

iletişim sağlayan çoklu ortamlara dönüşmüştür. Dolayısıyla dijital kültür; bilginin depolandığı, sanal 

bedensellik içinde yaşandığı ve bu bilgilerin kuşaklararası aktarılabildiği bir alan (Özdemir, 2020, s. 

71) olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle dijital kültürün sonucu olan internet ortamında üretilen 

bilgi hızlı bir biçimde aktarılma ve tüketilmektedir. 
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Dijital kültürün basılı kültürle pek çok benzerliği olmakla birlikte önemli farklılıkları da 

bulunmaktadır. En önemli fark, “sosyal ağlara ve bilgi akışlarına sürekli bağlı kalmak için çoklu 

iletişim sistemleri ve cihazlarının kullanılması” olarak tanımlanabilecek hiperbağlanabilirliktir 

(Castells, 2008). Kolayca erişilebilir olması, herhangi bir bireyin kapasitesinin ötesinde bilgi açısından 

zengin olması ve insanlar ile makineler arasında etkileşimli olması ile karakterize edilir. Erişilebilirlik 

ve bilgi zenginliği basılı kültürde de ortak olmakla birlikte, verimlilik ve her zaman bağlantılı olma 

özelliğinden dolayı dijital kültürde olduğu kadar yaygın değildir. 

Ağ bağlantılı bir dünya görüşü (Castells, 2008, s. 66-68) dijital kültürün önemli bir parçasıdır. 

Özellikle internete erişimin ve internet kullanımının artmasıyla birlikte birçok bilgisayar tabanlı 

uygulama, dijital kültürün özneleri olarak işlev görmektedir (Deuze, 2006, s. 66). Diğer bir ifadeyle, 

bilgi ve iletişim teknolojileri ağlarıyla giderek daha fazla birbirimize bağlı olduğumuz bir dünyada 

yaşıyoruz. Geleneksel topluluk biçimleri aşındıkça, yeni öznellik ve bağlantı biçimleri geliştirildikçe 

dijital bir kültürün ayak izleri daha görünür hâle gelmektedir. Dijital dönüşümden kaynaklanan yeni 

gelişmeler, insan zekâsı veya bilinci gibi bir şey içermiyor gibi görünse bile toplumlara hareket 

edebilen, iletişim kurabilen, anlam ifade edebilen, katılabilen nesneler ve teknolojiler sunmaktadır 

(Gere, 2008, s. 222). Farklı bir şekilde ifade etmek gerekirse, dijital kültürle birlikte birey düşünüş 

biçimlerinin yanında kolektif bir bilincin oluşması da sağlanmaktadır.  

İnternet yalnızca sanal bir ortam değildir, aynı zamanda bir konuşma bir ortamı ve kamusal 

alanın inşa yeridir. Bu ortam ve yeri yaratırken yazılı ve görsel kültürün olanaklarından yararlanırken 

salt sözlü kültürün işlevlerini en aza indirgemektedir. Ancak günümüzde bu işlevi tekrar etkin hâle 

getirecek uygulamaların yapılması ve yeni sosyal platformların yazı ve görsel olanakları sınırlı 

tutması konuşmanın ağırlıklı olduğu platformların yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Bireyler, bu 

konuşma ağırlıklı sosyal platformları tarihsel bir bağlamda kamusal alanın kullanımı olarak yeniden 

üretmektedir. 

İnternetle birlikte bireysel edimler veya büyük topluluklardan farklı olarak küçük grupların 

oluştuğu görülmektedir. Kolektif bilinç yanından bireysel düşünüşlerde hâkim olmaya başlamıştır. Bu 

sebeple bireyler ve küçük gruplar sosyal yapıları etkileyebilecekleri ve hatta bozabilecekleri gibi dijital 

kültürün en önemli yapısı olan sosyal medya kanallarını kullanarak kültürü yeniden 

şekillendirebilirler. Bunun en güncel örneği dijital kültür içerisinde yazılı ve görsel ağırlıklı medya 

yerine ClubHouse gibi doğrudan dile ve söze dayalı sosyal ağ platformlarının oluşmasıdır. Bu tarz bir 

medya platformunun sözlü kültüre doğru dönüşü sağlayabileceği ve kamusal alanı yeniden inşa 

edebileceği bugün tartışılan konular arasında yer almaktadır. Bu çalışmada da sözlü kültüre bir 

dönüşün olduğu mu yoksa ikincil sözlü kültürün bir yansıması mı olduğu ve bu dijital sözlü kültürün 

dijital toplumun bir ürünü mü olduğu sorularına yanıt aranmaktadır. 

 

3.1.Dijital Sözlü Kültür 

 

Dijital kültür, kendinden önce yaşanmış olan teknolojik devrimlerin de etkisiyle kendi dilini 

yaratmaktadır. Özellikle bilgisayar yardımıyla bu dil estetize edilebildiği gibi kendinden önceki 

kültürleri de tehdit ettiği düşünülmektedir (Trend, 2001; Silver & Massanari, 2006). Dilin bilinçli ve 

yaratıcı bireysel kullanımı, dijital sözlü kültürün özelliklerinden biridir (Soffer, 2010, s. 397). Bu 

kültürün oluşturduğu dil, tıpkı okuryazarlığın başlangıcında olduğu gibi düşüncedeki değişiklikleri 

de mutlaka etkileyecektir.  Öte yandan dijitalleşme olgusu sözlü, yazılı ve elektronik kültürün 

geleneksel değerlerine birçok tehdit getirmiştir. Ancak bu tehditlere karşılık, kendinden önceki 
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kültürel dönemlerden beslenen yapısı ve bahsedilen kültürlerin özelliklerini hâlâ kendinde 

barındırıyor olması doğasının bir gereği olarak düşünülebilir. 

Dijital teknolojiyle ilgili bir dizi sosyal sözleşme, uygulama ve kullanımdan oluşan dijital 

kültür, geçtiğimiz birkaç on yılda gelişmiş ve toplumun değişimini etkilemiştir. Bu bağlamda bilgi ve 

iletişim teknolojileri adı altında sunulan dijital arayüzler, dokunmatik ekranlar ve bağlantılı nesneler 

(George, 2019, s. 160) günümüzde kullanıcılar için vazgeçilmez araçlar haline gelmiştir. Bu araçlar, 

kendimizle ve toplumla olan ilişkimizi dönüştüren, çağdaş toplumların üretiminde yeni değerler, 

sosyal ilişkiler ve davranış modellerinin ortaya çıkmasını teşvik etmiştir. Öte yandan dijital kültür, 

insanları toplumdan çözümleyen/soyutlayan, onları yalnızlaştırıp ve bireyselleştirirken, aynı zamanda 

kişiler arasındaki iletişimi aracılı olarak konuşma edimiyle güçlendirmektedir. 

Dijital kültür, bize dünyanın dört bir yanından neredeyse anlık bilgiler getirerek, çok farklı 

yerlerdeki insanlarla etkileşim kurmamızı sağlamaktadır. Dolayısıyla bu kültürü, potansiyel açıdan 

zengin ve şaşırtıcı bir başarı olarak görmek gerekir. Aslında bu başarının en önemli ölçütü, kendinden 

önceki kültürlerin bir bileşeni olmasıdır. Özellikle iletişim araçlarında yaşanan gelişmeler, dijital 

kültürün doğmasında önemli bir yeri teşkil eder. Dijital kültürün yaşam KAYNAKLARının başında 

sosyal ağlar gelmektedir (Poepsel, 2018, s. 13-16). Sosyal ağların popüler olan platformlarının 

birçoğunda ise yazı karakterlerinin sınırlı olması, görsel içeriklerin daha fazla tercih edilmesi ve 

geleneksel yazı biçimlerini günlük konuşma diline yakın bir hâle dönüştürmesinden dolayı bireylerin 

iletişim tercihleri daha çok ses tabanlı, diğer bir ifadeyle konuşma edimine dayalı olmaktadır. Bu 

durum bizlere daha radikal bir şey sunuyor: Metnin yerine konuşmanın geçmesi. Böylece, insanlığı 

yazı öncesi köklerine döndürmek için bilgisayarları kullanan dijital bir sözlü kültürün yolu açılacaktır. 

Dijital sözlü kültür (digital orality), kavramı henüz ulusal alanyazımıza tam olarak 

girememiştir. Kavram, genellikle dijital kültür çerçevesinde sınırlı kalmış ancak net bir şekilde 

tanımlanmamıştır. Dijital sözlü kültür, ilk olarak Oren Soffer tarafından 2010 yılında kullanılmıştır. 

Ona göre (Soffer, 2010, s. 388) bu kültür, Baldini’nin (2000) bahsettiği dört kültür dönemine –sözlü, el 

yazmalı, matbaa ve modern kültürüne- ek olarak beşinci dönemi oluşturmaktadır. Bununla birlikte, 

bu çağın kavramsal çerçeveleri veya teknolojik altyapıları, doğası gereği sözlüdür. En önemli 

özelliklerinin başında kişiler arası konuşmaya benzer iletişime izin vermesidir. Bunu yaparken çeşitli 

dijital iletişim araçları ve platformları kullanmaktadır. 

Sözlü kültürden basılı ve metin kültürüne geçiş, toplumların dokusunda köklü değişiklikler 

yaratmıştır. Bu geçişin etkileri insanların iletişim kurma, bilgi edinme, bilgiyi saklama yöntemlerini ve 

daha fazlasını değiştirmiştir. Birincil sözlü kültürden farklı olarak ikincil ve dijital sözlü kültür, 

varlıklarını yazı ve baskıya dayanan yüksek teknoloji kültürlerinin ürünlerinden almaktadır. Her iki 

durumda da bu sözlü kültürler, post-tipografik toplumları karakterize eder. Ong'a göre (2013) ikincil 

sözlü kültür bireyciliği, öz-bilinçliliği, yansıtıcılığı ve tarihsel duyuyu teşvik etmektedir. Dijital kültür 

ise bu değişimlerin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu değişimler, dijital sözlü kültür çerçevesinde 

daha da güçlü bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan ağ bağlantılı toplumsal bir yapıda 

bireylerin çevrimiçi olarak nasıl yaşadıklarına ve nasıl etkileşime girdiklerine bakarken önemli bir 

noktayı göz önünde tutmak gerekir: Dijital sözlü kültürün özellikleri yalnızca teknolojik kısıtlamaların 

sonucu değildir. Modernist metin algılarına yönelik daha genel dilsel ve anlatı zorluklarını 

yansıtmaktadır. Dijital sözlü kültürün hibrit tarzı (yazılı-sözlü kültürün iç içe geçmiş hâli), metinsel 

heterojenliğe ve bireysel yaratıcılığa yönelik postmodern ve postyapısal hareketlerin bir parçasıdır 

(Soffer, 2010, s. 400). Bu nokta bizlere dijital kültürün salt sözlü kültür değerlerine sahip olmadığı, 
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aksine sözlü kültürün özelliklerinden yararlanarak kendine ait bir tekno-kültür olduğunu 

göstermektedir.  

Bütün bunlara ek olarak dijital sözlü kültürün (Soffer, 2010), birincil ve ikincil sözlü kültürlerin 

(Ong, 2013) devamı olduğu düşüncesi de ön plana çıkmaktadır. Özellikle ikincil sözlü kültürün 

gelişmiş iletişim araçları temelli olması, dijital sözlü kültürün üçüncül sözlü kültür olması tartışmasını 

beraberinde getirecektir. Bu hususlu Ong ve Soffer’in kültürel dönemlere bakışlarını temelde 

karşılaştırmakta fayda var. İkincil sözlü kültür genellikle kitle iletişimi ile ilişkilendirilirken; dijital 

sözlü kültür kişilerarası veya küçük gruplarla ilgilidir. İkincil sözlü kültür, sözlü metnin yazılı ve 

görsel metne dönüşümü ile karakterize edilirken; dijital sözlü kültürde bu dönüşüm daha çok 

konuşmaya dönüşmektedir. İkincil sözlü kültürün sözlü özellikleri metinsel akışta örtük olarak 

bulunurken;  dijital sözlü kültürün formunun çok daha bilinçli bir şekilde kullanıldığını 

göstermektedir. Dolayısıyla dijital sözlü kültür, ikincil sözlü kültüre göre doğası gereği daha 

kozmopolit bir yapıdadır. 

Dijital sözlü kültür, teknolojiyle birlikte farklı bir boyut kazanarak konuşma eylemini kişiler 

arasında olmaktan çıkarıp, birçok elektronik cihazlarla da sesli olarak iletişim kurmamızı 

sağlamaktadır. Farklı bir şekilde ifade etmek gerekirse; iletişim araçlarının sesli komutlar yardımıyla 

işlevlerini yerine getirdiğini görmekteyiz. Bahsedilen bu durum, bugün itibariyle daha kısıtlı olduğu 

görülse de önümüzdeki zaman dilimlerinde sözlü komutlarla cihazların yönlendirilmesi işlevinin 

yaygınlaşacağı düşünülmektedir. Bunun en güncel örneği, çalışmada analiz edilecek ClubHouse 

uygulamasının çalıştığı İOS işletim sistemi tabanlı cihazlar bugün Siri2 sayesinde sesli komutlarla 

birçok uygulamayı aktifleştirebilmektedir. 

 

4.YÖNTEM 

 

Çalışma, nitel araştırma yöntemi çerçevesinde ilişki açıklayıcı araştırma biçiminde 

tasarlanmıştır. Bu tür araştırmalarda olgular arasındaki neden ve sonuç ilişkisinin ortaya çıkarılması 

amaçlanmaktadır (Aziz, 2018, s. 27). Bu bağlamda çalışmanın temel değişkenleri, aynı zamanda 

üzerinde çalışan olgular olmaktadır. Sözlü kültür ve dijital kültür arasındaki bağın, bu kültürel 

dönemlerdeki iletişim biçimleri arasındaki benzerlik ve farklılıkların, aynı zamanda iletişim araçları 

çerçevesinde iletişim türleri arasındaki neden-sonuç ilişkisinin betimleyici yanları aktarılmaktadır. 

Bahsedilen bu durumların aktarımı için sözlü kültür ve dijital kültür özelliklerini bünyesinde 

barındırması sebebiyle ClubHouse: The Social Audio App uygulaması seçilmiştir. Yine üniversite 

öğrencisi olup bu uygulamayı kullanan kişiler çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. 

Bu çalışmada, nitel araştırma çerçevesinde görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Katılımcıların, 

sözlü kültür ve dijital kültür özellikleri bağlamında ClubHouse uygulaması üzerindeki bilgi, düşünce, 

tutum ve davranışları ile bütün bunların nedenlerinin arasındaki bağın öğrenilmesi (Karasar, 2020, s. 

210) görüşlerine başvurulmuştur. Görüşme için betimleyici ve açık uçlu olmak üzere toplam altı soru 

hazırlanmış ve katılımcılara bu sorular sorulmuştur. Yapılan bireysel görüşmelerde ilk aşamada hem 

katılımcılar hakkında bilgi edinmek hem de ClubHouse uygulamasını tanımlamaları için betimleyici 

sorular aktarılmıştır (Neuman, 2016, s. 588). İkinci aşamada ise katılımcılara bu uygulamadaki dijital 

sözlü kültüre yönelik deneyim, düşünce ve bilgilerini aktarmaları için açık uçlu sorulara cevap 

vermeleri istenmiştir. Bu aşamada katılımcılara soruların esnekliğine bağlı olarak genişçe, rahatça ve 

                                                 
2 Apple markasına ait olan iOS, watchOS ve tvOS işletim sistemlerinin sesle çalışan bir özelliğidir. Detaylı bilgi için; 

https://www.apple.com/tr/siri/ 
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samimi cevap vermeleri sağlanmıştır (Aziz, 2018, s. 97). Çalışmada kartopu örnekleme yoluyla toplam 

altı katılımcıya ulaşılmış ve bu katılımcıların görüşlerine, deneyimlerine ve düşüncelerine 

başvurulmuştur. Sorulan sorular S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 ve S8 biçimde; katılımcılar K1, K2, K3, K4, K5 

ve K6 şeklinde; bulgular ise B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 ve B8 olarak kodlanmıştır. 

İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi dolayısıyla görüşmeler, çevrimiçi ortamlarda 

görüntülü olarak gerçekleşmiş ve her bir görüşme katılımcılardan izin alınarak kayıt altına alınmıştır. 

Alınan kayıtlar araştırmacılar tarafından sorulan soruların sırasına göre ve çalışmanın amacına uygun 

olarak çözümlenmiştir. Çalışma yaklaşık beş aylık bir sürede tamamlanmış ve bu süre içinde birçok 

kişiye ulaşılmıştır. Ancak çalışmanın sınırlılıkları çerçevesinde ClubHouse kullanan üniversite 

öğrencileri tercih edilmiştir. 

 

4.1.ClubHouse Nedir? 

 

En genel tanımıyla ClubHouse, ses tabanlı bir sosyal medya uygulamasıdır. 2020 yılında 

yazılım geliştiricileri Alpha Exploration Co. tarafından başlatılan, yalnızca davetiyeyle kullanılabilen, 

sesli sohbet içeren bir uygulamadır. Şirket ise uygulamayı; “her yerde insanların konuşmasına, 

hikayeler anlatmasına, fikirler geliştirmesine, arkadaşlıkları derinleştirmesine ve dünyanın her 

yerinden ilginç yeni insanlarla tanışmasına olanak tanıyan, sese dayalı yeni bir sosyal ürün türü” 

olarak tanımlıyor (Marcin, 2021). İnsanların etkileşim şeklinin diğer sosyal medya uygulamalarından 

farklı olan ClubHouse’da kullanıcılara katılacakları sanal odaların bir listesi sunulur. Her odada, akla 

gelebilecek herhangi bir konu hakkında konuşan küçük bir konuşmacı grubu vardır. Buna karşılık, 

kullanıcıların geri kalanı, arkalarına yaslanıp eldeki konuşmayı dinleyen izleyici üyeleridir. Tüm 

deneyim yalnızca seslidir ve kullanıcılar istedikleri zaman odalar arasında geçiş yapabilir, bu 

odalardan birinde konuşmayı talep edebilir veya başkalarının katılması için kendi odalarını 

oluşturabilirler. Bununla birlikte uygulama kullanıcılarına kendi konularında uzman veya ünlü olan 

kişileri dinleme şansı yaratmasıyla da dikkat çekiyor. Twitter uygulamasına göre daha hiyerarşik ve 

kapalı bir yapısı olan ClubHouse (Kurutz, 2021) aslında Twitter içinde yaşanılan bir podcast olarak 

kavramsallaştırılabilir. Ancak bahsi geçen sosyal medya uygulamasının başarısının birkaç tane nedeni 

var. Bunlardan ilki ClubHouse’un piyasaya çıkış zamanı. Nisan 2020’de hizmete giren uygulama 

yükselen Covid-19 vakaları nedeniyle dünyanın büyük bir kısmının kapanması ile birlikte insanların 

Twitter veya Facebook gibi sosyal medya uygulamalarına kıyasla yapısı gereği (konuşma üzerine 

kurulu) daha yakın şekilde bağlantıda kalmasının bir yolu olarak ortaya çıktı. İkincisi ise 

ClubHouse’un diğer sosyal medya uygulamalarına göre daha özel olması. Her ne kadar android 

dünyasında beta sürümü ile yer alsa da uygulama halen aktif olarak İOS platformu üzerinden 

kullanılabiliyor. Bununla birlikte uygulama herkese açık olmasına rağmen bir davetiye sistemiyle 

çalışıyor. Dolayısıyla uygulamayı indirmek ve kayıt işlemi herkese açık olsa da ClubHouse 

uygulamasına giriş yapıp kullanmak için davetiyeye ihtiyaç duyuluyor. Dolayısıyla böyle bir 

uygulamanın parçası olma fikri kullanıcılarda benzersiz ve özel olma duygusu yaratıyor. 

Uygulamanın geleceği hakkında konuşmak oldukça zor ancak şu bir gerçek ki Twitter, Facebook, 

Reddit, LinkedIn, Spotify vb. rakiplerinin ClubHouse uygulamasının barındırdığı bazı özelliklerini 

(sohbet odaları) kopyalamaya başlamasıdır. Kullanıcıların sosyal medya uygulamaları hakkındaki 

düşüncelerine farklı bir boyut kazandıran ClubHouse küçümsenmesi zor bir başarının altına imza 

atmıştır.      
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4.2.Bulgular 

 

Katılımcılarla yaptığımız görüşmelerde, hazırladığımız sorulara deneyimleri üzerinden açık, 

net ve samimi bir biçimde cevap vermeleri istenmiştir. Her bir katılımcılıyla yapılan görüşme 

ortalama 15-30 dakika arasında sürmüş ve bu süreler içinde sorulara yeterli cevaplar verilmiştir. 

Yapılan görüşmeler sonucunda dijital sözlü kültüre yönelik yapılan bu çalışmanın temel sorunsalına 

dair bulgular betimlenmiştir.  

ClubHouse uygulamasının dünya genelinde de kullanımının en çok arttığı dönem birçok 

ülkenin pandemi döneminde evlere kapanmasıyla geçirdiği dönem olarak görülmektedir. 

 

Tablo 1. ClubHouse uygulaması kullanıcı istatistikleri (http 1).  
 

Tarih İndirme/Kullanıcı Sayısı 

Mayıs 2020 Beta sürümü testi için 1500 kullanıcı 

Ekim 2020 10.000 

Aralık 2020 600.000 

Ocak 2021 2.000.000 

Şubat 2021 8.000.000 

Mart 2021 13.000.000 

 

Tablo 1.’de görüldüğü üzere uygulamanın Mart 2020 tarihinde deneme sürümüyle başlayan 

dijital hayatı, Mart 2021 tarihinde 13 milyon kullanıcıya kadar yükselmiştir. Özellikle pandemi 

döneminde birçok ülkede uygulanan sokağa çıkma yasakları, uygulamanın popüler olmasındaki en 

önemli etkenlerden biri olduğu gözlemlenmiştir.  

 

S1: ClubHouse uygulamasını ne zaman ve neden kullanmaya başladınız? Bu uygulamayı 

kullanmada sizi etkileyen temel unsurlar nelerdi? 

K1: “Karantinada kaldığım dönemde kullanmaya başladım. O dönemde de zaten dışarı çıkamadığımız 

için insanlarla sohbet etmek güzel geliyordu. Bir de uygulamaya kendiniz üye olup direkt girememeniz, birinin 

sizi davet etmesi cazip geliyordu. Öyle kullanmaya başladım uygulamayı. Ama şimdi dışarı çıktığımız için çok 

fazla kullanmıyorum. Yine de uygulamayı tamamen kaldırmadım.” 

K2: “Pandemi döneminde kullanmaya başladım. Fakat şöyle bir etkisi oldu. Ben de ulaşamayacağım 

insanlarla aynı odada bulunup onlarla sohbet edebilme fırsatına ulaşabildiğim için kullanmak istedim ve 

davetiyeyle ClubHouse uygulamasına katılım sağlayabildiğim için cazip gelmişti. Bu şekilde kullanmaya 

başladım. Ünlü kişilerle ya da normalde karşılaşsam selam verip selamını almayacağım ya da benim tanıdığım 

onların beni asla tanımayacağı insanlarla muhabbet edebilme aşamasına eriştiği için kullanıyordum.” 

K3: “Uygulamayı kullanan bir arkadaşımın “Şöyle bir uygulama var. Senin hoşlandığın konular 

konuşuluyor, dinleyici olarak girebiliyorsun”  deyip, onun tavsiyesiyle girdim. Pandemi döneminde odalara 

girip insanları dinliyordum. Hatta sevdiğim konular olduğunda dinleyici olarak katılabiliyordum. Daha sonra 

hesabımı kapatıp, tekrar açtım ve arkadaşlarla kendimiz bir oda oluşturduk. Bu hoşuma gitmişti, çünkü 

odamızın adını ‘Siyaset Meydanı’ koymuştuk. Siyasetle ilgili konuşma yapıyorduk. Milletin de bizi dinlemesi 

hoşumuza gidiyordu.” 

K4: “Pandemi döneminde kullanmaya başladım. Çünkü uygulamanın herkes tarafından konuşulduğu 

dönem bende de merak olmuştu ve dikkat çekici olan kısmı da bir davet alınarak katılım sağlanmasıyla bütün 

çevrem kullanmaya başladığında ben de doğal olarak çevreden etkilenerek kullanmaya başladım. Benim için etkili 
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olan merak unsuruydu aslında. Birçok noktada çevrede belirli insanlar kullanabiliyor iken belirli insanlar 

kullanamıyordu. Bunun da etkisi olmuştu aslında.” 

K5: “6 Şubat 2021’de girdim ben uygulamaya. Arkadaşlarım çok fazla öneriyordu. İnsanlar birbiriyle 

verimli sohbet ediyor diye. Ben de o şekilde katıldım.” 

K6: “Pandemi döneminde herkes gibi ben de artık sıkılmıştım ve tam da vizelerimin bittiği haftaydı. Hani 

boş zamanım vardı ve yapacak bir şeyim yoktu. Zaten karantina var herkes evde o süreçte ve ClubHouse bayağı o 

dönemde moda gibi bir şeydi. Herkes kullanıyordu, ben de merak ettim açıkçası.” 

B1: Katılımcıların verdikleri cevaplara göre uygulamanın en çok pandemi döneminde 

kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Bu durum, aynı zamanda uygulamanın dünya genelinde aynı 

dönemde kullanılmaya başlanmasıyla paralellik göstermektedir. Katılımcıların bu uygulamayı 

kullanmak istemelerindeki temel sebebin yalnızca konuşmak arzusu olmadığı, aynı zamanda bu 

uygulamaya davetiye yoluyla giriş yapılmasının oldukça önemli olduğu görülmektedir. Davetiyeyle 

giriş yapılmasının uyandırdığı merak duygusu da kullanıcıların bu uygulamaya yönelten önemli 

etmenlerden biridir. Diğer yandan uygulama içerisinde yer alan odalarda konuşulan konular, 

konuların kişilere göre tercih edilmesi gibi durumlar uygulamanın daha sonraki temel kullanım 

sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Tablo 1.’de yer alan veriler, katılımcılarımızın ilk 

soruya vermiş olduğu cevaplarla uyuşmaktadır. Katılımcılar hem kendilerinin hem de çevresindeki 

kişilerin pandemi döneminde bu uygulamayı kullandıkları, özellikle evde yaşadıkları kapanma 

dolayısıyla iletişim ihtiyaçlarını bu uygulama ile karşıladıklarını belirtmişlerdir. 

 

S2: Sizin için ClubHouse’u diğer uygulamalardan ayıran özellik nedir? 

K1: “Hani hiç tanışmayacağınız ünlü insanlarla bir arada olup konuşabiliyorsunuz. Yani Instagram, 

Twitter, Facebook'tan o insanlarla konuşmak için öncelikle onlara istek yollayacaksınız. Sohbet etmek için bir 

bekleme sürem var. Onlar sizi uygun görürse (arkadaşlık isteğinizi veya attığınız özel mesajı kabul ederse 

anlamında) ya da birçok isteğin içinden sizinkine denk gelirse konuşabiliyorsunuz. Ama orada –ClubHouse 

uygulamasında- size profilinizden direkt söz hakkı verirlerse birkaç saniye içinde konuşmak istediğiniz insanla 

doğrudan konuşabiliyorsunuz. Bu yönden çok iyi bence.” 

K2: “Tüm uygulamalara güncelleme gelirken ClubHouse hep aynı yerde kaldı. Örnek veriyorum, 

görüntü eklemedi kendi uygulamasına ama Twitter’a ses konuşma özelliği geldi. Onun yerine odalara isim 

yazılması ve konu belirtilmesi daha cazip geliyor.” 

K3: “Diğer sosyal platformlarda bir grup oluşturabilmek için çaba sarf etmeniz lazım. ClubHouse bu 

zaman kaybından sizi kurtarıyor, çünkü zaten kurulmuş birçok oda var. Ayrıca pandemi döneminde diyelim ki 

bir arkadaşınızın evine gidip bir ortam bulamıyorsunuz ama orada kurduğunuz bir ortam var. Bu bana çok 

cazip gelmişti. Dolayısıyla diğer sosyal platformlardan ayrı bir konuma sahip.” 

K4: “Özellikle görüntü olmadan insanın sadece kendini sesiyle yansıtabilmesi ve özgüven. Burada daha 

çok görüntü olmadan, insanların herhangi bir konuda direkt konuşulduğunda ne söyleyebileceğini görmek 

etkiliydi aslında.” 

K5: “Meslek üzerine çalışan insanlar çok fazla olduğu için bilgi edinebiliyorsunuz ya da eğlence olarak 

insanlar çok fazla sohbet ediyorlar. Farklı farklı şeyler öğreniyorsunuz.” 

K6: “ClubHouse daha çok sözel, yani iletişim dili yoluyla olduğu için kendinizi ifade edebilmek adına 

daha kolay gibi geldi. Çünkü yazmak bir yere kadar, mesela Twitter'da belirli bir karakter sayısı var. Kendinizi 

ifade ederken belli sınırlara maruz kalıyorsunuz ama ClubHouse’ta en fazla moderatör sizin sesinizi kapatır, o 

kadar. O yüzden bir nevi iletişim kurmada daha kolay bence diğerlerine göre. Zaten amacı iletişim olarak 

düşünüyorum.” 
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B2: Katılımcıların verdikleri cevapların ortak yanlarından biri, uygulamanın kolay, ulaşılabilir 

ve yüz yüze iletişimin bazı özelliklerini bünyesinde barındırmasından dolayı kullanılmasıdır. Bu 

özellikler; bekleme süresini azaltması, konuşma biçimine ağırlık verilmesi ve sosyal bir mekân olarak 

(bir kafe gibi) düşünülmesi sıralanabilir. Bu uygulamayı diğer sosyal ağ platformlarından ayıran 

önemli bir özellik de alanında uzman veya ünlü kişilerle konuşabilme olanağının bulunması olarak 

tespit edilmiştir. 

 

S3: Uygulamanın kamusal bir alan olduğunu düşünüyor musunuz? Bunun nedeni nedir? 

K1: “Öncelikle daha rahat hissediyorsunuz kendinizi. Normal, çünkü görüntülü değil de yalnızca sözlü 

olarak insanlarla sohbet edebiliyorsunuz. Çeşitli odalar var. Sohbete katılabiliyorsunuz, size söz hakkı verilirse 

konuşabiliyorsunuz. Haliyle bir kamusal alan diyebiliriz.” 

K2: “Kendi alanıma ve ilgime göre istediğim odaya girip, istediğim konu üzerinde dinleyici olabiliyorum 

ya da yorum yapabiliyorum.” 

K3: “ClubHouse uygulamasında zaten gruplar kurulmuş, odalar kurulmuş ve belli konular üzerinde 

başlıklar var. Odalara katılıp ilgi alanınız ne ise o konular üzerinde konuşmalar yapılıyor ve hepsine de 

girebiliyorsunuz, hatta söz alıp konuşabiliyorsunuz.” 

K4: “Evet, düşünüyorum. Çünkü orada her alandan gruplar, bu grupları kuran moderatörler var ve 

herkesin ilgi alanı başka. Tarihten tutun sinemaya kadar birçok noktada ve siyasetin de konuşulduğu gruplar 

var. Ve gerçekten eğitimli insanların, bu mesleklere sahip olmuş insanların ve ünlülerin bile iş hakkında 

konuşabildiği bir ortamda ve birçok hepsine de tanık oldum zaten.” 

K5: “Düşünüyorum, evet. Her konuda konuşmalar oluyor, yani bunu bir kefeye toplayamayız. Mesela 

siyasi de oluyor, eğlence de. Her konu hakkında odalar kuruluyordu yani.” 

K6: “Bence kesinlikle kamusal olarak değerlendirilebilir. Yani artık günümüz teknoloji devri ve her şeyi 

telefonlar ve internet aracılığıyla yapıyoruz ki eminim bundan 10 yıl, 20 yıl sonra daha da farklı yöntemler 

bulacaklardır.” 

B3: Katılımcıların uygulamayı bir kamusal alan olarak betimleyebilmekte ve bu alan içerisinde 

konuşulan konuları ilgilerine göre seçebilmektedir. Uygulamanın tamamı bir kamusal alan işlevi 

görebilir, aynı zamanda içerisindeki her oda da aynı şekilde küçük bir kamusal alan olarak 

düşünülebilir. Geleneksel kamusal alandan dijital bir kamusal alana geçiş olduğu tespit edilmiştir. 

 

S4 (Ara Soru): Yazı, metin ve görsel paylaşımı olmayan bir uygulamada salt konuşmak sizin 

için ne ifade ediyor? Yani salt konuşma eylemine dayalı bir uygulama olması neden sizi cezbediyor? 

K1: “Kendimi daha rahat hissedebiliyorum. Çekinmeden ve kendim gibi konuşabiliyorum. İnsanlar, 

görüntü olmadan sadece sohbet ederek daha rahat konuşabiliyor. Hele de bu yüzyılda artık insanlar kendilerini 

oldukları gibi değil de farklı göstermeye çalıştıkları için sadece sohbet ederek daha rahat olabiliyor. Çünkü 

sohbette kendimi değiştirebileceğim bir şey yok. Kendin gibi konuşmanız gerekiyor yani. O yüzden daha rahattı 

bence.” 

K2: “Bu uygulamayı kullanma amaçlarımdan bir kaçı; insanlara kendimi ifade ediş biçimi, biraz 

sosyalleşmek ve bir kaç insanla tanışıp tekrar onlarla iletişim kurabilmek. Çünkü evde kaldığım süre boyunca 

(pandemi dolayısıyla yaşanan eve kapanma dönemi) ne bir insan gördük ne bir insan tanıdık. Bu yüzden 

kendimi birazcık içe dönük hissettiğim dönemde kullanmaya başladım ve uygulamanın görüntüye dayalı 

olmaması gerçekten beni rahatlattı. Çünkü kalkıp hazırlanıp insan içine çıkıyormuş hissi olmadığı için rahat 

rahat telefondan konuşuyordum. Ama bir süre sonra sadece konuşma durumu yerini dinlememe durumuna 

bırakmaya başladı açıkçası. Telefona bakıyorum ama uygulamada kalmam gerekmiyor. Çünkü karşımda bir 
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muhatabım yok, sadece sesi var. Bu şekilde farklı şeylerle ilgilenip sonra da normal konuşan birini dinlememeye 

başladığımda ben kullanımımı biraz daha azalttım.” 

K3: “Zaten görsel olsun ya da videolu görüşme falan olsun, bunlardan önce antik çağlardan beri 

konuşma üzerine dayalı iletişim vardı. Bundan dolayı daha cezbedici, kendimi daha rahat anlatabiliyorum. 

Ayrıca daha samimi ve duygu eklenmiş oluyor. Mesela bir yazışmada veya videoda dediğimiz gibi bir içtenlik 

bulamıyorsunuz. Diyelim ki bir hazırlanma süreci falan gerekiyor. Bu uygulamada ses var, görüntü yok, resim 

falan yok. Aynı telefondaymış gibi insana daha cazip geliyor, daha güzel, rahat hissettiriyor yani.” 

K4: “Aslında cezbedici bir durum. Çünkü karşımızdaki insana bir şey söylediğimizde görüntüsüyle 

konuşmuyoruz. Direkt onun sahip olduğu bütün birikimlerle, bilgilerle ve birçok noktada kendini tanıtabilen 

özellikleriyle konuşuyoruz. Bunlar aslında kişiyi tanımada en önemli unsuru. Zaten görüntüsü olmadan bir 

insan sadece sesiyle bize kendini tanıtabilmeli. Bence bu gerçekten de iyi bir şey.” 

K5: “Özellikle evde kapanmış olduğunuz dönemlerde bu uygulamayı kullanırken herhangi bir 

görüntünün olmaması, insanların rahat bir şekilde kendini ifade edebilmesi bir cezbedici bir durum. Aslında 

bence daha çok insanları meraklandırıyordu. Yani gizli kişiliklerin olması, mesela insanların fotoğraf koymaması 

ya da kendinden daha gizli kapalı olarak bahsetmesi diğer insanları meraklandırıyordu.” 

K6: “Diğer uygulamalarda dış görünüşünüzle insanı etkilemeniz gerekiyor ama ClubHouse’ta daha çok 

konuşmanızla ve sözel olarak yapıyorsunuz bunu. Bu da insanı bir tık daha rahatlatıyor sanırım kendimi ifade 

ederken.” 

B4: Uygulamanın görsel içeriğin olmaması kullanıcılara rahatlık ve özgüven hissini sağladığı 

tespit edilmiştir. Aynı şekilde yalnızca konuşmaya dayalı bir uygulama olması, iletişim ihtiyaçlarını 

önemli bir oranda karşılamalarına ve daha samimi bir iletişim kurmalarına olanak verdiği 

görülmüştür. 

 

S5: ClubHouse içerisinde en çok tercih ettiğiniz odalar hangileridir ya da tercih ettiğiniz 

odaların nitelikleri nelerdir? Örnek veriyorum; tartışma odaklı olması, eğlence odaklı olması, kültürel 

konuların ya da politik meselelerin konuşulması gibi. 

K1: “Evde kaldığımız için galiba ilk önce eğlence olan odaları tercih ediyordum. Eğlence dediğimde 

değişik yarışmalar oluyordu. Örnek vermem gerekirse; bir odada herkes sırayla çocukluk fotoğraflarını profil 

resmi yapıyordu. Onu da herkes sırayla puanlıyordu. Böyle değişik bir eğlence oluyordu. Bir de sinema 

yorumlanan odalar oluyordu mesela. Gerçekten sinema konusunda önemli insanlar falan sohbet ediyordu ve o 

insanları böyle bir oda dışında çok fazla dinleme imkânım olmayacağı için ve sonuç olarak filmleri çok güzel 

yorumlayıp konuştukları için ben o odalara girmeyi tercih ediyordum genelde. Hani izlemek istediğim filmler 

hakkında onlar daha bilgili oldukları için onları dinlemek iyi geliyordu.” 

K2: “Benim ilk olarak tercih ettiğim oda Mennan Şahin diye diksiyonu çok düzgün bir spiker var, hatta 

onun ‘Diksiyon TV’ diye YouTube üzerinde bir kanalı var. O sıralar videolarını çok izliyordum ve kendisi 

sürekli oda açıp diksiyon ile ilgili şeyler, eğitimime ve eğilimime yakın konuşmalar yapıyordu. Onları tercih 

ediyordum. Sonra doktorların pandemi ve korona virüs hakkında konuşmaları oluyordu. Onları çok merak 

ediyordum, o sıra pandemiye yeni girmiştik. Bunun dışında Serdar Ortaç çok fazla eğlenceye giriyordu galiba. 

Onun odasına çok fazla girdim, konuşmalarını dinledim. Hani farklı insanlarla iletişimini merak ettim. Bunların 

dışında kendi arkadaşlarımla konuştum.” 

K3: “Güncel olaylar üzerine katıldığım odalar vardı, ondan sonra sanat ve teknoloji üzerine konuşulan 

odalar vardı. Onlara giriyordum. Bir de zaten kendi grubumuz vardı ‘Siyaset Meydanı’ diye oluşturduğumuz 

bir küçük gruptu. Onun dışında da pek şey yok. Sadece güncel olayların konuşulduğu odalara giriyordum. 

‘Siyaset Meydanı’nda daha çok siyaset konuşuyorduk. Hoşumuza gidiyordu. Zaten fazla sürmedi, bir iki hafta 
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sonra diğer arkadaşımız dedi “başımıza iş falan almayalım” diye. Ondan sonra kapattılar tekrar. Çünkü ilk başta 

kendi kendimize konuşuyorduk, bir süre sonra dinleyiciler gelmeye başladı, istek falan atmaya başladılar. 

Konuşmaya başladılar, tabi biz kim olduklarını bilmiyoruz onların. Tanımadığımız için de ne olur ne olmaz diye 

odayı bir süre sonra kapattık.” 

K4: “Ben daha çok sinema öğrencisi olduğum için sinema odalarını tercih ediyordum ve gece bir saatten 

sonra da insan haliyle pandemi koşuları eğlenmek istiyor. Eğlence odalarında oyun oynanıyor. Bunları tercih 

ediyordum ki katkısı da şöyle. Sinema odalarında bir filmden konuşurken normal hayatta tanışamayacağım 

yönetmenlerle ve bu işi yapan insanlarla tanıştım. Okul hayatımda da danışabileceğim insanlar haline geldi 

bunlar.” 

K5: “Genellikle siyaset konuşulan ya da günlük tartışmaların olduğu odalara giriyorum. Böyle tartışmalı 

falan, insanların fikir ayrıcalıklarını dinliyorum.” 

K6: “Ben eğlence için giriyordum, arkadaşlarımla sohbet için. Diğer yandan benim kişisel gelişime bir 

ilgim var. Kişisel gelişim uzmanlarının olduğu odalarda onları dinlemek, onlardan bir fikir almak, öğrenmek, 

onlarla iletişime girmek. Yani bu şansları yakalamış oldum.” 

B5: Katılımcıların uygulama içindeki odalarda daha çok güncel konuların konuşulduğu yerleri 

tercih ettikleri görülmüştür. Eğlence, sinema ve politik sorunların konuşulduğu odaların da 

kullanıcılar tarafından tercih edildikleri tespit edilmiştir. Bunların yanında kullanıcıların kendi 

eğitimine yönelik ve magazin bilgileri edinmek amaçlı kullandıkları ortaya çıkmıştır. Özellikle 

sinema, eğitim, mesleki gelişim ve magazin odaklı yapılan kullanımlarda uzman kişilerle 

konuşabilme olanağının cezbedici bir durum olduğu tespit edilmiştir.  

 

S6 (Ara soru): Sözlü kültür daha geleneksel bir yapıya sahiptir. Yani yüz yüze iletişim daha 

yoğundu. Buna karşılık teknolojiyle beraber sözlü kültürün geleneksel yapısı daha çok 

bireyselleşmeye doğru kaymıştır. Bu da doğrudan bireyin yalnızlaşması anlamına gelmektedir. Bu 

yalnızlık düşüncesi ve hissiyatı, yeni iletişim araçları ve sosyal medya platformlarıyla giderilmeye 

çalışıldı. Örneğin; Instagram'da fotoğraf paylaşabiliyorsunuz, Facebook'ta görsel paylaşabiliyorsunuz 

veya Twitter'da bir yazı paylaşabiliyorsunuz. Ancak ClubHouse tamamiyle konuşma üzerine kurulu 

bir uygulamadır. İşte bu noktada ClubHouse bir dijital sözlü kültür alanı oluşturabilir mi? 

K1: “Kesinlikle oluşturuyor. Çünkü insanlar önce sizin dış görünüşünüze bakıyor. Bu, konuşan insan 

için bence özgüveni zedeleyen bir durum. Kendinizi zaten özgüvenli hissetmezseniz bu sizin konuşmanızı da 

etkiler, konuşmak istemezsiniz. Ama ClubHouse uygulamasında sadece kendiniz olarak konuştuğunuz için 

kesinlikle sözlü kültüre dönüşe olumlu bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Hiç kimse sizi göremiyor sadece ses 

olarak tanıyabiliyor. O özgüvene dayanarak da kendinizi olduğunuz gibi ifade edebiliyorsunuz, bence bu büyük 

bir rahatlık ve insanlara bildiklerini aktarmada bir kolaylık sağladı.” 

K2: “Ben bunu başardığını düşünmüyorum öncelikle. Evet, eskiden iletişim olarak sadece insanlar 

konuşabiliyordu ama günümüzde görüntülü telefonlarla iletişim sağlıyoruz ve geçmişten günümüze sürekli 

kendini yenileyen bir döngü içerisindeyiz. Evet, eskiye dönük bir hatırlatma yaptı bize fakat bunu kendinden 

çaldırdı. Örneğin Twitter'da da oda kurup sesli sohbet etme özelliği var ve bu özellik farklı uygulamalara da 

gelebilirdi.” 

K3: “Görüntünün olmaması konuşan için bir özgüven ve kendini rahat hissetme durumu sağlıyor. Bu 

hem konuşan hem dinleyen için de geçerli bir durum. Sonuçta kimse sizi görmüyor. Hatta o an ne halde 

olduğunuzu bile bilmiyor, belki yatarak konuşuyorsunuz, belki yolda yürürken. Metroda bile konuşanlar, sürekli 

bir şeyler anlatanlar vardı. Bu da bayağı insanlar için rahatlık vericiydi. Sonuçta kimse sizi tanımıyor ve 
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girdiğiniz odalarda size yönelik konularda fikrinizi güzelce beyan edebiliyorsunuz. Bir de yalnızca konuşma 

biçimine dayalı olması özgüven veriyor ve samimi bir ortamın parçası oluyorsunuz.” 

K4: “Aslında tamamen bir dijital sözlü kültür. Çünkü söz, en büyük altın değerinde olan şeyler. Bir de 

kullanılan kelimeler, konuşma üslubu, diksiyonu ve anlatmanın birçok noktada yazıdan bağımsız olması başlı 

başına bir kültür aktarımı olarak atfedilebilir.” 

K5: “Ben en başından beridir bu uygulamayı kullandığım için bu uygulamayı şu anda çok daha farklı bir 

şekilde kullanılıyor. O yüzden tam olarak bir şey söyleyemiyorum.” 

K6: “Oluşturabilir. Çünkü kullanıcı sayısının artması bunun en önemli göstergelerinden biri.” 

B6: Katılımcıların ikisi (K1 ve K3) salt konuşma biçimine dayalı olarak uygulamanın dijital bir 

sözlü kültürü oluşturabileceğini belirtirken; bir katılımcı (K4) iletişim biçimi ve etkenlerinin kültürel 

aktarım formları olduğunu ifade etmiştir. Bir diğer katılımcı (K6) ise uygulamanın moda olması ve ilgi 

görmesinin kültürel bir alan oluşturabileceğini belirtmiştir. Öte yandan bir katılımcı (K2) alternatif 

iletişim biçimlerinin bulunduğunu ve ClubHouse’un kendine has özelliği olan konuşmaya yönelik 

farklı uygulamaların da geliştiğini ifade etmiştir. Diğer katılımcı (K5) uygulamanın temel işlevini 

yitirmesinden dolayı bir alan oluşturamayacağını belirtmiştir. Katılımcıların hiçbiri görüntü, metin ve 

ses veri aktarım miktarı hakkında bilgi vermemiştir. 

 

S7: Evrensel konular mı yoksa bölgesel/ulusal/yöresel konular mı daha çok 

konuşuluyor/tartışılıyor? 

K1: “Hem evrensel hem yöresel konuların konuşulduğu olduğu odalar var, bu odaları tercih etmek 

kişinin kendisine kalıyor tabi ki. Ancak ulusal konuların konuşulduğu yerleri tercih ettiğim oluyordu.” 

K2: “Evrensel ve bölgesel konuların konuşulduğu odalar mevcut. İstediğimiz odaya katılabiliyor ve 

istediğimiz dilden insanla muhatap olabiliyoruz o sırada. Daha çok evrensel konuların konuşulduğu yerleri 

tercih ediyorum.” 

K3: “Benim dâhil olduğum odalar daha çok bölgesel yani. Ayrıca yabancı dilde konuşulan birkaç odaya 

baktım, onlarda da bölgesel konularla ilgili konuşmalar yapıyor. Yine herkes kendi özelliğine ve ilgi alanına göre 

bir oda açıyor, orada da bölgesel konular konuşulabiliyor. Diyelim ki gazetecisiniz. Genellikle güncel haberlerle 

ilgili konuşma yaparsınız. ClubHouse uygulamasını şu özelliği var; eğer gündem ulusal ağırlıklıysa 

ClubHouse’ta da ulusal ağırlıklı konular konuşuluyor.” 

K4: “Yani her anlamda grup var, evrensel de var, ulusal da. Benim tercih odalar genellikle ulusal 

konuların konuşulduğu odalar oluyor.” 

K5: “Evrensel konuların konuşulduğu odalar da oluyor, ulusal konuların konuşulduğu odalar da. Bu 

sanırım tercihle alakalı.” 

K6: “Çok fazla evrensel konulara denk gelmedim ben. Daha çok bölgesel konuların konuşulduğu yerleri 

tercih ediyorum.” 

B7: Katılımcıların genellikle bölgesel/ulusal/yöresel konuların konuşulduğu/tartışıldığı odalar 

tercih ettikleri görülmektedir. Gündeme bağlı olarak odalarda konuşulan/tartışılan konuların evrensel 

veya bölgesel/ulusal/yöresel belirlenmektedir. Bu sebeple kişilerin gündeme bağlı olarak katılım 

sağladıkları belirtilmektedir.  

 

S8: Yalnızca İOS cihazlarda çalışmasından dolayı uygulamanın sınıfsal olduğunu düşünüyor 

musunuz? Yani diğer sistemlerde (android, mobil Windows gibi) bulunmaması İOS için bir ayrıcalık 

mı yaratıyor? 
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K1: “Evet kesinlikle. Zaten ülkemizde o kadar çok Apple marka kullanan var ki (pahalı bir marka 

olmasından dolayı) bu durumun sınıfsal olduğu belli ve zaten bu durum insanlara cazip geliyor. Hani 

uygulamanın herkesin giremediği ve davetle girilmesi bana biraz cazip gelmişti. Tamamen sınıfsal olduğunu 

düşünüyorum.” 

K2: “Ben de sınıfsal olduğunu düşünüyorum ama öte yandan baktığımda çevremde ClubHouse kullanıp 

İOS olmayan bir insan var mı diye düşündüğümde hayır yok. Çevremde herkes Apple kullanıyor zaten. Bunun 

dışında davetiye olayı gerçekten büyük bir fark katıyor. O sıra insanların harıl harıl “Davetiyen var mı? Bana 

dağıt lütfen ben de bakayım içeride ne oluyor?” diye meraklanmalarını hatırlıyorum. Bana şans eseri gelmişti 

mesela davetiye, çok fazla üzerine düşmemiştim ama gelmişken merak edip girip baktım bir uygulamaydı. Bu 

yüzden karşı tarafa davetiye atıyor oluşum ve kişiye özelmiş gibi uygulamaya giren bir özellik olduğu için 

sınıflandırma olduğunu düşünüyorum.” 

K3: “Sadece Apple cihazlarda çalışmasından ötürü sınıfsal olduğunu düşünüyorum. Uygulama üzerine 

belli başlı sosyolojik çalışmalar falan yapılabilir ama ilk önce hatırlanması gereken bir girişimcilik örneği olması. 

Bilinçli olarak mı yapıldı bilmiyorum ama davetiyeyle girilmesi insanlarda merak uyandırdığını düşünüyorum. 

Zaten bunu yaparken adam bütün platformlara yazsa belki hiç kimse kullanmayacaktı uygulamayı ya da 

popülerliğini kazanamayacaktı. Bu girişimciliği yaparken belki de sınıfsal olmasına özen gösterilmiş olabilir. 

Neticede kendine bir kitle yaratmayı başarmış uygulama.” 

K4: “Ayrıcalık yaratıyor yani. Hatta bazı gruplarda “Böyle az ve öz olması çok iyi” dendiğini bile 

görmüştüm. Bir ara Android'e gelecek diye konusu olmuştu. Hatta oradakilerin (ClubHouse içindeki 

odalarda yer alan kullanıcılar) verdiği tepkiler “Hayır! Asla gelmesin! Buranın cılkı çıkar” tarzındaydı. Ama 

sanki iPhone olan insanların gerçekten kaliteli insanlar olduğunu yansıtan bir kesimde vardı orada. Sınıfsal 

farklılığı İOS kullanmayan insanlara karşı bir önyargı gibi. Böyleydi ama tabii ki yine de benim için de bir 

ayrıcalığı vardı ki her insan bazen sahip olduğu bir şeyden özel hissetmek ister. Hatta Apple olmasına rağmen 

davet almadan bir insan gelemiyor. Mesela davet atma hakları da var. Yani Apple kullanmak ayrı bir sınıfsallık, 

Apple kullanıp davet almak ayrı bir sınıfsallık yaratıyor. Çünkü davetiyeler sayılı ve değişmiyor.” 

K5: “Bence sınıfsallaştırılmış. Ayrıca her insanın belli sayıda davet etme hakkı oluyordu. Tabii bu durum 

ayrıcalıklı oluyordu. Hani insanların daha çok dikkatini çekiyordu. Sonuçta herkes giremiyor o uygulamaya. 

Daveti olanlar girebiliyor. O yüzden biraz daha seçili insanlar katılıyordu.” 

K6: “Hayır, kesinlikle öyle bir şey düşünmüyorum. Çünkü ilk önce iOS sürümüne gelmiştir 

muhtemelen. Bunun analizleri yapıldıktan sonra yine Android'e de geçecektir diye düşünüyorum.” 

B8: Katılımcıların tamamına yakını, uygulamanın yalnızca belli başlı iletişim araçlarında 

çalışıyor olmasının ve diğer araçlarda kullanılamamasının doğrudan sınıfsal olduğu düşüncesinde 

hemfikirdir. Aynı zamanda katılımcılarının birçoğu (K2, K4 ve K5) davetiye yoluyla uygulamanın 

kullanılmasının kişiye özel bir durum yaratmasından ötürü ayrı bir sınıfsal durumun ortaya çıktığını 

ifade etmiştir. Diğer bir ifadeyle uygulamanın Apple ürünlerinde çalışıyor olması kişinin o 

uygulamayı kullanacağı anlamına gelmez, aksine ek olarak davet edilmesi gerekir. Diğer taraftan bir 

katılımcı (K6) uygulamanın sınıfsal olmadığını, belli bir zaman sonra İOS dışındaki cihazlara da 

gelebileceğini ifade etmiştir.  
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5.SONUÇ ve TARTIŞMA 

 

Sözlü kültüre bir dönüş mü yoksa bir dijital sözlü kültür dönemi mi sorunsalı üzerinden 

yapılan bu çalışmada ClubHouse uygulaması, salt konuşma edimine dayalı olmasından ötürü 

seçilmiştir. Dolayısıyla diğer sosyal medya platformlarından belirgin olarak ayrılan özellikleri 

bulunmaktadır. Popüler sosyal ağ platformlarına göre metin ve görsel bulunmaması, yalnızca sözlü 

iletişime dayalı olması bu özelliklerin başında gelmektedir. Sözlü kültürde anlatıcıların anlattığı 

konuların içeriğine göre değerli olması, günümüz dijital sözlü kültürde de devam eden bir özellik 

olarak gözükmektedir. Sözlü kültürde sözcük ve o sözcüğün duyulmasını sağlayan ses, birincil öneme 

sahiptir. Dijital sözlü kültürün en önemli özelliklerinden biri de bazı sosyal medya platformlarında 

sınırlı karakterlerle metin yazılmasıdır. Bu durum birçok kullanıcıyı ses tabanlı uygulamalara 

yöneltmiş, böylece konuşma biçimi yeni iletişim araçları vasıtasıyla modernize edilmiştir.  

Katılımcıların ifade ettikleri konuşma biçimi ve sözlü iletişimin rahatlığı ve kendine güveni ön 

plana çıkaran yapısı, aynı şekilde ifade biçimlerinin gücünü de ortaya koymaktadır. Diğer bir ifadeyle, 

aktarılan bilginin gücü, onu aktaran kişinin ifade biçimiyle doğru orantılıdır. Sözün, yazıyla olan bağı 

başladığı andan itibaren anlam nesneleşmektedir. Buna karşılık dijital sözlü kültürde, yazının bilgiyi 

kalıcı hale getirmesine ek olarak sözün duygu yükünü de tekrar ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla bu 

durum, ifade etme biçimlerini de esnekleştirmektedir.  

Yapılan çalışmaya konu olan ClubHouse uygulamasının dünyada hızla yaygınlaştığı 

pandeminin kapanma dönemine denk gelen kullanımı, yapılan çalışmanın elde ettiği bulgularla da 

paralellik göstermiştir. Yaşanılan sıkıntılı dönemde kullanıcıların iletişim ihtiyaçlarını uygulamayı 

kullanarak karşıladıkları söylenebilir. Bununla birlikte kullanıcıların uygulamayı kullanmak 

istemelerindeki temel sebebin yalnızca konuşmak arzusu olmadığı, aynı zamanda bu uygulamaya 

davetiye yoluyla giriş yapılmasının uyandırdığı merak duygusunun oldukça önemli olduğu 

saptanmıştır. Uygulamanın diğer sosyal medya uygulamalarına göre kullanıcılar tarafından öne 

çıkarılan özelliği ise uzman veya ünlü kişilerle konuşabilme olanağının bulunmasıdır. Elde edilen 

bulgulardan göze çarpan önemli bir ayrıntıda uygulamanın görsel içerikten ziyade konuşmaya dayalı 

olmasının kullanıcılara sağladığı rahatlık ve özgüven hissidir. Bu durumun kendileri için daha 

samimi iletişim kurma imkânı tanıdığını ifade etmişlerdir.     

Çalışmanın önemli bir başka sonucu katılımcıların güncel konular üzerinde değerlendirmeler 

ve tartışma yapmalarıdır. Eğlence, sinema, siyaset, eğitim veya kültürel birçok konu üzerine fikirlerin 

aktarıldığı odalar kurulmaktadır. Yalnızca konuşma iletişim biçimde olan ClubHouse uygulamasını 

kullanıcılara belli bir konuda kısıtlama yapmamakta, aksine çok geniş bir tartışma ve görüş bildirme 

alanı bırakmaktadır. Kullanıcılarına konu bağlamında geniş seçenekler sunması, mevcut iletişim 

biçiminin yarattığı aktarım formları ve fazla ilgi görmesinin kültürel bir alan oluşturabileceğini 

göstermektedir. Diğer taraftan yalnızca sözlü iletişime olanak sağlayan ClubHouse uygulamasının, 

diğer sosyal ağ platformları karşısında kendini geliştirmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bunun 

sebebi, kendine has olan iletişim biçiminin, kendisinden daha popüler olan diğer uygulamalarda 

kullanılıyor olmasıdır. Ayrıca görsel ve metinsel içerikli uygulamaların daha fazla kullanılıyor olması, 

salt sözlü iletişimi benimseyen ClubHouse uygulamasını bir süre sonra görsel ve metinsel içerik 

üretimine zorlayabilir. Bu durumda dijital bir sözlü kültür alanından bahsetmek zor olacaktır. 

Uygulamanın yarattığı bir kamusal alan vardır ve bu kamusal alan da katılımı sağlamaktadır. 

Katılımı sağlayan önemli konulardan biri, gündem bazında ve ulusal konularda yapılan 

tartışmalardır. Çalışmanın katılımcılarının neredeyse tamamına yakını ulusal konulara eğilim 
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göstermekte, evrensel konuları pek tercih etmemektedir. Bu durum yazının bulunması ve kitapların 

yaygınlaşmaya başlamasından önceki dönemde –sözlü kültür döneminde– yaşadıkları coğrafi 

bölgenin dışında bir dünya olduğundan haberi olmayan insanların; yalnızca mekâna bağlı sınırlı 

düşüncelerde kalmasına benzemektedir. Bu durum sözlü kültürün dijitalleşmesi biçiminde de 

betimlenebilir. 

Uygulamanın yalnızca İOS cihazlarında kullanılması sözlü kültürde bilgiyi aktaran kişilerin 

yarattığı ayrıcalıklı sınıfı, yazılı kültürde kâtiplerin yarattığı ayrıcalıklı sınıflar ile aynı düzlemde 

düşünülebilir. İletişim araçlarının gelişmesi, iletişim biçimlerine egemen olan bir sınıfın devam 

etmesini engellememektedir. Öte yandan iletişim biçimi olarak dijital sözlü kültürde salt konuşma 

odaklı uygulamaların merkeziyetsiz yapısı ön plana çıkmaktadır. Bu durum bilginin, duygunun ve 

düşüncenin aktarımını öznelleştirmekte ve bir bütün varlık olarak insanı merkeze koymaktadır. 
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Özet; Gündelik hayatın farklı değişkenleri dijital dönüşüm sürecinin bir parçası haline gelmekte ve verileşmektedir. 

Teknolojik gelişim ise mevcut veriyi depolamaya ve işlemeye yönelik yeni fırsatlar ortaya çıkarmaktadır. Örneğin, geçmişte 

disketlerde veri depolanırken artık bir disketten kat be kat daha fazla veri barındırabilen bulut depolama teknolojileri gündelik 

hayatın bir parçası haline gelmiştir. Gelişen teknolojiye adaptasyon, eski veri depolama sistemlerini terk etmemize, kullanıcı 

olarak yenileriyle uyumlanmamıza ve hatta aygıtların bile yeni teknolojiyle uyumlanmasına (Örneğin, kimi bilgisayarlarda 

disket girişi olmaması) neden olmaktadır. Diğer yandan, yeni teknolojik aygıtlar geçmiş veri okuma teknolojilerine uyumlu 

bir şekilde üretilmemekte, çeşitlilik kazanan depolama formatları yeni program ve aygıtlar gerektirmektedir. Bu dosyaların 

içeriğin sadece bir bilgisayardan diğerine aktarılarak gerçekleştirilememektedir (Kunny, 1997) 

Bu bağlamda ortaya dijital karanlık çağ tehdidi çıkmaktadır. Bu kavram yeni dijital teknolojilerin benimsenme hızının 

çıktılarına sürdürülebilir erişim için gerekli altyapının geliştirilmememesi sonucu veri kaybı yaşanması olarak anılır (Jeffrey, 

2012). Dijital karanlık çağı geçmiş formatlarda depolanan verilerin okunamaması, çağdaş depolama sistemlerinde depolanan 

dijital verilerin teknik bir sebeple yok olması böylelikle insanlığın kültürel ve tarihi üretiminin ortadan kaybolması şeklinde 

betimlemek mümkündür. Ayrıca dünyada yönetebilmek için çok fazla enformasyonun bulunması ve bunu yönetmek için 

geliştirilen her çözümde önceki teknolojinin yok olma tehlikesi söz konusudur. 2025'te 2016'ya göre 10 kat daha fazla veri 

üretileceği öngörülmektedir (Young, 2017). Bu süreçte depolama ve okuma sorununa değinmek önem taşımaktadır. İlk sorun 

verinin depolanması ve korunmasıdır, bu noktada dijital verinin daha kırılgan olduğu bilinmektedir. İkinci sorun ise verinin 

insanlar tarafından gözlemlenebilir-algılanabilir biçime dönüştürülmesi, yani okunmasını, mümkün kılacak araçların 

mevcudiyetidir (Bollacker, 2010). 

Çağdaş dijital platformlar bağımsız kültürel üretimi mümkün hale getirmektedir. Müzik, podcast ve farklı türdeki sanatsal 

faaliyetlerin üretilmesi, dağıtılması ve hedef kitledeki bireylerle etkileşime geçilebilmesi noktasında dijital platformlar 

bağımsız üreticilere verimli bir zemin yaratmaktadır. Fakat bu zemini sunan dijital platformların faaliyetlerini durdurması 

veya teknik sorunlarla karşılaşması bağımsız kültürel üretimin yok olmasıyla sonuçlanabilmektedir. Örneğin, bağımsız 

müzik üreticileri arasında da popüler olan, dünyaca ünlü bir sosyal ağdan server taşıma işlemi sırasında 12 yıl boyunca 

yüklenen müzikler -53 milyon dosyaya denk- yanlışlıkla silinmiştir (Krukowski, 2019).  Bir  başka örnek ise bireysel ölçekteki 

kayıpları betimlemek için uygundur. Bir metin işleme programının 1997 sürümünde oluşturulmuş bir metindeki görselin 

Microsoft 2007'de render edilemediği gözlemlenmektedir (Mihajlovic, Stankovic ve Mihajlovic, 2015) 

Bu çalışma bağlamında güncel tartışmalar ışığında dijital karanlık çağ kavramına odaklanmış, bağımsız kültürel üretim 

noktasında yaratabileceği potansiyel tehditlere değinmiş ve iletişim perspektifinden potansiyel çözüm önerileri sunmuştur 

Potansiyel çözüm önerileri dijital medya okuryazarlığı, dijital okuryazarlık ve güncel  tartışmalar göz önünde 

bulundurularak sunulmuş, kullanıcıların dijital karanlık çağ tehdidine karşı farkındalık ve mücadele becerilerinin nasıl 

geliştirilebileceğine odaklanmıştır. Bu süreçte bilgilendirme, eğitim ve crowdsourcing sütunları üzerine kurulu üç bileşenli 

bir öneride bulunulmuştur. Bilgilendirme aşamasında dijital karanlık çağ tehdidinin yaratmış olduğu risklerin 

anlaşılabilmesi için bilgilendirme stratejilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu bilgilendirme stratejileri özellikle dijital çağa 

önderlik eden kuruluşların ve dijital karanlık çağ tehdidi yaratabilecek olan kuruluşların sosyal sorumluluk süreçlerine 

entegre edilmelidir. Eğitim aşamasında dijital karanlık çağ tehdidinin yaratabileceği tehlikeler, bu tehlikenin üstesinden 

gelmek üzere alınabilecek bireysel önlemler dijital medya okuryazarlığı eğitimlerine entegre edilmelidir. Kişilere veri 

depolama, koruma ve okumanın sürekliliği konusunda alınabilecek bireysel önlemlere yönelik bilgiler aktarılmalıdır. 

Crowdsourcing aşamasında ise bağımsız kültürel üretim kapsamında ortaya çıkan dijital verinin depolanabilmesi, 

korunabilmesi ve okunabilmesinin sürekliliğinin sağlanabilmesi için kitle-fonlama projeleri ve hackathonlar organize 

edilmelidir. Bu bağlamda gönüllülüğün esas olduğu projeler geliştirilmeli ve destek elde edilmelidir. Bu etkinlikler 

bilgilendirme ve eğitim süreçlerinin bir çıktısı olarak düşünülmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Yeni Medya, Dijital Karanlık Çağ, Bağımsız Kültürel Üretim 
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Özet: Gelişen teknoloji ile birlikte birçok alanda dijitalleşme görülmekte; buna bağlı olarak sanat alanı da bu hızlı gelişime ve 

değişime ayak uydurmaktadır. Günümüzde “kripto” kavramıyla birlikte yeni ve tamamen dijitalleşen bir alan meydana 

gelmekte, sanat alanına “kripto sanat” olarak giren akım ve/veya alan giderek etkinliğini artırmaktadır. Fiziki ortamda 

üretilen ve sergilenen sanat eserleri gibi kripto sanatın da kendi üretim ve sergileme alanları vardır. Sanal ortamda üretilen 

eserler, kripto sanat sitelerinde işlem görmektedir. Kripto sanat eserleri NFT (Non-fungible Token) olarak üretilirken 

blokzincir teknolojisi ile koruma altına alınmaktadır. NFT, bir sanat eserinin orijinalliğini temsil ederken, eser hakkındaki 

bilgileri de içinde barındırmaktadır. Kripto bir eserin yüzlerce kez ücretsiz olarak indirilmesiyle, tek bir kişinin onu satın 

alması ve ona sahip olması aynı şeyler değildir. Bu noktada eserin biricikliği konusu ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma da, 

Kripto sanatta eserlerin orijinalliği ve eşsizliğinin Walter Benjamin’in biriciklik ve yeniden üretim kavramları bağlamında 

tartışılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda örneklem olarak Beeple’ın “Everydays: The First 5000 Days” ve 

Murat PAK’ın “The Pixel” çalışmaları seçilmiş, derinlemesine betimlenen bu eserler kripto sanatta biriciklik olgusu 

kapsamında irdelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kripto Sanat, NFT, Biriciklik, Yeniden Üretim 

 

Abstract: With developing technology, digitalization is seen in many areas; accordingly, the field of art keep up with this 

rapid development and change. Nowadays, with the concept of "crypto", a new and completely digitalized field is emerging, 

the movement and/or field that enters the art as "crypto art" is gradually increasing its effectiveness. Like artworks produced 

and exhibited in the physical medium, crypto art has its own production and exhibition spaces. Artifacts produced in the 

virtual medium are traded on crypto art sites. While crypto artworks are produced as “NFT” (Non-fungible Token), they are 

protected by blockchain technology. While NFT represents the originality of a work of art, it also contains information about 

the work. Hundreds of free downloads of a crypto artifact are not the same as a single person buying and owning it. At this 

point, the issue of the uniqueness of the artifact emerges. In this study, it is aimed to discuss the originality and uniqueness of 

artworks in crypto art in the context of Walter Benjamin's concepts of uniqueness and reproduction. For this purpose, 

Beeple's "Everydays: The First 5000 Days" and Murat PAK's "The Pixel" artworks were chosen as samples, and these 

works, which were described in-depth, were examined within the scope of uniqueness in crypto art. 

 

Keywords: Crypto Art, NFT, Uniqueness, Reproduction 

 

 

KRİPTO SANATTA BİRİCİKLİK 

 

GİRİŞ 

 

Dijital teknolojinin gelişmesi her alanda olduğu gibi sanatsal alanlarda da değişimlere neden 

olmuş; günümüzde yeni medya sanatı, kripto sanat, yapay zeka gösterileri, arttırılmış gerçeklik 
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yerleştirmeleri gibi yeni sanat üretimleri ortaya çıkmıştır. Dijital sanat çatısı altında 

değerlendirilebilecek günümüz sanal ortam ya da yeni medya ortamlarında varlık gösteren “kripto 

sanat” akımı ve/veya türü de yeni formlardan biri olarak değerlendirilmiştir.  

Bir eserin sanal ortamda kolaylıkla indirilebilmesi, kripto sanata yönelik eserin biricikliği ve 

yeniden üretimi konularında tartışmaları ortaya çıkarmıştır. Sanat eserlerinin tekniğin olanaklarıyla 

yeniden üretimi ve biriciklik algısı, sanayi devrimi ile birlikte sanat ve kültür çevrelerini meşgul 

etmiştir. Fotoğrafla başlayan sanat eserinin çoğaltılması, kripto sanat gibi yeni üretim ve sanal 

sergileme ortamlarında biriciklik algısının yeniden gündeme gelmesine neden olmuştur.  

Bu çalışma da teknolojinin zaman ve mesafenin önemini yitirmesine yol açtığı Kripto sanatta 

eserlerin orijinalliği ve eşsizliğinin Walter Benjamin’in “Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği 

Çağdaş Sanat Yapıtı” makalesinde detaylandırdığı biriciklik ve yeniden üretim kavramları 

bağlamında tartışılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda örneklem olarak Beeple’ın 

“Everydays: The First 5000 Days” ve Murat PAK’ın “The Pixel” çalışmaları seçilmiş, derinlemesine 

betimlenen bu eserler kripto sanatta biriciklik olgusu kapsamında irdelenmiştir. 

 

KRİPTO SANAT 

 

Kripto sanat, sanatçıların eserlerini dijital yolla üretip, yine dijital yolla kripto sanat sitelerinde 

sunduğu/sergilediği, blokzincir teknolojisine bağlı bir dijital sanat türü ve/veya sanat akımı şeklinde 

tanımlanabilmektedir. Kripto sanat denildiğinde sadece resim, fotoğraf veya müzik gibi sanat türleri 

düşünülmemelidir, bir tweet, gündeme uygun olarak çeşitlendirilmiş emojiler veya oyun içi grafikler 

kripto sanat olarak nitelenebilmektedir. Video, GIF, resim, fotoğraf, ses, müzik, tweetler, 

illüstrasyonlar, animasyonlar ve akla gelebilecek birçok şey kripto sanata dönüşebilmektedir.  

Kripto sanatın temelini oluşturan NFT, İngilizce açılımı “Non-Fungible Token” yani 

“değiştirilemez jeton” anlamına gelen bir dijital sertifikadır ve blokzincir teknolojisini kullanmaktadır. 

“Token (jeton), sanat eseriyle doğrudan bağlantılıdır ve benzersizdir, temelde sanat eserinin varlığını 

ve özgünlüğünü temsil eden türünün tek örneğidir” (Franceschet, et al., 2020: 3). NFT, blokzincir’de 

kayıt alıntına alınan bir veri birimi olmasına rağmen, diğer veri birimlerinden farklılık göstermektedir. 

“Dijital para birimleri ve NFT arasındaki en büyük farklılık, dijital para birimlerinin sonsuza dek 

bölünebilir olmayı amaçlarken, NFT’ler bölünmemeyi amaçlamaktadır” (Frye, 2021: 3-4). Aynı 

parmak izi gibi her NFT birbirinden farklıdır ve her NFT farklı bir seri numarasına sahiptir. NFT, 

değiştirilemez-takas edilemez token olduğundan dolayı, diğer veri birimleri gibi parçalara bölünemez 

veya parçalı işlem yapılamaz. Bu nedenle her NFT eşsiz ve parçalanamaz bir değere sahiptir. 

Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’in, platformu kurduğu 21 Mart 2006 tarihinde attığı ilk tweet 

olan “just setting up my twttr”, karşılığı 2.9 milyon dolar olan 1630.582601 ETH’ye (ethereum) NFT 

formunda kripto sanat olarak satılmıştır. Sadece tweet tabanlı NFT’lerin yer aldığı Valuables kripto 

sanat sitesinde açık artırmaya sunulan tweete kısa sürede yüksek teklifler verilmiş, Valuables’de 6 

Mart’ta sunulan NFT, 9 Mart’ta en yüksek teklifi veren Bridge Oracle ve Cryptoland’in Türk asıllı 

CEO’su Sina Estavi’ye satılmıştır. Satışın ardından Estavi tweet atarak “Bu sadece bir tweet değil! 

İnsanlar bu tweetin gerçek değerini tıpkı Mona Lisa tablosu gibi yıllar sonra fark edecekler” 

açıklamasında bulunmuştur. 
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Görsel 1. Jack Dorsey, NFT Tweet. ( https://www.ledgerinsights.com/jack-dorsey-sells-his-first-tweet-as-an-nft-

for-2-9-million/  (Erişim Tarihi: 12.09.2021)) 

 

NFT olarak bilinen dijital kripto sanat kavramının alt yapısına bakıldığında; Ethereum 

blokzincirin kullanıldığı görülmektedir (Dursun, 2021: 1040). Ethereum (ETH), Bitcoin’in altcoinidir. 

ETH, kripto sanat için kullanılan kripto para birimidir ve işlemler ETH üzerinden gerçekleştirilir. ETH 

üzerinden alınıp satılabilen NFT’ler teklif yoluyla veya direk belirlenen fiyatlar üzerinden satışları 

gerçekleştirilir. Genellikle müzayede yöntemi kullanılmaktadır; önceden duyurulan ve belirlenen 

zaman dilimi içerisinde eser satışa çıkmaktadır. Teklif yoluyla yapılan satışların ardından, eser tekrar 

yeni sahibi tarafından satışa sunulabilmektedir. Eserin sanatçısı yapılan her satışta yüzdelik olarak 

pay alabilmektedir. Bu yüzdeyi belirleyen kişi ise yine sanatçıdır. Bazı sanatçılar ise tüm haklarıyla 

birlikte NFT’yi satabilmektedir.  

Pandemi sürecinde etkinliğini bir hayli artıran kripto sanat, sanatçıların ve sanat ile ilgilenen 

kesimlerin eserlerini bulundukları mekan içinde üretip, kolaylıkla sergileme ve satışa sunabilme 

olanağına erişmeleri nedeniyle de ilginin artmasına ve kripto sanatın yükselişe geçmesine sebep olan 

nedenlerin başında gelmiştir. 

Kripto sanat adına üretilen ilk “piksel karakter” olan “CryptoPunk’lar” oldukça farklı şekillerde 

tasarlanmış bir seridir. CryptoPunk olarak adlandırılan 10.000 adetlik seride piksel olarak tasarlanmış 

birçok farklı modelde Larva Labs tarafından üretilen CryptoPunk yer almıştır. Oldukça rağbet göre 

CryptoPunk’lar arasında #7523 kodlu Covid Alien en ilgi çekici ve 11.8 milyon dolarlık fiyatıyla 

satılan en pahalı CryptoPunk olmuştur. Covid Alien’ın ağzında bulunan maskesi onu özel 

kılmaktadır. Diğer CrypoPunk’lardan farklı ve dönemini bir şekilde yansıtıyor oluşu Covid Alien’in 

pandemi dönemiyle yükselişe geçen kripto sanata uygun bir temsilini oluşturmuştur.  

 

 
 

Görsel 2. Larva Labs - CryptoPunk 7523, 2021.( https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2021/natively-

digital-cryptopunk-7523/cryptopunk-7523 (Erişim Tarihi: 13.09.2021)) 
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NFT’nin alımı, satımı vb. işlemlerin hepsi sanal cüzdan tarafından yönetilmektedir. Sanal 

cüzdan, parasal işlemlerin gerçekleştiği bir araç olmasının ötesinde NFT’nin özel kodlarını, üreticisini, 

alıcı geçmişini ve daha birçok bilgiye sahip olan, koruma altına alan bir araç olarak 

değerlendirilmektedir. Bu nedenle kripto sanat dünyasında, üretilen hiçbir NFT’nin eşi ve benzeri 

olmadığı, biricik olduğu görüşü hakimdir. NFT’lerin herhangi bir sanal ortamdan indirilebilir olma 

özelliği nedeniyle ise, farklı görüşler de yaygın bir şekilde dile getirilmektedir. Ali Artun, bu eserlerin 

“Tek ayrıcalığı, elinde bu ‘eser’i onun satın almış olduğuna dair bir sertifika olması. Bu da zaten eserin 

kendisini değil, satın alma işlemini belgeliyor. Değer yaratan, satın alma işlemi aslında, satın alınan 

‘eser’ değil” (Artun, 2021) diyerek bu alana daha eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmaktadır.  

 

KRİPTO SANATTA BİRİCİKLİK 

 

Dijital dünyanın içinde varlık bulan kripto sanat ile ilgilenenler tarafından bu eserlerin her türlü 

sanal ortamda indirilebilir olması, onların yeniden üretilebilirliğini gündeme taşımakta, sanat eserinin 

biricikliği olgusunu yeniden tartışmaya açmaktadır. Walter Benjamin’in (1995), biriciklik ve yeniden 

üretim kavramları bağlamında kripto sanata yaklaşmak, bu türün sanat piyasası içerisinde popüler 

olmasını anlamamıza yardımcı olabileceği düşünülmektedir.  

Kültür eleştirmeni olarak tanınan Walter Benjamin, sanat ve teknoloji ile yakından ilgilenmiş, 

1936 yılında yayınlanan “Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı” adlı 

makalesinde 20. yüzyılın ilk yarısında sanatın geçirdiği değişimleri ele almıştır. Fotoğraf başta olmak 

üzere teknolojinin gelişmesiyle birlikte “sanat yapıtının şimdi ve burada’lığı - başka deyişle, 

bulunduğu yerde biriciklik niteliğini taşıyan varlığı” (Benjamin, 1995: 48) üzerinde durmuştur. 

Benjamin’e göre, özgün yapıtın şimdi ve buradalığı, o eserin hakikiliği ve özgünlüğü kavramlarını 

oluşturmuştur. 

 

Sanat yapıtının yaratıldığı andan başlayarak egemenliği altına girdiği tarihi yönlendiren öğe, biriciklik 

niteliğini taşıyan bu varlıktan başka bir şey değildir. Bu söylenenin kapsamına gerek zamanla sanat yapıtının 

fizik yapısının uğradığı değişimler, gerekse sanat yapıtının üzerindeki çeşitli mülkiyet ilişkileri girmektedir. 

Fiziksel değişimlerin izi ancak kimya veya fizik çözümlemeleri sonucu ortaya çıkarılabilir; bu çözümlemeleri 

yeniden-üretim yoluyla kazanılan ürün üzerinde gerçekleştirebilme olanağı yoktur; mülkiyet ilişkileri ise bu 

geleneğin konusunu oluşturur ve bunun izlenebilmesi için özgün yapıtın bulunduğu yer çıkış noktası 

alınmalıdır (Benjamin, 1995: 48). 

 

 Sanat yapıtlarının üretim ve dağıtımına ilişkin teknolojik süreçlerin değişimine ve yaşamın 

şeyleşmesine koşut olarak sanat yapıtının özü ve doğası da değişmiştir (Torun, 2015: 3). Benjamin’e 

göre, bir sanat yapıtının elle gerçekleştirilen yeniden üretimi taklit damgası taşıyabilirken, teknik yolla 

gerçekleştirilen yeniden-üretim için durum böyle değildir. Bu, iki nedene dayanmaktadır. Önce teknik 

yolla yeniden-üretim, elle gerçekleştirilene oranla hakiki yapıt karşısında daha bağımsız konumdadır. 

Teknik yolla yeniden-üretim, örneğin fotoğraftaki gibi, hakiki yapıtın insan gözüyle değil, ancak 

ayarlanabilen ve bakış açısını başına buyruk seçebilen objektif tarafından objektifçe saptanabilecek 

notlarını ön plana çıkarabilir, büyütme veya ağır çekim gibi yöntemlerin yardımıyla insan gözünün 

algılayamayacağı görüntüleri saptayabilir. İkinci olarak teknik yolla yeniden-üretim, özgün yapıtın 

kopyasını yapıtın aslı için düşünülemeyecek konumlara getirebilir. Her şeyden önce ister fotoğraf, 

ister plak aracılığıyla olsun, yapıtın izleyiciye gelmesini sağlar. Katedral, bir sanatseverin stüdyosuna 
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gelmek için bulunduğu yerden ayrılır; bir salonda veya açık havada çalınmış olan koro yapıtı bir 

odada dinlenebilir (1995: 48-49). Benjamin yeniden üretilen sanat eserini sabitlikten taşınabilir 

duruma, teklikten toplu dağıtıma ve özerklikten kurtararak bağımsız bir hale getirmektedir. 

Günümüzde bu yeniden üretimlerin dijitalleşme ile birlikte çoğaltılması ve ulaşılabilirliği daha da 

kolaylaşmıştır (Çelik, 2018: 115). Fotoğrafla birlikte başlayan yeniden üretim, sanatın kendine özgü 

aurasını, sergileme ve kült değerini dönüşüme uğratarak, yapıtın biricikliği yani tekilliği ve sahicilik 

değerini yeniden tartışmaya açmıştır. 

Sanat eseri kıstaslarından olan “sergileme değeri” ve “kült değeri”ni neredeyse tamamen 

ortadan kaldıran dijital sanat, kolay ulaşım ve etkileşim kurabilme olanaklarıyla sanat eserini izleyici 

için günlük yaşamın içine dahil ederek bu değerleri değişikliğe uğratmıştır. (Torun, 2015: 7). 

Günümüzde dijital sanat ürünü, benzeri olmayan bir kiripto kodla değer üretirken, benzersiz, 

değiştirilemez ve biricik bir varlık olarak değerlendirilen “NFT’ler birbirleriyle değiştirilemediğinden, 

dijital dünyada gerçeklik ve mülkiyetin kanıtı işlevini” (Binance, 2021) görmeye başlamıştır. 

Değiştirilemez eşsiz varlıkların yaratılması için Ethereum blokzinciri üzerinden varlıklar yaratılıp, bu 

varlıklara değer atfedilmiştir. 

Kripto ekonominin iki temel enstrümanından birisi olan token ya da jeton (diğeri coin) pazara 

sunulan ürünün yaratıcısı tarafından imzalanmış ve ürünün haklarını akıllı bir sözleşme ile tespit 

eden dijital mülkiyet sertifikasıdır. Bu anlamda da belirli bir dijital dosyanın tekilliğini (biricikliğini) 

kayıt altına alarak bu bilgiyi blokzincire kaydeden bu jetona sahip olan aynı zamanda o dijital varlığa 

ya da esere de sahip olmaktadır (Kuru, 2021: 423). Dijital varlığın herhangi bir biçimsel değeri kolay 

kopyalanmaya açık olmasına rağmen, eşsiz değiştirilemeyen (Non-Fungible Tokens) varlığın biricik 

olmasına neden olabilmektedir (Dursun, 2021: 1039). Benjamin’in orijinal sanat yapıtının “bulunduğu 

yerde biriciklik niteliğini taşıyan varlığı” (1995) aslına bakıldığında yapıtın eşsiz değiştirilemeyen 

(Non-Fungible Tokens) varlığının biricik olması anlamında bir dönüşüm geçirmekte, ancak orijinal 

yapıt blokzincir teknolojisiyle orijinal olarak değerlendirilmekte, sahteleştirilmesi ya da çoğaltılması 

mümkün değilken, yeniden üretimlerine kolaylıkla ulaşılabilmektedir. 

 

MURAT PAK 

 

Dijital sanat alanında başta gelen isimlerden biri olan “PAK” lakabıyla tanınan Türk sanatçı 

Murat PAK, sosyal medya kanalları üzerinden uyarıcı görsel içerikleri keşfetmek ve paylaşmak için 

oluşturulmuş bir yapay zeka olan Archillect’ın tasarımı, Fungible adlı seri grafik çalışması gibi işleri 

ile tanınmaktadır. Deutsche Welle ile gerçekleştirdiği bir röportajında kripto sanatın değer yaratmakla 

ilgili olduğundan bahsetmektedir. Dijital sanatta önceleri trendler ve teknikler konuşulurken artık 

kripto sanatla mesajın ön plana çıktığını belirtmiştir (Deutsche Welle, 2021). “The Pixel” adlı NFT eseri 

Nifty Gateaway sitesinde 1,36 milyon dolara satın alınan PAK, kimliğini saklı tutma nedenini 

“kendini fiziksel bir vücut ve yüzden ziyade kavramlarla tanımlamaya olanak sağlamak” şeklinde 

açıklamıştır. 
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Görsel 3. Murat PAK – The Pixel, 2021.(https://artdogistanbul.com/pakin-tek-pikseline-1-3-milyon-dolar/, 

(Erişim Tarihi: 15.10.2021.)) 

 

“The Pixel”, Kazimir Malevich’in 1915’te yaptığı ve Son Fütürist Sergi’de gösterilen “Siyah 

Kare” adlı resmin sorusunu tekrarlamaktadır. Başka bir deyişle arşivi dijitalleştirerek sanal uzama 

yerleştirmiştir. Malevich’in “Siyah Kare”si resim sanatının sıfır noktasını yeniden belirlemek hedefiyle 

yapılmış ve görsel kültür bağlamında hâlâ çeşitli veçheleriyle devam eden bir tartışmaya uç vermiştir. 

“The Pixel” ise dijital bir sıfır noktası belirliyor olmasına rağmen görme biçimiyle, görmenin ideolojik, 

toplumsal ve politik hayatta özneyi nasıl kurduğu ile ilgili tartışmaya yeni bir bakış açısı ürettiğini 

söylemek (şimdilik) pek kolay değil diyerek Kuru (2021: 427-428), eleştirel bir bakış açısıyla 

yaklaşmaktadır. 

PAK’ın eserlerini başka bir eleştiri konusu olan yatırım amaçlı satın alanlar olsa dahi, bu 

NFT’leri koleksiyonuna katıp eserin eşsizliğine sahip olma isteğiyle alanların da olduğu kabul 

edilmelidir. “The Pixel”i satın alan kişinin eserin tek sahibi olduğu, blokzincirde NFT’nin özel 

koduyla bilinmektedir. Bu nedenle “The Pixel”e benzer başka bir gri tabanlı NFT üretilse bile, PAK 

tarafından üretilen “The Pixel”in tek ve biricik olduğu kabul edilen bir yaklaşımdır ve bu eserin 

değerini belirleyenin de bu yaklaşım olduğu düşünülmektedir.   

 

BEEPLE 

 

11 Mart 2021’de Beeple takma adıyla NFT eserler üreten Mike Winkelmann, “Everydays: The 

First 5000 Days” adlı eserini 69 milyon dolara satarak rekor kırmıştır. Bu eser şu ana kadar satılan en 

pahalı NFT olma özelliğini taşımaktadır. Beeple, “Everdays” projesi kapsamında 2007 yılından 

itibaren her gün dijital sanat eseri üretmeye başlamış, bu eseri de 5000 gün boyunca yaptığı tüm 

çalışmalarını bir araya getirilip NFT’ye dönüştürmüştür. Eser Christie’s tarafından düzenlenen açık 

artırmada Pablo Rodriguez-Fraile isimli bir koleksiyoncu ve aynı zamanda Kripto Sanat Müzesi’nin 

kurucusu tarafından satın alınmıştır. Bu eser ile birlikte kripto sanat daha da duyulur hale gelmiştir. 

14 yıl sonunda bir araya getirilen eser, bir insanın yaşamının akışını anlatan bir yapıya sahiptir.  

 

https://artdogistanbul.com/pakin-tek-pikseline-1-3-milyon-dolar/


474 

 

 
 

Görsel 4. Beeple - Everydays: The First 5000 Days, 2021.( https://onlineonly.christies.com/s/beeple-first-5000-

days/beeple-b-1981-1/112924, (Erişim Tarihi: 25.09.2021)) 

 

Bu çalışma “Everydays” projesi kapsamında her güne dair yeni bir parça çizerek oluşturduğu 

kesintisiz 5000 günün birleşimi şeklinde tasarlanmıştır. Bu zincir kayıtların meydana getirdiği tek 

görsel yaklaşık 14 yıla ait verileri çizimlerle şifreleyerek (kriptolayarak) bir blok hâline getirmiştir. 

Çalakalem çizilmiş figürlerden daha mahir çalışmalara kadar hem teknik hem de konu bakımından 

çeşitlenen kolaj: tabiri caizse zamanı belirli aralıklara bölen ve kırılma noktaları ile sıfırlayan tarih 

anlatısını dijital bir aynılığın herhangi bir anından başlatan bir zaman kaydıdır (Kuru, 2021: 425-426).  

Beeple’ın ürettiği bu sanat eseri bir varlık olarak ortaya çıkarken, bir nesne-değer olarak görülmüştür. 

“Everydays: The First 5000 Days”, “yeniden-üretilmişi çoğaltarak, onun bir defaya özgü varlığının 

yerine, yine onun bu kez kitlesel varlığını” (Benjamin, 1995: 49) geçirerek, Winkelmann’ı, Jeff Koons 

ve David Hockney’den sonra en fazla kazanan sanatçı yapmıştır. 

 

SONUÇ  

 

Sanat eserlerinin kripto sanat sitelerinde üretildiği ve dağıtıldığı kripto sanat, günümüzün sanat 

hareketi konumundadır. Blokzincir teknolojisi sayesinde sanat eserlerinin dijital olarak kayıt altında 

olması ve tüm bilgilerin bloklar halinde birçok yerde tutulmasından dolayı blokzincirin, kripto sanat 

için güvenli bir alan olduğu birçok kesim tarafından kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra NFT 

teknolojisi de kripto sanat eserlerinin eşsiz ve biricikliğinin temsili olarak değerlendirilmektedir. 

Dijital sanata tamamen yeni bir bakış açısı getiren kripto sanat, her geçen gün etkinliğini artırmaya 

devam etmektedir. 

Benjamin (1995), eserin biricikliğinin ve hakikatinin, eserin üretildiği aurada saklı olduğunu 

belirtmiştir. Sanatçının eseri üretirken içinde bulunduğu zaman, ruh hali ve çevre yani aurası eserin 

biricikliğinin temsilidir, diğer tüm yeniden üretimler ise eseri yeniden üretenlerin aurasını, duygu ve 

düşüncesini yansıtır.  

Kolaylıkla indirilip çoğaltılabilmesine rağmen, biricik ve orijinal olarak değerlendirilen 

Beeple’ın “Everydays: The First 5000 Days” ve Murat PAK’ın “The Pixel” çalışmaları gibi kripto sanat 

eserleri, kripto paralarında değer kazandığı bu dönemde zaman zaman oldukça yüksek fiyatlara alıcı 

bulmuştur. Dikkate değer rakamlarda satışı gerçekleştirilen bu kripto eserlere, sanatın farklı 

https://onlineonly.christies.com/s/beeple-first-5000-days/beeple-b-1981-1/112924
https://onlineonly.christies.com/s/beeple-first-5000-days/beeple-b-1981-1/112924
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alanlarında eser üreten, sanatla ilgilenen ya da üzerine düşünen ve yazan, sanat eseri toplayan 

koleksiyonerler gibi pek çok kesim, hala kuşkuyla bakmaktadır. Kripto sanat, onlar için üretim formu 

ve biricikliği konusunda eleştirel bakış açısıyla yaklaşılması gereken bir sanat üretim formudur. 

Kripto sanat eserlerine kolaylıkla ulaşılabilirlik, bu sanat eserlerine verilen paranın gereksiz olduğu 

fikrini doğurmakta, bir eseri kendi bilgisayarı ya da cep telefonuna indirerek sahip olunabileceğini 

düşündürmektedir. Ulaşılabilirlikten kasıt, eserlerin dijital yolla kolayca indirilebilir olmasıdır ki, bu 

düşünce aynı zamanda her türlü geleneksel ya da dijital eser için de günümüzde geçerlidir. Kripto 

sanat eserine indirerek sahip olmak, aslında eseri kopyalamaktır, NFT’sine sahip olunmadığı takdirde 

eser bir kopya ya da yeniden üretim olarak dijital dünyada kabul görmektedir. 

Walter Benjamin’in bir sanat eserine atfettiği aurayı, elbette günümüz dijital sanatında ve 

dolayısıyla kripto sanat eserlerinde bulmak mümkün değildir. Ancak kripto sanat, NFT teknolojisi ile 

geleneksel sanatta da gündemde olan biricik olma özelliğine bir anlamda sahip olabilmektedir. 

Blokzincir teknolojisi ile güvenliğinin sağlandığı iddia edilen NFT yani “dijital sertifika” eser 

hakkındaki bilgileri, eserin üreticisini, eserin geçmiş ve şimdiki sahibini, parasal işlemleri ve birçok 

bilgiyi özel kodlarıyla içinde barındırmakta ve böylelikle kripto sanat eserinin biricikliğini bozulamaz 

şekliyle koruma altına almaya çalışmaktadır. Kripto sanat eserine sahip olan kişi, onun özel aurasında 

saklı olan hakikatine Benjamin’den farklı olarak ancak bu şekilde erişebilir görülmektedir. 
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Özet: Zorbalık, hayatın her aşamasında bireylerin hem zorba hem mağdur hem de zorba/mağdur olarak sıklıkla karşılaştığı 

bir problem olarak varlığını sürdürmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel bir biçimde, fiziksel 

zorbalığın dijital bir varyantı siber ortamda kendine bir alan bulmuştur. Fiziksel oyun çerçevesinde zorbalığı incelediğimizde, 

oyun esnasında zorbanın da mağdurun da kimliği açıktır. Oyuncunun cinsiyeti, yaşı, boyu, kilosu hakkında bir çıkarımda 

bulunmak fiziksel oyunlarda mümkündür. Dijital oyunlarda ise kimlik çoğunlukla “inşa edilmiş” bir kimliktir. Zorba da 

mağdur da iletişimin kurulduğu anda inşa edilen bir avatardan ve rumuzdan fazlası değildir. Dijital oyunun oynandığı 

esnada karşımızdakinin kimliği, cinsiyeti, yaşı, boyu, kilosu hakkındaki görüşlerimiz yalnızca varsayımdır. Yapılan bu 

çalışmada ülkemizde en çok oynanan MOBA (Multiplayer Online Battle Arena – Çevrim içi Çok Oyunculu Savaş Arenası) 

oyunlarından biri olan League of Legends adlı oyun “eril bir rumuz” ve “dişil bir rumuz” ile oynanarak, metin tabanlı 

olarak gerçekleştirilen iletişimde oyun içi siber zorbalığın gerçekleşip gerçekleşmediği, ne türden zorbalığa maruz kalındığı, 

erkek oyuncuları çağrıştıran ve kadın oyuncuları çağrıştıran rumuzlarla oynamanın siber zorbalığa uğramada etkin bir 

faktör olup olmadığına netnografi yöntemiyle cevap aranmıştır. Çalışma sonucunda cinsiyet faktörünün siber zorbalığa 

uğramada tek başına yeterli bir faktör olmadığı; oyuncuya karşı küfür, hakaret, dışlama, aşağılama gibi zorbalık türleri 

sergilendiği gözlemlenmiştir. “Eril rumuzla oynanan oyunlarla”, “dişil rumuzla oynanan oyunlar” arasında siber zorbalığa 

maruz kalma yönünden herhangi bir farklılık tespit edilememiştir. Araştırma sonucunda, rumuzun çağrıştırdığı cinsiyetin 

zorbalığa uğrama noktasında belirleyici bir faktör olmadığı tespit edilmiştir. Oyun içerisinde sergilenen siber zorbalık 

davranışlarının hiçbirinde oyuncular cinsiyetlerini refere edecek türden siber zorbalık davranışına maruz kalmamıştır. 

Dolayısıyla oyun içerisinde gerçekleşen siber zorbalık davranışlarının cinsiyetler üstü bir konumda olduğu söylenebilir. 

 
Anahtar Kelimeler: Zorbalık, Siber Zorbalık, Dijital Oyun, Toplumsal Cinsiyet 
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BEING A WOMAN IN ONLINE GAMES 'LEAGUE OF LEGENDS' EXAMPLE: 

A NETNOGRAPHIC ANALYSIS ON CYBERBULLYING 
 

Abstract: Bullying continues to exist as a problem that individuals frequently encounter as both a bully, a victim and a 

bully/victim at every stage of life. In parallel with the developments in information and communication technologies, a digital 

variant of physical bullying has found a place for itself in the cyber environment. When we examine bullying within the 

framework of physical play, the identities of both the bully and the victim are clear during the game. It is possible in physical 

games to make an inference about the gender, age, height, weight of the player. In digital games, identity is mostly a 

"constructed" identity. Both the bully and the victim are nothing more than an avatar and a nickname constructed at the 

moment of communication. Our opinions about the identity, gender, age, height, weight of the other person while playing the 

digital game are only assumptions. In this study, the game called League of Legends, which is one of the most played MOBA 

(Multiplayer Online Battle Arena) games in our country, is played with a "masculine nickname" and a "feminine 

nickname", in-game communication in text-based communication. Netnography method has been used to find answers to 

whether cyberbullying has occurred, what kind of bullying is experienced, whether playing with pseudonyms that evoke male 

and female players is an effective factor in cyberbullying. As a result of the study, it was determined that the gender factor 

alone is not a sufficient factor for being cyberbullied; It has been observed that types of bullying such as swearing, insulting, 

exclusion and humiliation are exhibited against the player. No difference was found between "games played with masculine 

pseudonyms" and "games played with female pseudonyms" in terms of exposure to cyberbullying. As a result of the research, 

it has been determined that the gender associated with the nickname is not a determining factor in the point of being bullied. 

In none of the cyberbullying behaviors exhibited in the game, the players were not exposed to the kind of cyberbullying 

behavior that would refer to their gender. Therefore, it can be said that cyberbullying behaviors that occur in the game are in 

a position above gender. 

 

Keywords: Bullying, Cyberbullying, Digital Game, Gender 

 

ÇEVRİM İÇİ OYUNLARDA KADIN OLMAK ‘LEAGUE OF LEGENDS’ ÖRNEĞİ:  

SİBER ZORBALIK ÜZERİNE NETNOGRAFİK BİR ANALİZ  

 

GİRİŞ 

 

İçinde yaşadığımız toplum; ağ toplumu, bilgi toplumu, enformasyon toplumu, internet 

toplumu gibi kavramlar ile ifade edilmektedir. Teknolojik gelişmelerin insan yaşamını kolaylaştırdığı, 

bireyler arası iletişimi hızlandırdığı, fiziksel mekânı bireyin lehine olacak bir biçimde ortadan 

kaldırdığı, iletişimi zaman ve mekân ötesi bir konuma getirdiği sıklıkla ifade edilmektedir. Bu mekân 

ve zamandan “kısmen” öte olma durumu, bireylerin iletişim esnasında sergiledikleri davranışlarda 

sınırsız olma, kuralsız olma, cesur olma gibi eğilimlere kimliksiz olma veya yapay bir kimliğe sahip 

olma güveniyle sarılmaktadırlar. Bu durum bireylerin belirli davranışları fiziksel yaşantılarında 

sergileyemedikleri şiddette sergilemelerine yol açmaktadır. 

Zorbalık ve/veya akran zorbalığı olarak ifade edilen kavram saldırganlığın bir alt dalını (Smith 

et al. 1999) ve yapılan araştırmalar (Baştürk Akca & Sayımer, 2017; Korkmaz 2016; Önay Doğan, 

Ertürk, & Aslan, 2018) akran zorbalığın çoğunlukla çocuk ve gençler arasında gerçekleştiğini ifade 

etmektedir. İnternet teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte zorbalık da pek çok olgu gibi siber 

uzamda kendine bir yer edinmiş, siber zorbalık, sanal zorbalık, elektronik zorbalık ve internette eziyet 

gibi kavramlarla dile getirilmektedir. Bu çalışmada internet teknolojileri dolayımlı gerçekleştirilen 

zorbalık, siber zorbalık kavramı ile adlandırılmaktadır. 

İletişimin gerçekleştiği platform uygulanan zorbalığın türünü bize göstermektedir. Fakat içinde 

bulunduğumuz iletişim, bilgi, teknoloji ve internet gibi kavramlarla ifade edilen bu çağ; sanal ve 

fiziksel olanın ayrımını nesneler üzerinde tanımlayabilse de bireyler ve olaylar boyutunda sanal ve 

fiziksel ortam iç içe geçmiş durumdadır. Bu bağlamda bireyler ve olaylar çerçevesinde fiziksel ve 
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sanal ayrımının yitimi zorbalığın da fiziksel ve sanal ortam arasında geçiş yapabilen bir türünü de 

ortaya çıkartmıştır. Fiziksel ortamda gerçekleştirilen zorbalık, kayıt ve internet teknolojilerinin 

sunduğu imkânlarla sanal ortama taşınmaktadır. Benzer bir şekilde, sanal ortamda gerçekleştirilen 

zorbalık da fiziksel ortama taşınmakta ve fiziksel ortamda sürdürülmektedir.  

Siber zorbalık, dijital etkileşimin gerçekleşebildiği hemen tüm siber platformlarda ortaya 

çıkmaktadır. Dijital bir etkileşim alanı olarak değerlendirilebilen dijital oyunlarda, oyuncular arası 

etkileşim hem metin tabanlı hem de ses tabanlı olarak gerçekleşmektedir. Bu durum, dijital oyunların 

da siber zorbalık için bir varlık sahası haline dönüşmesine sebep olmaktadır.  

Yapılan bu çalışmada, dijital oyunlarda gerçekleşen metin tabanlı oyun içi iletişim/etkileşim 

sürecinde maruz kalınan zorbalıkta cinsiyet değişkenin rolü “dişil veya eril bir rumuza sahip olma” 

çerçevesinde çevrim içi çok oyunculu savaş arenası türünde bir oyun olan “League of Legends” 

oyunu örnekleminde netnografik yöntem ile incelenmektedir.  

 

1. AKRAN ZORBALIĞI VE SİBER ZORBALIK: TANIMLAR VE FARKLAR 

 
“Zorbalığa yönelik ilk araştırmalar Olweus tarafından 1970’li yıllarda ortaya konulmaya 

başlanmıştır. Buna bağlık olarak uluslararası çalışmaların çoğunda sıklıkla, kavramın babası olarak 

nitelendirilen Olweus’un zorbalık tanımı kullanılmıştır”(Kılınç ve Uzun, 2020: 3). Olweus, (1994: 29) 

zorbalığı “bir öğrencinin, bir süre boyunca bir veya birden fazla öğrencinin olumsuz eylemlerine 

maruz kalması” şeklinde yorumlamaktadır. Olweus zorbalık tanımını, “bir süre boyunca tekrar eden 

olumsuz eylemler” üzerine kurgulamıştır.  “Olumsuz eylem” ifadesini ise sözel (tehdit etme, alay 

etme, aşağılayıcı lakap takma) ve fiziksel (vurma, itip kakma, tekmeleme, çimdikleme, alıkoyma) 

olarak detaylandırmakta, bu türden eylemleri doğrudan zorbalık olarak nitelendirmektedir. Ayrıca 

Olweus sözel ve fiziksel olumsuz eylemlerin dışında, el-yüz hareketi çekmeyi ve gruptan dışlamayı 

da dolaylı bir zorbalık olarak nitelendirmektedir (Olweus, 1994: 29). Olweus’un dikkat çektiği bir 

diğer nokta ise zorba ve mağdur arasındaki güç dengesidir. Olweus’a göre zorbalıktan 

bahsedebilmemiz için bireyler arası asimetrik bir güç ilişkisi olması gerekmektedir. Olweus, fiziksel 

veya psikolojik güç bakımından birbirine yakın durumda olan iki bireyin arasındaki durumun 

zorbalık olarak tanımlanamayacağını dile getirmektedir (Olweus, 1994: 98). Bir davranışın zorbalık 

olarak ifade edilebilmesi için bireyler arası güç dengesine/dengesizliğine dikkat çeken diğer bir 

araştırmacı olan Erk (2019: 13) ise bu durumu “zaman zaman çocuklar arasında karşılıklı çatışmalar 

olabilir; ancak güç dengesizliği olmayan durumlara zorbalık denilemez; fakat bazı çatışmalar zorbalık 

ile sonuçlanabilir” şeklinde açıklamaktadır. Ayrıca Erk, “bir çocuktan birçok farklı kişiye yönelik 

saldırgan davranışlar süreklilik arz etmiyorsa, zorbalık başlığında yer alamaz” diyerek, saldırgan bir 

davranışın zorbalık olarak nitelendirilmesi için sürekliliğinin olması gerektiğini belirtmektedir. 

Olweus ve Erk’in ifadelerinden yola çıkarak, bir eylemin zorbalık olarak adlandırılması için en önemli 

iki unsurun “güç dengesi/dengesizliği” ve “süreklilik” olduğu anlaşılmaktadır. Zorbalık kavramına 

yönelik literatürde yer alan diğer tanımlar Tablo 1’de gösterilmektedir.  
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Tablo 1: Akran Zorbalığına Yönelik Tanımlar 

 
(Erk, 2019: 71) “Zorbalık, güç eşitliğinin olmadığı, süreklilik gösteren zarar verici 

veya rahatsız edici saldırgan davranışları tanımlamak üzere 

kullanılır.” 

(Baştürk, 2020: 39) “Zorbalık, bir öğrencinin başka bir öğrenci tarafından kurban olarak 

seçilmesi ve ona kötü, hoş olmayan sözler söylemesi, tehdit etmesi, 

itme ve tekme atma gibi fiziksel şiddet de içeren davranışlar içerisinde 

bulunmasıdır.” 

(Olweus, 1994: 29) “Bir öğrencinin, bir süre boyunca bir veya birden fazla öğrencinin 

olumsuz eylemlerine maruz kalması.” 

(Kara & Kaçar, 

2017: 115) 

“Zorbalık; kasıtlı olarak yapılan, eyleme maruz kalan bireye zarar 

veren ve bireyde strese yol açan, tekrar eden, güç ̧ dengesizliğinin 

olduğu durumlarda ortaya çıkan saldırgan davranışlardan oluşur.” 

(Besag, 1989’dan 

akt. Çankaya, 

2011: 82) 

“Gücü elinde bulunduran bireylerin kendi kazanç ve çıkarları için 

karşı koyacak gücü olmayanlara karşı fiziksel, psikolojik veya sözel 

olarak kişiyi olumsuz etkileyen ve tekrarlanma özelliği gösteren 

saldırılar.” 

 

İletişim teknolojilerindeki yaşanan gelişmeler zorbalık kavramının akran zorbalığı ve siber 

zorbalık olarak genişlemesine sebep olmuştur.  Siber zorbalık kavramına yönelik yazında yer alan 

tanımlar birbirleriyle benzerlik göstermektedirler. Yazında siber zorbalığa yönelik başlıca tanımlar 

Tablo 2’de gösterilmiştir.   

Tablo 6: Siber Zorbalığa Yönelik Tanımlar 

 
(Kaygısız, 2020: 162) “Siber zorbalık, diğer zorbalık türlerinde olduğu gibi mağdurun 

dengesini bozan, rahatsız eden, küçük düşüren, korkutan, 

moralini ve psikolojisini bozan; iş ve özel yaşamını olumsuz 

yönde etkileyen davranışlardır.” 

(Önay Doğan vd., 2018: 

3) 

“Siber zorbalık, internet teknolojisi kullanılarak bir akran birey 

ya da akran gruba teknik ya da ilişkisel tarzda zarar verme ya 

da rahatsız etme davranışıdır.” 

(Baştürk Akca & 

Sayımer, 2017: 2) 

“Siber zorbalık, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak kasten 

başkasını üzmeyi ya da ona zarar vermeyi içeren yeni bir şiddet 

türü.” 

(Sticca ve Perren, 2013: 

1) 

“Siber zorbalık, elektronik iletişim biçimlerini (ör: SMS, MMS, 

Facebook, YouTube) kullanarak gerçekleştirilen zorbalığın 

modern bir biçimidir.” 

(Smith vd., 2008) “Sanal zorbalık, bir kişi ya da grup tarafından elektronik iletişim 

araçlarının kendini savunamayan bir kurbana karşı saldırgan, 

kasıtlı ve tekrarlı bir biçimde kullanılmasıdır.” 
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Siber zorbalığa yönelik yazında pek çok tanım bulunduğu ve tanımların benzer terminolojilerle 

oluşturulduğu görülmektedir. Bu bağlamda Tablo 1’de ifade edilen tanımlardan yola çıkarak siber 

zorbalık; bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak, bir bireye ya da gruba zarar vermeyi hedefleyen; 

tekrarlı şiddet ve saldırganlık içeren eylemler olarak tanımlanabilir. Siber zorbalığa yönelik yapılan 

tanımlarda, bir davranışın siber zorbalık sayılabilmesi için – Olweus (1994: 98)’un ortaya koyduğu 

akran zorbalığı tanımına dayanarak – “belirli aralıklarla tekrar etmesi” koşuluna dikkat çekilmektedir. 

Kaygısız (2020: 164), “siber zorbalığın elektronik ortamda yapılması nedeniyle kurbanı rahatsız veya 

taciz edici, müstehcen, şiddet içerikli bir içerik saniyeler içinde dünya çapında milyonlarca kişi 

tarafından görülebilir, kopyalanabilir, saklanabilir ve yıllar sonra tekrar paylaşılabilir” olduğunu ifade 

etmektedir. Bu bağlamda internet teknolojileri dolayımlı olarak gerçekleştirilen siber zorbalıkta bir 

eylemin siber zorbalık olarak nitelendirilmesi için “belirli aralıklarla tekrar etmesi” koşulunun 

araştırmacılar tarafından tartışmalı bir konu olduğu anlaşılmaktadır.  

 

2.CİNSİYET VE SİBER ZORBA/MAĞDUR İLİŞKİSİNE İLİŞKİN ARAŞTIRMALAR 

 
Cinsiyet faktörüne göre siber zorba ve siber mağdur olma davranışına ilişkin literatürde pek 

çok çalışma bulunmaktadır. Özdemir & Akar (2011: 618) tarafından araştırmaya göre, erkek öğrenciler 

kız öğrencilere kıyasla daha fazla siber zorbalık davranışı sergilemektedir. Erbiçer, (2020: 212) 

tarafından yapılan araştırmaya göre erkekler kadınlara kıyasla daha fazla siber zorbalık davranışı 

sergileyip daha fazla siber mağduriyet yaşamaktadır. Metli & Şirin (2019: 187) tarafından yapılan 

çalışma Erbiçer’in çalışmasıyla benzer bir şekilde erkeklerin kadınlara kıyasla daha fazla siber zorbalık 

davranışı sergilediği ve daha fazla siber mağduriyet yaşadığını ortaya koymaktadır. Bayram & Saylı, 

(2013: 111) tarafından yapılan çalışmada cinsiyet faktörü ve siber zorba olma davranışı arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmuş, erkek öğrencilerin kız öğrencilere kıyasla daha fazla siber zorbalık 

davranışı sergiledikleri görülmüştür. Özer & Şad, (2021: 405) tarafından yapılan araştırmada kız ve 

erkek öğrenciler arasında siber zorbalık davranışını sergileme ve bu davranışa maruz kalma açısından 

anlamlı bir fark bulunamamıştır. Korkmaz, (2016: 627-629) tarafından yapılan araştırma, kız 

öğrencilerin erkek öğrencilere kıyasla daha fazla siber zorbalığa maruz kaldığını, erkek öğrencilerin 

ise daha fazla siber zorbalık davranışı sergilediğini ortaya koymasına rağmen cinsiyet faktörü ile siber 

zorba/mağdur olma durumu arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Taştekin & Bayhan, (2018: 

29) tarafından yapılan araştırmada cinsiyet faktörü ile siber zorbalık davranışını sergileme ve siber 

mağduriyet yaşama açısından toplam puanda anlamlı farklılıklar olduğu ve erkek öğrencilerin kız 

öğrencilere kıyasla daha fazla siber zorbalık davranışı sergilediği ve daha fazla siber mağduriyet 

yaşadığı tespit edilmiştir.  Güngör, Tingiş & Sarol, (2020: 154) tarafından yapılan araştırma, siber 

zorbalık davranışını sergileme açısından cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Özer, (2014: 7) tarafından yapılan araştırmada cinsiyet faktörünün siber 

zorbalık davranışını sergileme açısından anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiş fakat siber 

mağduriyet ile cinsiyet faktörü arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Yaman & Sönmez, (2015: 25) 

tarafından yapılan araştırmaya göre siber zorbalık davranışı cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. Erkek öğrencilerin kız öğrencilere kıyasla daha fazla siber zorbalık davranışı 

sergileme eğiliminde oldukları görülmüştür. Çalışmalardan elde edilen bilgiler doğrultusunda 

cinsiyet faktörünün siber zorbalık ve siber mağduriyet üzerinde etkisi arasında çalışmalar arasında 

tutarsızlık bulunmaktadır. Uluslararası indekslerde yapılan taramalardan elde edilen bilgiler de aynı 

yöndedir. Benzer şekilde uluslararası araştırmacıların da çalışmaları arasında tutarsızlık 
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bulunmaktadır. Beckman, Hagquist & Hellström, (2013: 1900) tarafından yapılan araştırmaya göre 

cinsiyet faktörü ile siber zorbalık davranışı sergileme arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır fakat 

kız öğrencilerin erkek öğrencilere kıyasla daha fazla siber zorbalık davranışına maruz kaldıkları 

görülmüştür. Wachs, Junger, & Sittichai, (2015: 126) tarafından yapılan araştırma erkek öğrencilerin 

kız öğrencilere kıyasla daha fazla siber zorbalık davranışı sergiledikleri fakat kız öğrencilerin erkek 

öğrencilere kıyasla daha fazla siber zorbalık davranışına maruz kaldıkları tespit edilmiştir. Heiman & 

Olenik-Shemesh, (2015: 150) tarafından yapılan araştırmada da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Pelfrey 

& Weber, (2012: 81) tarafından yapılan araştırmaya göre erkek öğrencilerin kız öğrencilere kıyasla 

daha fazla siber zorbalık davranışı sergiledikleri ve daha fazla siber zorbalık davranışına maruz 

kaldıkları görülmüştür. Schultze-Krumbholz vd. (2015: 60) tarafından 6 Avrupa ülkesinden, 11-23 yaş 

aralığında 6,328 örneklem ile yapılan çalışmada kız öğrencilerin erkek öğrencilere kıyasla daha fazla 

siber zorbalık davranışına maruz kaldıkları; erkek öğrencilerin ise kız öğrencilere kıyasla daha fazla 

siber zorbalık davranışı sergiledikleri sonucuna ulaşılmıştır.  Låftman, Modin & Östberg, (2013: 116) 

tarafından Stockholm’de yaşları 15 ile 18 arasında değişen 22,544 örneklem ile yapılan çalışmada kız 

öğrencilerin erkek öğrencilere kıyasla daha fazla siber mağduriyet eğilimi gösterdiği, erkek 

öğrencilerin ise kız öğrencilere kıyasla daha fazla siber zorba eğilimi gösterdiği araştırma sonucunda 

ortaya konulmuştur. Balakrishnan (2015:155) tarafından Malezya’da yapılan araştırmada cinsiyet ve 

siber zorbalık davranışı arasında anlamlı bir farklılık bulunamamasına rağmen kız öğrencilerin erkek 

öğrencilere kıyasla hem daha fazla siber zorbalığa maruz kaldığı hem de erkek öğrencilere kıyasla 

daha fazla siber zorbalık davranışı sergiledikleri tespit edilmiştir. 

 

3.ÇOK OYUNCULU SİBER ZORBALIK ARENASI: “LEAGUE OF LEGENDS”  

 
Riot Games’in yaratıcısı olduğu League of Legends (LoL), ülkemizde çok oyunculu savaş 

arenası oyunları (MOBA - Multiplayer Online Battle Arena) arasında en popüler oyunlardan birisi 

konumundadır. LoL, iki takımın birbirlerinin ana merkezlerini yok etme amacını taşıyan, rakibinden 

daha önce Nexus olarak adlandırılan ana merkezi yok eden takımın kazandığı çevrim içi takım 

mücadelesi oyunu olarak ifade edilmektedir (Kwak, Blackburn & Han, 2015: 2). League of Legends 

resmî sitesinde oyun şöyle tanımlanmaktadır: “League of Legends, beş güçlü şampiyondan oluşan iki 

takımın birbirlerinin üslerini yok etmeye çalıştığı takım çalışmasına yönelik bir strateji oyunudur. 

140'dan fazla şampiyonun arasından seçimini yaparak zafere giden yolda destansı oyunlar yap, 

rakibini katlet ve kuleleri yık”(Nasıl Oynanır, t.y., https://www.leagueoflegends.com/tr-tr/how-to-

play/). Ortalama 30-40 dakika süren oyunlarda takım olarak amaç rakibine üstünlük sağlamak ve 

rakibini alt etmek iken, bireysel olarak ise kazandığı karşılaşmalarla “elo” adı verilen derecelendirme 

sisteminde daha üst sıralarda yer almaktır. “Sağlam bir takım kompozisyonu için önerdiğimiz beş 

konum var. Her koridorda belli başlı şampiyonlar ve roller bulunur.” Oyunculardan bu koridorlardan 

birinde oynamaları ve rakip takımda kendisiyle aynı rolü oynayan oyuncuya karşı üstünlük kurması 

ve takım arkadaşlarını yer yer destek vermesi, takım arkadaşlarıyla birlikte “takım savaşlarına” dahil 

olması beklenmektedir.  

Çevrim içi bir oyunda rastgele rakiplerle ve rastgele takım arkadaşlarıyla oynanan bir oyunda 

kurulan iletişim, şüphesiz en büyük gerekliliklerden birisidir. Oyun içerisinde olumsuz bir iletişim 

kurmak, oyunun gidişatı üzerinde olumsuz bir etki bırakacaktır. League of Legends oyununda 

oyuncular bir “sohbet ekranı” aracılığıyla iletişim kurabildiği gibi, yine oyun içerisinde bulunan sesli 

sohbet aracılığıyla da iletişim kurabilmektedir. Ayrıca oyuncular, oyun içerisinde bulunan “yardım 
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istemek, hedef göstermek, belirli bir nokta için uyarı da bulunmak” gibi sinyaller ile de iletişim 

kurabilmektedir. Oyuncular Discord, Ventrillo, Team Speak, Overtone vb. üçüncü parti yazılımları 

kullanarak da iletişim kurabilmektedirler. Oyun içerisinde genel sohbet kullanılarak oyuncular hem 

rakiplerle hem de takım arkadaşlarıyla iletişim kurabilmektedirler. Bu noktaya kadar anlatılan 

kısımda League of Legends’in normal seyrinden bahsedilmektedir. Peki çok oyunculu çevrim içi savaş 

arenası nasıl oluyor da çok oyunculu siber zorbalık arenası halini alıyor? 

Oyun arenasının siber zorbalık arenası haline gelmesinin çok fazla nedeni bulunmaktadır. 

Bunlardan birkaçını şöyle ifade etmek mümkündür:  

1) Takım halinde mücadele edilen bir oyunda, bireysel olarak bir oyuncu açısından veya takım 

açısından işlerin yolunda gitmemesi durumunda oyuncular, oyun içerisinde bir suçlu 

aramaya başlamaktadırlar. Birbirlerini suçlama bir anda karşılıklı hakaret ve küfürlere, 

tehdide, tacize, zorbalığa, oyunu trollemeye (trolling), karşı takım oyuncularına kasten skor 

vermeye (feeding), hareketsiz kalarak takımını geri düşürmeye (away from keyboard – AFK) 

vb. dönüşebilmektedir. Takım içerisinde, kötü oyundan dolayı çıkan tartışmalar oldukça 

yaygın olmakla beraber bunun bir örneği oyuncular arasında “Blame the Jungler (orman 

oynayan oyuncuyu suçla)” olarak ifade edilmektedir.  

2) Dereceli oyunlarda oyuncular iki koridor tercihinde bulunurlar ve bu tercihleri 

doğrultusunda şampiyon alacaklarını iddia etmektedirler. Dolayısıyla herkes oyun 

başlamadan önce oynayacağı koridoru seçmiş olur. Bu durumun bağlayıcılığı yoktur, 

oyuncular aralarında anlaşırlarsa koridorlarını değiştirebilirler. Tam bu noktada eğer 

oyunculardan birisi ısrarını sürdürüyorsa anlaşmazlık oluşuyor ve oyuncular arasında 

anlaşmazlık olumsuz bir iletişim sürecini başlatıyor. Bu durum League of Legends’te oldukça 

yaygın bir anlaşmazlık türüdür. Öyle ki “mid or feed” olarak ifade edilen bir davranış 

biçimini ortaya çıkardığı bile söylenebilir. “Mid or feed” “ya orta koridoru bana bırakırsınız 

ya da karşı takıma kasıtlı olarak skor veririm” anlamına gelmektedir.  

3) Yalnızca League of Legends oyunu özelinde olmamakla birlikte çevrimiçi oyunlarda kadın 

oyuncuların cinsiyetlerinden ötürü zorbalığa uğradığı bilinmektedir. Oyunlarda takma isim 

kullanımı mevcut olmakla beraber yalnızca “kadın cinsiyetini çağrıştıran” bir takma isim 

kullanımı bile zorbalığa ve tacize uğramaya sebep olabilmektedir. Örneğin, Reddit 

platformunda bir yazar kullanıcılara “Kızlar gerçekten bu oyunu oynarken kız oldukları için 

taciz ediliyor mu?” başlıklı bir soru sorarak League of Legends oyununda kadınların 

cinsiyetlerinden dolayı tacize uğrayıp uğramadıklarını sorulmaktadır, gelen cevaplardan 

bazıları Görsel 1, Görsel 2, Görsel 3 ve Görsel 4’te gösterilmektedir.  

 

 

Görsel 1: Siber zorbalık ve taciz örneği(Reddit.com, t.y.) 
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Görsel 1’de kullanıcı oyun içerisinde yaşadığı zorbalığı ve tacizi şöyle ifade etmektedir: 

“Ben bir kızım ve genellikle bunu ifade etmekten kaçınırım; çünkü kız olduğumu 

öğrendiklerinde garip davranmaya başlıyorlar. Bu saçmalık (…) Onları sesli sohbete davet 

ettiğimde oyunda ne yaptığımı bilmiyormuşum gibi bana oyunun mekaniklerini öğretmeye 

çalışıyorlar. Bazen de gerçekten tacize uğradım. Oyun arkadaşımla beraber takımdaki diğer 

oyuncuların ‘Discord’ sunucusuna davet edildik, sohbete dahil olduğumuzda, bana 

güldüler ve beni hemen Discord sunucularından attılar ve şampiyon seçim ekranında yer 

alan sohbet bölümünden ‘şişman kızlara yer yok’ yazarak, oyunu iptal ettiler. Sanırım 

sesimden dolayı... Şişman?”   

 Görsel 2’de kullanıcı oyun içerisinde “oyun arkadaşı olan bir kadının” yaşadığı 

zorbalığı ve tacizi şöyle anlatmaktadır: 

 

 

Görsel 2: Siber zorbalık ve taciz örneği(Reddit.com, t.y.) 

 “Birkaç yıl önce bir kız arkadaşımla beraber oynuyordum ve ayda birkaç kez bazen daha 

fazla sırf kadın olduğu için tacize uğruyordu.” 

Görsel 3’de kullanıcı oyun içerisinde uğradığı tacizi şöyle ifade etmektedir: 

 

 

Görsel 3:Siber zorbalık ve taciz örneği(Reddit.com, t.y.) 

“Diğer oyuncular oyunda kullandığım takma isimden ve ikondan kız olduğumu 

anladıkları için cinsiyetimden dolayı tacize uğradım. Kız olup olmadığımı soranlara hiçbir 

zaman cevap vermem. Asla sesli sohbeti kullanmayın. Rastgele oyunculardan bana 

gönderilen hediye kozmetik öğeleri almadım, sadece tanıdığım arkadaşlarımdan gelenleri 

aldım. İnsanlar aptaldır, çoğu LoL oyuncusu toksiktir ve en iyi oyunumu sergiliyor ve 

sadece eğlenmeye çabalıyorsam, onları duymak istemem. Sosyal anksiyetem var dolayısıyla 

çevrimiçi platformlarda toksik insanlarla uğraşmak bana göre değil. Batı Avrupa 

sunucusunda oynuyorum.” 
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Örneklerden de anlaşılabileceği gibi çevrim içi oyunlarda kadın olmak veya kadın olmayı 

çağrıştıracak herhangi bir davranış siber zorbalığa, tacize, küfür ve hakarete sebebiyet 

verebilmektedir.  

 

4.YÖNTEM 

 
Yapılan bu çalışmada yöntem olarak netnografi yöntemi kullanılmıştır. Netnografi yöntemi 

sosyal bir fenomeni açıklamayı ve izah etmeyi amaçlayan bir yöntem olarak ifade edilmektedir (Fox 

ve Roberts 1999’dan akt. Narmanlıoğlu, 2013: 57). Robert V. Kozinets’in etnografiyi pazarlama ve 

tüketici çalışmalarına entegre etme çabalarının sonucunda ortaya çıkan netnografi Kozinets 

tarafından: “Netnografi, internet veya teknolojik ağ etnografisidir. Netnografi, teknoloji aracılı çağdaş sosyal 

dünyamızın karmaşıklığına uyarlanmış etnografidir…Netnografi, etnografiyi bu çevrimiçi ve çevrimdışı 

sosyalliğin karmaşık birleşimine uyarlayarak, günümüz teknoloji aracılı kültürü içindeki yaşamların 

araştırılmasına olanak sağlıyor” şeklinde tanımlanmaktadır (Kozinets, V. Robert, 2010: 3-4.).  

Araştırmacılar katılımsız gözlem ile oyunları izleyerek, oyun içerisinde gerçekleşen siber 

zorbalık davranışlarını incelemiştir. Eril ve dişil rumuza sahip oyuncuların cinsiyetlerinden dolayı bir 

siber zorbalık davranışına uğrayıp uğramadıkları soruşturulmuştur. Ayrıca oyun içi metin tabanlı 

iletişimde gerçekleştirilen siber zorbalık türleri de incelenmiştir.  

Çalışmada kullanılan yöntemden ve seçilen oyundan kaynaklanan bazı sınırlılıklar 

bulunmaktadır. Öncelikle, oyun içi iletişime katılan bireylerin demografik bilgileri araştırmanın 

konusu olmamakla birlikte, seçilen oyunun bu bilgilere erişim izni vermemesinden ötürü bu bilgiler 

doğrultusunda çıkarım yapmak mümkün değildir. Oyuncuların tamamı bir takma isim kullanarak 

oyuna kaydolmaktadırlar. Araştırmacılar, izlediği oyunlarda yalnızca rumuzların çağrıştırdığı 

cinsiyet çerçevesinde çıkarımlarda bulunmaktadır. İzlemek için seçilen iki oyuncunun takma isimleri 

doğrudan erkek ve kadın cinsiyetini çağrıştırmaktadır.  

 

5.BULGULAR  

 

5.1.Oyun / Mavi Takım / Kadın Oyuncu 

 
Kadın cinsiyetini çağrıştıran bir rumuza sahip olan “NURSENAAA” karakterinin oynadığı ilk 

oyunda cinsiyetinden dolayı herhangi bir siber zorbalığa maruz kaldığı tespit edilememekle birlikte, 

mavi takımdaki oyuncuların birbirlerine veya karşı takıma yönelik herhangi bir siber zorbalık 

davranışında bulunmadığı gözlemlenmiştir. Oyun, mavi takımın kırmızı takıma karşı üstünlüğüyle 

sonuçlanmıştır.  

 

5.2.Oyun / Mavi Takım / Kadın Oyuncu 

 
“Dog büyümüş de ormanıma girmiş.”  

Mavi takımda yer alan ve “Jungler-Ormancı” pozisyonunda oynayan oyuncu, kendisiyle 

benzer pozisyonda oynayan ve kırmızı takımda yer alan oyuncuyu hedef alarak kendisini 

aşağılamaya yönelik bir siber zorbalık davranışı sergilemektedir.  

“G***** öyle bir s********”.  

Mavi takımda yer alan ve “Üst koridor” pozisyonunda oynayan oyuncunun kötü bir 

performans sergilemesinden dolayı, tüm takım arkadaşları tarafından kötü oyunun sebebi olarak 



485 

 

gösterilmekle beraber “Alt koridor-destek” pozisyonunda oynayan oyuncu tarafından hakarete 

uğradığı görülmektedir.  

“O***** ç***** bıraktı gitti, keşke yardım etmeseydim bu köpeğe.” 

Mavi takımda yer alan ve “Alt Koridor-destek” pozisyonunda oynayan oyuncunun bir çatışma 

esnasında “Üst koridorda” oynayan ve kötü oyunun sebebi olarak gösterilen oyuncu tarafından yalnız 

bırakılması ve karşı takıma skor verilmesinden ötürü “Üst koridor” oyuncusuna yönelik küfür, 

hakaret, aşağılama ve dışlama içeren ifadelere başvurmaktadır.   

“Ya kafanı s***** senin neden, NEDEN NEDEN maçı sattın o***** ç*****”  

Mavi takımda yer alan ve “Alt Koridor” pozisyonunda oynayan NURSENAAA isimli 

karakterin yanlış bir hamle yaptığını düşünen “Jungler” pozisyonunda oynayan oyuncu tarafından, 

bu hamlenin maçın kaybedilmesine sebep olduğunu düşünerek kendisine yönelik küfür ve 

hakaretlerde bulunduğu gözlemlenmiştir.  

“Miss Fortune a**** s***** senin ben ya.” 

Oyunun kaybedilmesiyle beraber “Jungler” pozisyonunda oynayan oyuncu, “Alt Koridor” 

pozisyonunda oynayan NURSENAAA isimli karaktere yönelik küfürlerini sürdürerek oyunun 

kaybedilmesinin sebebi olarak kendisini hedef göstermektedir.  

Oyun sonucunda mavi takımın oyunu kaybettiği gözlemlenmiştir. Oyunun ilk dakikalarından 

itibaren “Jungler” pozisyonunda oynayan oyuncunun ve “Alt Koridor-Destek” pozisyonunda 

oynayan oyuncunun “Üst koridor” ve “Alt Koridor” oyuncularına yönelik küfür, hakaret, aşağılama 

ve dışlama gibi siber zorbalık davranışları sergilediği belirlenmiştir. Ayrıca “Jungler” pozisyonunda 

oynayan oyuncunun kendisiyle benzer pozisyonda oynayan kırmızı takım oyuncusuna yönelik de 

siber zorbalık davranışları sergilediği görülmüştür.  

 

5.3.Oyun / Mavi Takım / Kadın Oyuncu 

 
“Yone şakasız mal, o***** ç******* tekisin.” 

Mavi takımda yer alan ve “Alt Koridor-Destek” pozisyonunda oynayan oyuncunun, “Orta 

Koridor” pozisyonda oynayan oyuncunun karşı takıma skor vermesinden ötürü kendisine yönelik 

küfür ve hakaret içeren ifadelere başvurduğu gözlemlenmiştir.  

“Yone report, a**** k******* karakter deniyor.” 

Mavi takımda yer alan ve “Jungler” pozisyonunda oynayan oyuncu, “Orta Koridor” 

pozisyonda oynayan oyuncunun oynadığı karakteri bilmediğini, bu sebepten şikâyet edilmesi 

gerektiğini söylediği, bu nedenle de kendisine yönelik küfür ve hakaret içeren ifadelere başvurduğu 

gözlemlenmiştir.  

“Böyle mal takıma bir şey yapamam.” 

Mavi takımda yer alan ve “Alt Koridor-Destek” pozisyonunda oynayan oyuncunun, bütün 

takım arkadaşlarını kastederek hakaret içeren bir ifadeye başvurduğu görülmektedir. Bununla 

beraber takım arkadaşlarının kötü olduğunu “all chat”; diğer bir deyişle karşı takımdaki oyuncuların 

da görebileceği türden bir metin mesajıyla gerçekleştirdiği gözlemlenmiştir.   

“Oyalıyorum malları.” 

Kırmızı takımda yer alan ve “Alt Koridor-Destek” pozisyonunda oynayan oyuncunun, mavi 

takımdaki oyuncuları kastederek hakaret içeren bir ifadeye başvurduğu gözlemlenmiştir. Bu 

oyuncunun da bu mesajı “all chat” bölümünü kullanarak verdiği anlaşılmıştır. Oyuncunun bu 
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davranışı mavi takımdaki oyuncuların moralini bozma amacıyla gerçekleştirdiğini söylemek 

mümkündür. 

“Ya Rengar a**** s*****.” 

Mavi takımda yer alan ve “Üst Koridor” pozisyonunda oynayan oyuncunun, “Jungler” 

pozisyonunda oynayan oyuncunun takım savaşı esnasında sergilediği oyunu beğenmemesi üzerine, 

kendisine küfür ettiği gözlemlenmiştir. 

Oyun sonucunda mavi takımın oyunu kaybettiği gözlemlenmiştir. Oyun ilk on beş dakikasında 

mavi takımın üstünlüğü devam ettiği süre boyunca takım içerisinde olumlu bir iletişim süreci 

yaşanırken skor avantajının kırmızı takımın lehine dönmesiyle birlikte, mavi takım içerisinde siber 

zorbalık davranışları görülmeye başlanmıştır. Bu dakikadan itibaren, “Alt-Destek” ve “Üst Koridor” 

oyuncularının “Orta Koridor” oyuncusuna karşı küfür ve hakaret içeren ifadeler kullandığı 

görülmüştür.   

 

5.4.Oyun / Mavi Takım / Kadın Oyuncu   

 
“O***** ç***** gelsene, adamı feedledin (kasten skor vermek) içimden geçiyor gelsene.”  

Mavi takımda yer alan ve “Üst Koridor” pozisyonunda oynayan oyuncunun, “Jungler” 

pozisyonunda oynayan takım arkadaşının, karşı takımda kendisiyle aynı pozisyonda oynayan 

oyuncuya çok sayıda skor verdiğini, bu yüzden kendisinin o oyuncu karşısında geriye düştüğünü 

söylediği, bununla birlikte kendisi adı geçen oyuncuyla savaşırken kendisine yardıma gelmediği için 

kendisine yönelik küfür içeren ifadelere başvurduğu gözlemlenmiştir.  

“A***** s***** o*.” 

Mavi takımda yer alan ve “Orta Koridor” pozisyonunda oynayan oyuncunun, kırmızı takımda 

yer alan bir oyuncu tarafından yenilgiye uğratılmasından dolayı kendisine yönelik küfür içeren 

ifadeler kullandığı görülmüştür.  

“A**** s****** vursana Nocturne mal oğlu mal böyle o***** ç********** oynuyoruz ya.” 

Mavi takımda yer alan ve “Üst Koridor” pozisyonunda oynayan oyuncunun, kendisiyle aynı 

takımda yer alan ve “Alt Koridor” pozisyonunda oynayan oyuncuya yönelik, yanlış şampiyona 

yönelik hamle yaptığını düşünerek, küfür ve hakaret içeren ifadeler kullandığı görülmüştür.  

“S**** g** o***** ç*****.”  

Mavi takımda yer alan ve “Orta Koridor” pozisyonunda oynayan oyuncunun, kırmızı takımda 

yer alan ve “Jungler” pozisyonunda oynayan oyuncuya yönelik küfür ve hakaret içeren sözler 

kullandığı belirlenmiştir. 

Oyun sonucunda mavi takımın oyunu kaybettiği gözlemlenmiştir. Oyunun ilk dakikalarında 

oyun içerisinde hata yapan oyuncuların bu hataları için takım arkadaşlarından özür diledikleri 

gözlemlenirken oyunun gidişatının mavi takımın aleyhine dönmesiyle birlikte takım içerisinde 

oyuncuların birbirlerine yönelik küfür ve hakaret içeren ifadelerde bulundukları izlenmiştir.  

 

5.5.Oyun / Kırmızı Takım / Kadın Oyuncu 

 
“Sizin a****** a********* s****** k******* o***** ç********.”  

Mavi takımda yer alan bir oyuncunun, takım arkadaşlarının sergiledikleri performanstan 

memnun olmadığı, bu nedenle de takım arkadaşlarına yönelik küfür ve hakaret içeren ifadelere 

başvurduğu görülmüştür.  
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“Malhazar (kırmızı takım oyuncularından birisi tarafından kontrol edilen bir karakter) hariç 

alayı aptal, geri zekalılar.” 

Kırmızı takımın oyunculardan birisi takım arkadaşlarından birisini hariç tutarak, oynanan 

oyundan memnun olmadığını, bu sebeple de takım arkadaşlarına yönelik hakaret içeren sözler 

kullandığı anlaşılmıştır.  

Oyun sonucunda mavi takımın oyunu kaybettiği gözlemlenmiştir. Kırmızı takımın oyun 

boyunca skor olarak geride olmasına yalnızca bir kez bir oyuncunun takım arkadaşlarına yönelik 

olumsuz ifadeler dikkat çekmiştir. Takım içi iletişimin güçlü olmasının ve mavi takım oyuncularından 

birinin oyunu erken terk etmesinin kırmızı takımın oyunu kazanmasında etkili olduğunu söylemek 

mümkündür. 

 

5.6.Oyun / Mavi Takım / Erkek Oyuncu 

 
Erkek cinsiyetini çağrıştıran bir rumuza sahip olan “ahmetcaaan” karakterinin oynadığı ilk 

oyunda cinsiyetinden dolayı herhangi bir siber zorbalığa maruz kaldığı tespit edilememekle birlikte, 

mavi takımdaki oyuncuların birbirlerine veya karşı takıma yönelik herhangi bir siber zorbalık 

davranışı sergilemediği gözlemlenmiştir. Mavi takım oyuncularından birinin oyunu erken terk 

etmesine rağmen mavi takımın, güçlü bir takım içi iletişim ve yardımlaşma sergilediği tespit 

edilmiştir. Oyun mavi takımın kırmızı takıma karşı üstünlüğüyle sonuçlanmıştır.  

 

5.7.Oyun / Mavi Takım / Erkek Oyuncu 

 
“Report Volibear (a***** a**** s****** o***** ç*****, o***** ç***** o*** o*****.”  

Mavi takımda yer alan ve “Orta Koridor” pozisyonunda oynayan oyuncunun, “Üst Koridor” 

pozisyonunda oynayan oyuncuya yönelik oyunu terk etmesi sebebiyle küfür ve hakaret içeren 

ifadeler kullandığı gözlemlenmiştir.  

“Feedleyeceksen (karşı takıma bilerek skor verme) niye giriyorsun a**** a****** s******.”  

Mavi takımda yer alan ve “Orta Koridor” pozisyonunda oynayan oyuncunun “Üst Koridor” 

pozisyonunda oynayan oyuncuya yönelik küfürlü kelimeler kullandığı belirlenmiştir. 

“O******* ç***** Volibear, o***** ç*****, a****** s******.” 

Mavi takımda yer alan ve “Orta Koridor” pozisyonunda oynayan oyuncunun, “Üst Koridor” 

pozisyonunda oynayan oyuncuya oynamayı bilmediğini, bilerek karşı takıma skor verdiğini öne 

sürerek, kendisine yönelik tekrarlı küfür ve hakaretlerde bulunduğu gözlemlenmiştir.   

“Bir de AFK a****** s********* ç*****, reportlayın şu p*** Allah için reportlayın.” 

Mavi takımda yer alan ve “Orta Koridor” pozisyonunda oynayan oyuncunun, oyunun 

bitmesiyle birlikte “Üst Koridor” pozisyonunda oynayan oyuncuya yönelik küfür ve hakaretlerini 

sürdürdüğü gözlemlenmiştir. “Üst Koridor” pozisyonunda oynayan oyuncunun hem oyunu erken 

terk ettiğinden hem de bilerek karşı takıma skor vermekten rapor edilmesi gerektiğini söyleyen “Orta 

Koridor” oyuncusunun, aynı oyuncuya yönelik küfür ve hakaretlerini de sürdürdüğü dikkat 

çekmiştir.  

Oyun sonucunda mavi takımın oyunu kaybettiği gözlemlenmiştir. Oyunun 17. dakikasında 

verilen dört skordan itibaren oyun içerisinde “Üst Koridor” oyuncusuna yönelik birçok küfür ve 

hakaret içeren ifade kullanıldığı gözlemlenmiştir.  
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5.8.Oyun / Mavi Takım / Erkek Oyuncu 

 
“L** sen mal mısın o***** e**** l** düz geliyorsun diye adama dalıyoruz.”  

Mavi takımda yer alan ve “Orta Koridor” pozisyonunda oynayan oyuncunun, “Jungler” 

pozisyonunda oynayan takım arkadaşının, doğru pozisyon almadığını ve kendisine yardım 

etmediğine öne sürerek, kendisine yönelik küfür ve hakaret içeren ifadeler kullandığı 

gözlemlenmiştir.  

“Haritaya bir bak a**** k********* s***** bir bak, tam bir o***** ç******** senin gibi Jungler’in 

a****** s****** ben.”  

Mavi takımda yer alan ve “Orta Koridor” pozisyonunda oynayan oyuncunun, “Jungler” 

pozisyonunda oynayan takım arkadaşına, harita kontrolü yapmadığı için küfür ve hakaret içeren 

ifadelere başvurduğu tespit edilmiştir. 

 “Mal mısın sen diana?”  

Mavi takımda yer alan ve “Alt Koridor” pozisyonunda oynayan oyuncunun, “Orta Koridor” 

pozisyonunda oynayan takım arkadaşına, iki rakip oyuncu tarafından öldürülmesi sebebiyle hakaret 

içeren ifadeler kullandığı gözlemlenmiştir. 

“Git AFK kal d** y****.”  

Mavi takımda yer alan ve “Alt Koridor” pozisyonunda oynayan oyuncunun, “Orta Koridor” 

pozisyonunda oynayan takım arkadaşına, kötü oyun sergilediğini düşünerek, küfür ve hakaret içeren 

ifadeler kullandığı gözlemlenmiştir. Ayrıca aynı oyuncuya yönelik, oyundan çıkmasının oyunu 

oynamasından daha faydalı olacağını da söylemiştir. 

“O***** e******* bak.”  

 Mavi takımda yer alan ve “Orta Koridor” pozisyonunda oynayan oyuncunun, “Jungler” 

pozisyonunda oynayan takım arkadaşının yaptığı hamlenin kötü olduğunu düşünerek kendisini önce 

oyun içi sinyallerle rahatsız etmiş, ardından da kendisine küfür etmiştir.  

“A**** k********* e*******.”  

Mavi takımda yer alan ve “Alt Koridor” pozisyonunda oynayan oyuncunun, oyunun 

bitmesiyle birlikte takım arkadaşlarını kastederek kendilerine yönelik küfür içeren ifadeler kullandığı 

gözlemlenmiştir.  

Oyun sonucunda mavi takımın oyunu kaybettiği anlaşılmıştır. Oyunun sekizinci dakikasından 

itibaren oyun içi iletişimde olumsuz davranışlar sergilendiği belirlenmiştir. “Orta Koridor” 

pozisyonunda yer alan oyuncunun oyunun 8. dakikasından itibaren “Jungler” pozisyonunda oynayan 

oyuncuya yönelik siber zorbalık davranışı sergilediği gözlemlenmiştir. 

  

5.9.Oyun / Mavi Takım / Erkek Oyuncu 

 
“Morgana son vuruş yapacağına bir s*** yara, aptal mısın sen ya.”  

Mavi takımda yer alan ve “Orta Koridor” pozisyonunda oynayan oyuncunun, “Alt Koridor 

Destek” pozisyonunda oynayan takım arkadaşının işe yaramaz olduğunu ifade ederek, kendisine 

yönelik küfür ve hakaret içeren ifadeler kullandığı gözlemlenmiştir.  

“Kennen sen mal mısın, AP (Yetenek hasarı) kassana.” 

Mavi takımda yer alan ve “Jungler” pozisyonunda oynayan oyuncunun, “Alt Koridor” 

pozisyonunda oynayan takım arkadaşının yanlış eşya tercihlerinde bulunduğunu söyleyerek, 

kendisine yönelik hakaret içeren ifadelere yer verdiği belirlenmiştir. 
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Oyun sonucunda mavi takımın oyunu kazandığı ve oyun boyunca iletişim sürecinin kısmen 

olumlu bir hava içerisinde geçtiği tespit edilmiştir. 

 

5.10.Oyun / Mavi Takım / Erkek Oyuncu 

 

Erkek cinsiyetini çağrıştıran bir rumuza sahip olan “ahmetcaaan” karakterinin oynadığı son 

oyunda herhangi bir siber zorbalık davranışına rastlanmamıştır. Oynanan oyunu, mavi takımın 

kazandığı da anlaşılmıştır. 

 

6.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 
Yapılan çalışma neticesinde cinsiyet faktörünün siber zorbalığa maruz kalmada tek başına etkili 

bir faktör olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. İzlenen oyunlarda oyuncular arasında siber zorbalık 

davranışına sıklıkla şahit olunmasına rağmen, oyuncuların kadın veya erkek olmalarıyla siber 

zorbalık davranışına maruz kalmaları arasında herhangi bir ilişki tespit edilememiştir. Özellikle kadın 

cinsiyetini çağrıştıran rumuzla oynanan hiçbir oyunda “kadın” cinsiyetine yönelik bir siber zorbalık 

tespit edilememiştir.  

Yapılan bu araştırmayla, oyuncuların hangi siber zorbalık türlerini sergiledikleri ve hangi 

türden siber zorbalık davranışlarına maruz kaldıklarını araştırmak amaçlanmıştır. Araştırma 

sonucunda elde edilen veriler; oyuncuların en çok sergiledikleri siber zorbalık türlerinin küfür, 

hakaret, dışlama ve aşağılama olduğunu göstermektedir. Siber zorbalık davranışını fiziksel alana 

taşıma, ifşaa, taciz, ayrımcılık ve intihara sürükleme gibi siber zorbalık türleriyle karşılaşılacağı ön 

görülmesine rağmen bu türden siber zorbalık davranışlarına rastlanmamıştır.  

Yapılan bu araştırmayla elde edilen bir diğer sonuç ise izlenen oyunlarda oyuncuların rakip 

takım oyuncularına yönelik de siber zorbalık davranışı sergilediği tespit edilmesine rağmen, oyun 

içerisinde gerçekleşen siber zorbalık davranışlarının çoğunlukla takım arkadaşlarına yönelik 

olmasıdır. Bu durum çalışma öncesinde ön görülmeyen bir sonucu da ortaya çıkarmıştır. İzlenen 

oyunlarda oyuncuların, çoğunlukla geriye düştükleri zaman siber zorbalık davranışı sergilemeye 

başladıkları yönünde bir gelişme tespit edilmiştir. Ayrıca araştırma sonucunda siber zorbalık 

davranışının sergilenmediği oyunlarda, başarı oranının daha yüksek olduğunu da söylemek 

mümkündür.  

Ek olarak oyun içerisinde oyuncuların birbirlerine yönelik eğlenerek küfür ve hakaret ettikleri 

de gözlemlenmiştir. Oyuncuların sergilediği bu davranışın ötekini aşağılamak, küçük düşürmek veya 

ona zarar vermek davranışından ve inancından uzak olduğu, oyuncuların birbirleriyle kurdukları 

iletişimden anlaşılmaktadır. Bu durumu bir nevi “siber sataşma” olarak yorumlamak mümkündür. Bu 

kavram; birini kırmak, aşağılamak, küçük düşürmek amaçlarından uzak olarak, oyun içi bir 

samimiyet ve oyuncular arasındaki pozitif yönlü bir iletişim sürecini ifade etmektedir.   

Çalışmada elde edilen sonuçlar; Özer & Şad (2021: 405)’ın “lise öğrencilerinde siber zorbalık, 

siber mağduriyet ve okul tükenmişliği”, Korkmaz (2016: 627-629)’ın “siber zorbalık davranışları 

sergileme ve siber zorbalığa maruz kalma durumlarının karşılaştırılması”, Güngör, Tingiş & Sarol, 

(2020: 154)’un “sosyal bilgiler öğretmen adaylarının siber zorbalık düzeylerinin incelenmesi”, Özer, 

(2014: 7)’in “ortaokul öğrencilerinin siber zorba/siber kurban yaşantıları” ve Balakrishnan (2015: 

155)’ın “cyberbullying among young adults in malaysia: the roles of gender, age and ınternet 

frequency” adlı çalışmasıyla  benzer sonuçlar göstermektedir. Bu yönüyle değerlendirildiğinde 
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literatürü destekleyen bilgilere ulaşılması, çalışmanın geçerliliği ve güvenirliği konusunda bir fikir 

oluşturması adına önemli görülmektedir. 
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Özet: Dijital oyunların her geçen gün kullanıcı sayısının artması bu alanın ve oyun içeriklerinin incelenmesi gerekliliğini 

ortaya çıkarmaktadır. Geçmişte sokak kültürünün bir parçası olan oyunlar, günümüzde ev, iş ve kafe ortamlarında 

dijitalleşen bir yapıda karşımıza çıkmaktadır. Dijital oyunlar, kullanıcılarına yeni bir evren tasavvuru sunarak, o dünyada 

var olabilmenin koşulunu karakterler aracılığıyla inşa etmektedir. Bu karakterler farklı cinsiyette,  farklı dış görünüşlere 

sahip olabildiği gibi, farklı özelliklerle kurgulanmaktadır. Bu durum, karakterlere yüklenen cinsiyet rollerine ve karakter 

imgelerinin oluşumuna da etki etmektedir. Dijital oyunlarda kadın karakterlerin beden imgeleri, cinsellikle ilişkili olarak 

kurulmakta ve adeta erkekler için pornotopik bir alan oluşturmaktadır.  

Bu çalışmada dijital oyunlarda kullanılan kadın karakterlerin kimlik ve temsil ilişkisi, beden imgeleri üzerinden 

incelenmektedir. Çalışma için dijital oyun mağazası Oyunfor’un yaptığı araştırmanın verileri dikkate alınmış ve 2021’in ilk 

aylarında ücretsiz oynanan oyunlar içerisinde Garena Free Fire oyununun öne çıktığı görülmüştür. Örneklem seçiminde, 

Garena Free Fire oyununda yer alan kadın karakterler dikkate alınmış ve bu kadın karakterler, temsil ve kimlik ilişkisi 

bakımından oluşturulan beden imgeleri üzerinden göstergebilimsel yöntemle incelenmiştir.  Oyunda karakterlere ilişkin 

verilen bilgiler, karakterlerin geçmiş yaşantıları ve sahip oldukları özellikler onların kimliklerini açığa vurmaktadır. 

Karakterlere atfedilen isimler ve onlara yüklenen beden imgeleri bir araya geldiğinde karakterlerin kimliği açığa çıkmakta ve 

cinsiyete yönelik temsil sorunları oluşmaktadır. Çalışma kapsamında Garena Free Fire oyununun internet sayfasında 

kullanılan bilgiler temel alınmış ve karakterler oyunda sahip oldukları roller ve beden imgeleri üzerinden incelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Dijital Oyunlar, Kadın, Temsil, Cinsellik, Pornotopya 

 

Abstract: The increase in the number of users of digital games day by day reveals the necessity of examining this area and 

game contents. Games, which were a part of street culture in the past, are now seen in a digitalized structure in home, work 

and cafe environments. Digital games offer their users a new vision of the universe and build the condition of being in that 

world through characters. These characters can have different genders, different appearances, and are fictionalized with 

different features. This situation also affects the gender roles attributed to the characters and the formation of character 

images. Body images of female characters in digital games are established in relation to sexuality and almost constitute a 

pornotopic space for men.  

In this study, the identity and representation relationship of female characters used in digital games is examined through 

body images.  For the study, the data of the research conducted by the digital game store Oyunfor were taken into account 

and it was seen that the Garena Free Fire game came to the fore among the free games in the first months of 2021.  In the 

selection of the sample, the female characters in the game Garena Free Fire were taken into account and these female 

characters were examined with the semiotic method through the body images created in terms of representation and identity 

relationship. The information given about the characters in the game, the past lives of the characters and the features they 

have reveal their identities. When the names attributed to the characters and the body images attributed to them come 

together, the identity of the characters is revealed and gender representation problems occur. Within the scope of the study, 

the information used on the website of the Garena Free Fire game was based on and the characters were examined through the 

roles and body images they had in the game. 
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DİJİTAL OYUNLARDA KADIN KARAKTERLERİN TEMSİL VE KİMLİK İLİŞKİSİNİN BEDEN 

İMGESİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ: GARENA FREE FİRE OYUNU ÖRNEĞİNDE 

 

1.GİRİŞ 

 

Bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, toplumsal yaşamı etkisi altına alarak, 

dijitalleşme olgusuna zemin hazırlamaktadır.  Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecini 

ifade eden bu durum, sosyo-kültürel ve ekonomik değişimleri de beraberinde getirmektedir. 

Dijitalleşme kavram olarak analog bilginin sıfırlar ve birlere dönüşümünü ifade etmektedir. İşin 

teknik boyutunu içeren bu tanımlamanın yanında, günümüz yaşamının dijitalleşmesini aktarmak için 

daha farklı tanımlamaya ihtiyaç duyulmaktadır. Dijitalleşme, insanın gündelik yaşamının sanal 

mecralara aktarılmasını ifade etmektedir.  Bu süreçte gündelik yaşamın bir parçası olan oyunlar, 

gelişen ve değişen teknolojilerin kullanılmasıyla dijitalleşen bir içerikte oyunculara sunulmaktadır. 

Dijital oyunların biçimsel yani üretim aşamasını içeren teknik boyutun yanında içeriksel boyutları da 

bulunmaktadır. Bu çalışmada dijital oyunların içerik boyutu dikkate alınarak kadın bedeni ve 

cinselliğin oyunlarda temsili incelenmektedir. Gündelik yaşam içerisinde yer alan oyun pratiklerinde 

olduğu gibi oyundan haz alma, dijital oyunlar içinde geçerlidir. Dijital oyunlarda oyuna eklemlenen 

haz, erkeksi hazlar olarak değerlendirilmektedir. Bu hazlar, erkeğin şiddet gösterisiyle açığa 

çıkabileceği gibi, cinselleştirilmiş kadın bedeniyle de sağlanmaktadır.  

Medyada kadının temsili konusu, merkezi Birmingham’da yer alan Çağdaş Kültürel Çalışmalar 

Merkezi içindeki Kadın Çalışmaları ile gerçekleştirilmiştir.1970’lerden günümüze medyada kadın 

temsili ile ilgili yapılan çalışmalara dijital oyun alanında yapılan çalışmalar eklenmiştir. Sinemada 

kadının temsilini oluşturan eril bakış, dijital oyunlarda hegemonik seçkinler tarafından üretilen 

içeriklerle somutlaşmaktadır. Bu anlamda dijital oyunlarda kadın bedeninin temsili söz konusu 

olduğunda haz ve eril bakış kavramları işe koşulmaktadır.  

Bu çalışmada Garena Free Fire oyunu örneğinde kadın, kimlik ve temsil ilişkisi üzerinden kadın 

karakterlerin beden imgeleri göstergebilimsel yöntemle incelenmektedir. Bu kapsamda çalışmada 

dijital oyun kavramı tanımlanarak, dijital oyunlarda kadın bedeninin temsilinde hegemonik 

seçkinlerin rolü ve oluşturdukları pornotopik ortam aktarılacaktır. 

 

1.1. Dijital Oyun 

 
Gündelik yaşamdan dijitale aktarılan oyun, bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Sokak 

kültüründen dijitale evrilen oyunlar, salt dijital bir dönüşüm geçirmemiş, aksine içeriğine cinsellik ve 

şiddet gibi çocukların erken yaşta tanışması istenmeyen içeriklerle yüklenmiştir. Dijital oyun, yeni 

iletişim ortamına dijitallik, etkileşimlilik, sanallık, değişkenlik, modülerlik özellikleri ile oyun oynama 

edimini gerçekleştiren bir etkinlik olarak tanımlanmaktadır (Yengin 2012: 111). Sanal bir mecrada 

oyuncuların karşılıklı etkileşimiyle gerçekleşen bu oyunlar, değişkenlik ve modülerlik ile yeni 

özellikleri bünyesine eklemektedir. Sokak oyunlarının temel referans noktasını oluşturan fiziksel 

eylem burada, sanal kimliklerin eylemlerine dönüşürken, oyuncu koltuğunda rahatça oturmaktadır. 

Bu noktada dijital oyunun,  fiziksel ortamdan sanal dünyaya açılan ve içeriğinde etkileşimin temel 

referans olduğu bir dünyaya geçişi aktardığı söylenebilir.  Dijital oyunlar 80’lerden itibaren bilgisayar 

oyunu, video oyunu ve elektronik oyun şeklinde tanımlansa da 2000’li yıllar ile birlikte Türkiye’de 

dijital oyun kavramı öne çıkmaktadır. Bu oyunlar ile Atari (Arcade) Oyunları, PC Oyunları, Konsol 

Oyunları ve Mobil oyunları kastedilmektedir (Binark-Bayraktutan Sütçü 2008:42- 43). 
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Dijital oyun pazarı, her geçen gün genişleyen bir yapıya sahiptir. Dijital oyun yapımcıları, 

oyunlarının pazarlama süreçlerini etkin bir şekilde yürüterek daha fazla oyuncuya ulaşmayı 

hedeflemektedir. Oyun üretim süreci kadar oyun pazarlama süreci de ideolojik bir yapının ürünüdür 

(Batı 2011: 31). Bu ideoloji içerisinde erkek egemen yapı, kadının temsilini, erkek bakışı üzerinden 

oluşturmaktadır. Japonlar tarafından tasarlanan Battle Raper oyunu da böylesi bir bakış açısının ürünü 

olarak tasarlanmıştır. Oyun, kadın bedenini ve cinselliği kullanarak erkek oyuncuların haz alacağı bir 

biçimde oluşturulmuştur. Kadına tecavüzü normalleştiren bu oyun, tacize uğrayan kadının ağlama, 

bayılma eylemlerini oyunun bir parçası olarak kodlamaktadır (Batı 2011:26).  Alana psikoanalitik 

yaklaşan kuramcılara göre oyun, gerçeğin baskısından, geriliminden, çatışmalarından kurtulma ve 

haz verici aktivitelerin tekrarlanması, yasaklanan güdülerin ifadesi olarak görülmektedir (Akt. Yengin 

2012: 106). Gündelik yaşamda yasak olan eylemler, oyun ile birlikte normalleşmekte ve oyunun bir 

parçası haline gelmektedir. Bu durum oyunun ideolojik bir bakış açısıyla incelenmesini gerekli 

kılmaktadır.  

 

1.2. Dijital Oyunlarda Kadın Bedeni:  Kimlik ve Cinsellik 

 
Dijital oyunlarda sunulan kadın kimliği, öldürme eylemi içine cinselliğin yerleştirilmesiyle 

sağlanmaktadır. Kimlik, toplum tarafından oluşturulan, birey tarafından içselleştirilen; ırk, cinsiyet, 

kültür, din gibi bileşenleri bulunan bir kavramdır. Castells kimliği üçe ayırmakta ve iktidarın 

hegemonyasını geliştirmek için kullandığı kimlik kavramını meşrulaştırıcı kimlik olarak 

tanımlamaktadır (Castells 2008:13). Meşrulaştırıcı kimlik, kadının toplum içerisindeki konumunu ve 

rolünü göstermek için kullanılmaktadır. Oyun ve oyun kültürünü şekillendiren küresel oyun 

endüstrisi içindeki hegemonik seçkinler, hangi teknolojinin kullanılıp kullanılmayacağını, hangi 

tasarımcıların işin içerisinde olacağını ve hangi oyun stillerinin kullanılacağına karar vermektedirler. 

Bu hegemonik seçkinler, ağırlıklı olarak beyaz, ikincil olarak Asyalı, erkek egemen kurumsal ve 

yaratıcı seçkinlerdir (Fron-Fullerton- Morie-Pierce 2007:1). Nasıl ki, sinemada erkek bakış açısıyla 

konumlandırılan ve sunulan cinsel kadın imgesi, erkek hazzı için üretiliyorsa, dijital oyunlar da, 

özellikle erkek oyuncular için erkeksi hazlarla üretilmektedir.  

Bu hegemonik seçkinler tarafından üretilen oyunlar için oyun hegemonyası kavramına 

başvurulmaktadır. Oyun hegemonyası, oyunlarda oyuncunun cinsiyeti belirtilmiş olsa dahi genellikle 

erkek oyuncuları dikkate alan bir yapıdadır. Erkek oyuncuyu merkeze yerleştiren bu anlayış, nadiren 

bunu dile getirmektedir. Hatta haftada 20 saatten fazla oyun oynayan kız oyuncular bile hardcore 

oyuncunun merkeze alındığı bu oyunlarda kendilerini oyuncu olarak görememektedirler (Fron-

Fullerton- Morie-Pierce 2007:2). Dijital oyunlarda cinsellik, kadının eylemleri ile değil, kadın karaktere 

verilen özellikler ve onu çevreleyen imgeler ile oluşturulmaktadır. Kadın karakterler, oyun alanında 

erkeklerin arzularına hitap eden ve onların arzularını tatmin etmeye çalışacak şekilde cinsellikle 

ilişkili olarak imgelenmektedir. Bu alan, erkeklere haz sağlayıcı bir yapı sunmaktadır. Pornografi 

uzmanı Linda Williams, izleyicilere kapitalizmin ve ataerkilliğin egemen güç yapıları içinde uyarılma 

sağlayan yapıyı pornotopya olarak tanımlamaktadır (Dewinter-Kocurek 2017:58). Dijital oyun 

içerisinde öldürme eylemini ileri süren oyunlar, oyunculardan daha fazla öldürme ve daha fazla enerji 

harcamasını isterken,  aslında onları daha fazla erkeksi davranmaya itmektedir. Böylece daha fazla 

erkeklere hitap eden ve erillik içeren dijital oyunlar ortaya çıkmaktadır. Bu durumun temel 

sebeplerinden biri de dijital oyun üreticilerinin çoğunun erkek olmasından kaynaklanmaktadır. 

Dünyada dijital oyun oynayan kadınların oranı %50 iken kadın oyun üreticileri %14 oranı ile üretim 
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sürecinde yer almaktadır. Bu rakamın %11’i sanat ve tasarım alanında %3’ü ise programlama alanında 

çalışmaktadır ( Dewinter-Kocurek 2017:57). Türkiye’de ise oyun oynayan kadınların oranı %51 iken 

oyun üreten kadınların oranı %22’dir (https://digitalage.com.tr/oyun-dunyasinda-kadin-

olmak/).Kadının dijital oyun üretim alanının dışında kalması bu alanın erkeksi hazların dolaşıma 

girdiği bir mecra haline dönmesine neden olmuştur. Bu oyun alanı şu şekilde tanımlanmaktadır.  

Fiziksel yaşı aşan ve son derece stilize edilmiş grafik şiddeti, erkek güç ve tahakküm fantezilerini, aşırı 

cinselleştirilmiş, nesneleştirilmiş kadın tasvirlerini ve yaygın ırksal klişeleri ve ayrımcılığı kucaklayan ergen bir 

erkek duyarlılığı ile karakterize edilir (Fron-Fullerton- Morie-Pierce 2007:7). 

Bu oyunlardaki kadın karakterler, stereotipler olarak tanımlanan kalıp yargılara muhatap 

olmaktadır. Bir sosyal inşa süreci olan stereotipler, tek tek bazı kişilerde olan özelliklerin o grupta yer 

alan herkesi kapsayacak şekilde olumsuz genelleştirmesi olarak tanımlanmaktadır (Weedon’dan Akt. 

Ünal 2011: 71). Farklılıkların ortadan kaldırılarak tek tipleşmenin sağlandığı stereotipler, medyada ve 

dijital oyunlardaki kadın temsilleriyle sabitlenmektedir. Erkeksi bakış açısının merkeze yerleştirildiği 

bu stereotipler, erkeğin görmek istediği kadın kimliğini tanımlamaktadır. 

 

2. ÇALIŞMANIN AMACI 

 
Dijital oyunlar, oluşturdukları evren ile kullanıcılarına sanal bir dünyada var olma ve mücadele 

etme alanı sunmaktadır. Bu alan içerisinde oluşturulan karakterler ve onlara atfedilen özellikler, oyun 

üreticilerinin kadına ve erkeğe bakış açısını da göstermektedir. Bu kapsamda Graena Free Fire oyunu 

örnekleminde kadın karakterler göstergebilimsel analizle incelenerek kadın karakterlere yüklenen 

görünmeyen anlamların açığa çıkarılması hedeflenmektedir. Oyun hegemonyası kavramından 

hareketle, hegemonik seçkinler tarafından erkek bakış açısıyla, erkek hazzını temel alan oyun 

dünyasında kadının konumu, incelenmesi gerekli bir alanı açığa çıkarmaktadır. Bu kapsamda 

çalışmada kadın karakterler, cinsellik ve kimlik kavramları temelinde göstergebilimsel yöntemle 

incelenmektedir.   

 

2.1. Çalışmanın Yöntemi ve Örneklem 

 
Saussure’e göre gösterge, gösteren ve gösterilenden oluşur. Gösteren iletinin alıcı tarafından 

duyulmasını sağlayan ses ya da imge iken, gösterilen ise gösteren ile alıcının zihninde oluşan anlamı 

ifade etmektedir. Saussure, dildeki anlamın ikili bir yapıyla taşındığını düşünmektedir. Dizimsel 

bağlantılar yatay olanı ifade eder ve sentagmatik olarak tanımlanır,  dizisel olan ise dikey olanı ve 

paradigmatik olanı tanımlamaktadır. Dizimsel ilişki, metindeki diğer gösterenlere göndermek 

yapmaktayken, dizisel olan metinde olmayanlara göndermede bulunmaktadır. Bu çalışmada dizimsel 

ve dizisel çözümlemeye başvurulmuş,  dizimsel çözümleme yapılırken metinde görünen anlam açığa 

çıkarılarak, göstergelerin düzdeğişmeceli ve art süremli bağıntı üzerinden anlam taşımasına 

bakılmıştır (Atabek 2007: 76-78).  Dizisel (paradigmatik) çözümlemede ise yan anlamlara bakılmış ve 

gösterenlerin metinde olmayan gösterenlerle zıtlık ve karşılaştırması yapılmıştır. Üçüncü aşamada ise 

göstergelerin incelenmesinde kültürel ve ideolojik kodlara bakılmıştır. 

Dijital oyun mağazası Oyunfor’un 2021 yılında yaptığı araştırmada en çok oynanan ücretsiz 

online oyunlar listesinde Garena Free Fire oyunu ilk sırada yer almaktadır. Bu oyun ayrıca Google 

Play Store tarafından “En İyi Popüler Oylama Ödülü” ne sahiptir (https://www.oyunfor.com/mobil-

oyunlar/garena-free-fire). Bu nedenle çalışmanın evrenini Garena Free Fire oyunu, örneklemini ise bu 
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oyunda temsil edilen kadın karakterler oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında Garena Free Fire 

oyununun internet sayfasında kullanılan bilgiler temel alınmış ve kadın karakterler oyunda sahip 

oldukları roller ve beden imgeleri üzerinden incelenmiştir. 

 

2.2. Garena Free Fire Oyunu Hakkında 

 
Free Fire, 111 Dots Studio tarafından geliştirilen ve Garena tarafından 2017 yılında yayımlanan 

bir Battle Royale oyunudur. Android ve IOS işletim sistemleri için yayımlanan Garena Free Fire, 

günlük 80 milyondan fazla oyuncusuyla mobil cihazlarda en çok oynanan Battle Royale oyunlarından 

biridir. En fazla 50 oyuncuyla oynanan bir oyun olan Garena Free Fire da oyuncular, adanın 

üzerindeki bir uçakta oyuna başlar ve istedikleri bir bölgeye atlayarak hayatta kalmaya çalışırlar. 

Oyuncular burada silah, zırh ve mühimmat toplayarak, rakiplerini öldürmeye çalışırlar. Oyunu 

Google Play Store ya da App Store’dan indirmek için 17 yaş sınırı bulunmaktadır 

(https://etail.com.tr/free-fire-nedir). 

 

2.3. Çalışmada Elde Edilen Bulgular 

 

Garena Free Fire oyununda 32 karakter yer almakta bu karakterlerin 15’ini kadın karakterler 

oluşturmaktadır. Çalışmada birbirini tekrar eden kadın karakterler dışarıda bırakılarak 12 kadın 

karakter incelenmiştir.  Kadın karakterler, erkek karakterlere nazaran sayıca azdır. Çalışma 

kapsamında incelenen oyunda yer alan kadın karakterlerin yaşları 18- 30 arasındadır. Çalışma 

kapsamında karakterlerin isimleri, kostümleri ve onları tanımlayan yaşam öykülerine ait veriler 

göstergebilimsel analiz ile incelenmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında dizimsel analizde, kadın karakter 

görsellerinin görünen düz anlamlarına bakılmıştır. Kadınların giyimi, duruş şekli, kadın karakterleri 

tanımlayan içerikler incelenmiştir. Karakterleri tanımlayan ifadeler ve onların görünen anlamlarına bu 

aşamada bakılmıştır. İkinci aşamada dizisel yani paradigmatik analizde göstergelerin yan anlamları 

ile dilsel gösterge ve imge arasındaki ilişkiler ve bir araya gediğinde oluşturulan anlam incelenmiştir. 

Üçüncü aşamada ise göstergelerin incelenmesinde kültürel ve ideolojik kodlara bakılmıştır. 

https://etail.com.tr/free-fire-nedir
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Tablo 1. Garena Free Fire Oyununda Kadın Karakterlerin Göstergebilimsel Analiz 

 

Karakter 

İsmi 
Dizimsel Kodlar 

Dizisel kodlar  

(Karşıtlıklar) 

Kültürel ve 

İdeolojik Kodlar 

Laura 

Deri kostüm-Cinsellik 

Jartiyer- Cinsellik 

Ajan- Dünyaya Adalet getirmek 

Mikrofon, kulaklık ve telsiz - Ajan 

Topuklu ayakkabı- Ajan Cinsellik- Savaş 

Kelly 
Koşucu- Spor Ayakkabı 

Sarı Renk- Güven 

Ojeli Tırnaklar-Kalaşnikof 

Koşma Eylemi- Silah 

Masumiyet- Kalaşnikof 

Silah- Masumiyet 

A124 

Metalik Renkler- Robot 

18 Yaşında Genç Kız- Cinsellik 

Robot- Savaş 

Modern kadın-Modern Teknoloji 

18 Yaşında Kız Modu- 

Robot 

 

18 Yaşında Kız 

Modu- Robot 

 

Misha 

Jartiyer- Cinsellik 

Zorlukların Üstesinden Gelmek- Ün 

Kazanmak 

Pes Etmemek- Yarış Kraliçesi Olmak 

Topuksuz ayakkabı- Hızlı araba kullanma 

Virajlı Yollar- Düz Yol 

 
Yarış Kraliçesi 

Moco 

Böcek- Hacker 

Zeka ve beceri- chat Noir 

 

 Chat Noir 

Caroline 
Zengin aile- korumalar 

Hayran- Okulun popüler kızı 
 

Masum- Savunmaya 

muhtaç 

Paloma 

Yer altı dünyasını avucunun içinde kontrol 

eden- Paloma’nın elindeki mermiler 

Acı dolu geçmiş- fakir banliyö hayatı 

Güzellik Kraliçesi- İyi olma hali 

Asker Kostümü- Silah 

Tüccarı 

İyilik- Kötülük 

Güzellik Kraliçesi- 

Kötülüğün Özü 

Güçlü Kadın - 

Kötülüğün Özü 

Olivia 

Hemşire- hastalara bakmak 

Hastalara bakmak - Mutluluk 

Şifalı Dokunuş- Güç ve Güven 

 

 

Hemşire- Seksi Kostüm 

Hasta – Güç Kazanmak 

Arkadaş- Düşman 

Güvenilir- Güvenilmez 

Bakışlar 

Hemşire- Cinsellik 

Notora 
Motosiklet sürücüsü- Deri Kostüm 

Göbeği açıkta bırakan kostüm- Cinsellik 

Cinayetle Dolu Hayat- 

Free Fire Adası 

 

Kadın- Edilgen 

Shani 

Hurdacı- Shani’nin kostümü 

Mühendis- Sarı 

Kendisini Yetiştiren Mühendis- Salaş Kot 

Tulum 

 

Öldürme Eylemi- Zırh 

yenileme 
Cinsellik- Zeka 

Steffie 

Liberalist- Özgürlük 

Sanat- Grafiti 

Dünyaya Özgürlük getirme- Sanat 

 

Future Horizons- sanatçı 

Future Horizons- 

Özgürlük 

 

 

Kadın- Sanat 

Kapella 

Siyah- Kapella’nın Ailesi 

Siyah- Şöhret 

Şarkıcı- Kapella’nın Kostümü 

Kapella’nın Kostümü- Cinsellik 

Pembe- Hayalleri 

 

Siyah – Pembe Kadın- Edilgen 
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Dizimsel Çözümleme: Laura’nın derin göğüs dekolteli ve mayoyu anımsatan deri kostümü, 

topuklu ayakkabılar ve deri jartiyer ile tamamlanmıştır. Sarışın bir kadın olan Laura’nın saçları bukleli 

şekil verilmiş ve başındaki deri şapkası, bu saçların üst tarafına tutturulmuştur. Laura’nın sol 

göğsünün üstünde bir kart ve onun üstünde bir telsiz yer almaktadır. Bununla bağlantılı olarak 

haberleşmeyi sağlayan bir mikrofon ve kulaklık bulunmaktadır.  Deri mayosunun bel tarafında 

mermiler sıralanmakta dizinde ise bıçakları tutturan bir mekanizmanın varlığı görülmektedir.  

Laura’yı tanımlamak için 24 yaşında, olağanüstü özel bir ajan, çocukluğundan beri yetenekli bir 

nişancı olduğu ifade edilmiş ve dünyaya adalet getirmek isteği olduğu vurgulanmıştır. Laura’nın 

mikrofon, kulaklığı ve ajan kartı onun ajan oluşunun gösterenleri haline gelmektedir. Böylece metin 

ile imge birbirini tamamlamaktadır.   Laura hayatta kalmak için keskin nişancılığını kullanmaktadır. 

Bu nişancılığı ise dürbün açıkken daha da artmaktadır. Laura, bacakları açık ve hafif geriye doğru bir 

duruşta resmedilirken, sağ eli belinde sol eli ise geriye açık bir şekildedir. Belinde yer alan mermilerin 

aksine Laura’nın üzerinde silah yer almamaktadır. 

Dizisel (Paradigmatik) Çözümleme: Oyunda Laura’nın kostümü cinsel çekicilik unsurları ile 

kurgulanmıştır. Deri, dekolteli ve jartiyerli kostümün yan anlamı, Laura’nın seksi oluşunun 

gösterileni olmaktadır. Topuklu ayakkabıların bir savaş oyununda kullanılmasında cinsel çekicilik ve 

kadınsılık vurgulanmakta ve karşıtlığa başvurulmaktadır. Koyu gri arka fon kullanılan bu görselde 

kadının bedeni ve ten rengi vurgusu öne çıkmaktadır. Boyun kısmı kapatılarak göğüsler öne 

çıkarılmış ve jartiyerler ile cinsellik vurgulanmıştır.   Laura’yı anlatmak için başvurulan kelimeler de 

birer gösteren olmakta ve imge ile birbirini tamamlamaktadır. Laura’nın saç rengi bebek sarısı 

şeklinde tanımlanan bir renktir. Bu renk ile Laura’nın çocukluğundan beri yetenekli bir nişancı 

olmasının göstereni olmaktadır.  

Kültürel ve ideolojik Çözümleme: Oyunda yer alan kadın imgesi, eril bir tavrın ürünü olarak 

eril bakış açısıyla kadını, battle royale oyunu içerisine yerleştirmiştir. Topuklu ayakkabılarıyla savaş 

ortamında kadının var olabilmesi metinde de bahsedilen olağanüstülük ile sağlanabilir. Kadının bir 

adada hayatta kalma mücadelesinde bu kostüm, erkeklerin haz sağlayacağı pornotopia ile ilişkilidir. 
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Dizimsel Çözümleme: 17 yaşında olan Kelly, bir lisede koşucudur. Kelly’nin dış görünüşüne 

baktığımızda kahverengi kahküllü kısa küt saçlı, sarı eşofman içinde beyaz göğüs dekolteli atleti ve 

spor beyaz ayakkabılarıyla dikkat çekmektedir. Shimada Kiriko adıyla bilinen Kelly, koşma üzerine 

programlanmıştır. Zihninde ve bedeninde koşmanın programlanmış olduğunu giyim tarzı da 

onaylamaktadır. Ancak elindeki kalaşnikof ile koşmaya programlı olan Kelly arasında uyumsuzluk 

görülmektedir. Kelly’nin metinde silah kullanmasına dair bilgi verilmemiştir. Bu durum dizimsel 

olarak metin ve imge ilişkisini bozmaktadır.  

Dizisel Çözümleme: Kelly’nin koşucu olmasının göstereni olarak spor ayakkabıları ve rahat 

giyim tarzı kullanılmaktadır. Sarı renk coşku yaratan bir renk olduğu kadar güven verici özellikleri ile 

Kelly’nin karakter özelliklerine gönderme yapmaktadır. Kelly’nin en önemli hayatta kalma yeteneği 

elindeki silaha rağmen hızlı koşma yeteneğidir. Bu da bir önceki Laura’ya nazaran giyimi ile 

gösterilmiştir. İmgelemdeki karşıtlıklarda Kelly’nin masum görünüşünün aksine elindeki 

kalaşnikoftur. Bu sayede masumiyet-silah karşıtlığı kurulmuştur.   Ojeli tırnakları kalaşnikofun 

üzerinde parlamakta ve silahı yere doğrultulduğu görülmektedir. Bu duruş şekli güveni temsil 

ederken ojeli tırnaklar ile kalaşnikof karşıtlığı dikkat çekmektedir. 

 

 
 

Dizimsel Çözümleme: A124 isminden de anlaşılacağı üzere bir robot kadındır. Kostümünde 

kullanılan metalik renkler ile robot oluşuna gönderme yapılmaktadır. Bacağında yapay oluşunu 

gösteren bağlantı yerleri görülmektedir.  Kısa mavi saçlı, ince belli olan A124, sinsi bakışları ile ön 

plandadır. Bu sinsi bakışlar, A124’ün savaş modunu devreye sokarak zarar verebileceğini 
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göstermektedir.  İki bacağı farklı renklerde tasarlanan A124’ün ayağında düz siyah bot görülmektedir. 

Yarı robot yarı insan formunda olan A124, onu tanımlayan ikili ruh halinin de göstereni olmaktadır. 

A124’ün duruş şekli, harekete hazır bir şekilde oluşturulmuştur. Sağ ayağı önde olan A124 savaş 

modunda harekete geçmeye hazırdır.   

Dizisel Çözümleme:  Yüzü ve bacağı insan forumunda ve ten renginde olan robotta, kadınsı 

çizgiler vurgulanmakta ve cinsellik çağrışımı yapılmaktadır. Robotun modern teknoloji ile üretilmiş 

olduğu cümlesinde modern kavramı aynı zamanda modern kadını da vurgulamaktadır. Bir tarafı 

açıkta kalan mini elbisesi, robotik bir tasarım olarak görülse de eril cinsiyetçi bakış açısı öne 

çıkmaktadır. Kadın robot formda olsa bile beden imgesi bakımından manken beden ölçülerine 

sahiptir. Koyu gri fon önünde bedenin cinselliği vurgulayan bölgeleri açığa çıkmaktadır.   

İdeolojik ve Kültürel Çözümleme: A124’e ideolojik olarak bakıldığında onun 18 yaşında kız 

modu ve savaş modu olmak üzere ikili bir tasarıma sahip olduğu aktarılmaktadır. A124 özelinde 

tanımlanan bu ifade aslında battle royale oyunundaki diğer kadın oyuncular içinde geçerli bir 

tanımlamadır. Kadınlar hem genç ve güzel olarak imgelenmekte hem de savaşmaya hazır özellikler ile 

donatılmaktadır. Bu tanımlama dijital oyunlardaki eril bakışı göstermektedir. Kadın, kadınsı ve cinsel 

özelliklere sahip olarak savaşmalıdır. 

 

 
 

Dizimsel Çözümleme: Misha, iki yandan topladığı sarı saçları, turuncu şapkası, göğüslerini 

açıkta bırakan turuncu yeleği, mini şortu ve dizüstüne kadar çorapları ile görülmektedir. Misha’nın 

eldiveni ve boynuna düşen gözlükleri bulunmaktadır. Misha’nın üst bacağında yer alan jartiyer 

görünümü mini şortu ve göğüs dekolteli giyimi, onun çocuksu görüntüsünü arkada bırakarak,  cinsel 

bir kimlik kazanmasına neden olmuştur. Misha’nın topuksuz çizmeleri hızlı araba kullanma becerisini 

desteklemektedir.  Dizimsel analizde metinde birbirini destekleyen kavramların varlığı 

görülmektedir. Zorlukların üstesinden gelmek ile ün kazanmak arasında, pes etmemek ve yarış 

kraliçesi ünvanı kazanmak neden sonuç ilişkisi ile birbirine bağlı olan kavramlardır.  

Dizisel Çözümleme: Misha’nın izleyen üzerindeki bakışları ve yüzündeki tatlı tebessüm, onun 

sevecen bir yapıda olduğunu göstermektedir. Diğer kadın karakterlerde var olmayan sıcak bir iletişim 

kurmaktadır. Misha’yı tanımlarken kullanılan çılgın sürüş becerisi, ona Yarış Kraliçesi ünvanını 

kazandırmıştır. Kraliçe kelimesinin yan anlamı; kendi cinsleri içinde herhangi bir yönden üstünlüğü 

olan kadındır. Misha, diğer kadınlardan hızlı araba kullanma yeteneği ile sıyrılmış ve yarış kraliçesi 

ünvanını kazanmıştır. “Misha’ya göre virajlı yollar yoktur, ileriye giden yol daima düzdür” ifadesi yer 
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almaktadır. Misha’nın bakışları ile her şeyin üstesinden geleceğine dair güven duygusu 

hissettirilmiştir. Misha’nın çocuksu bakışının ardında zorlukların üstesinden gelecek gençlik ve 

kadınsılık imgeleri eklenmiştir.  Metinde kullanılan virajlı yollar ile düz yol arasında ikili karşıtlık 

görülmektedir. Misha’nın hızlı araç sürmesini, pes etmemesini, zorlukların üstesinden gelmesini 

anlatmak için virajlı yol ve düz yol karşıtlığından faydalanılmıştır. Bu sayede onun pes etmemesinde 

virajlı yolların bile düz yol haline geldiği iması yer almaktadır.  

Kültürel ve İdeolojik Çözümleme: Misha’yı tanımlamak için en iyi yarışçı yerine Yarış Kraliçesi 

ünvanı kullanılmıştır. 

 

 
 

Dizimsel Çözümleme: Moco İspanyolca böcek anlamına gelmektedir. Sanal dünyanın efsanesi 

olan Moco, becerisi ve zekasıyla chat Noir yani kara kedi olarak tanımlanmıştır.  Moco karakteri, 

zekası ve becerisi ile öne çıkmaktadır.  Siyah deri kostümlü olan Moco, yaptığı iş ile ilgili aparatların 

vücuduna eklendiği bir imge ile hazırlanmıştır. Moco’da da derin göğüs dekoltesi ve göbeği açıkta 

bırakan kostüm kullanmıştır. Mavi ve yeşil raspalı saçlar görülmektedir. Moco’nun bakışlarında 

masum bir tavır dikkat çekmektedir. “Kimsenin farkına varmadan istediği bilgisayara girebilir ve ihtiyaç 

duyduğu bilgileri aldıktan sonra hayalet gibi ortadan kaybolur” ifadeleri ile Moco tanımlanmıştır. Hayalet 

gibi ortadan kaybolmak ifadesinde metonimi yer almakta ve moco ile hayalet arasında bağ 

kurulmaktadır.   

Dizisel Çözümleme: Moco ismi hacker olmaya gönderme yapmaktadır. Böcek her yere kolayca 

girebildiği gibi mecazi anlamda gizli ses dinleme cihazı olarak da bilinmektedir.  Chat Noir yani kara 

kedi ifadesi Moco’nun kostümü ile sağlamlaştırılmıştır. Moco’yu tanımlayan Hacker’in gözü ile 

becerisi ifade edilmiştir. Moco’nun olağanüstü gücü ise onun efsane olarak tanımlanmasını 

sağlamıştır. 
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Dizimsel Çözümleme : Caroline’ı önce tanımlayan ifadelere bakılmalıdır. “Caroline, son derece 

zengin bir ailede büyüyen bir kızdır. Her nereye giderse gitsin etrafı korumalarla çevrilidir”. Caroline’nin 

zengin bir ailede büyüdüğünün göstereni onun giyim tarzıdır. Caroline’nin giyim tarzı ceket, etek, 

gömlek ve kravat şeklinde oluşturulmuştur. Diz üstünde olan fırfırlı etek boyu, kolejli kız kostümüne 

gönderme yapmaktadır. İki yandan toplanan sarı saçları yine onun okula gidişinin bir gösterenidir. 

Dizlerine kadar uzanan topuksuz düz çizmeleri Caroline’nın çocuksuluğunu tamamlamaktadır. 

Dizimsel analizde metinde kullanılan her bir cümlenin birbiri ile ayrılmaz ilişkisi fark edilmektedir. 

Zengin bir ailede büyümüş olması ile etrafının korumalarla çevrili olması birbirine neden sonuç 

ilişkisi ile bağlıdır. “Stadyumu dolduracak kadar çok hayranı var” ile okuldaki en popüler kız olmasının 

da birbirini tamamlayan anlamsal bütünlüğe sahip olduğu göze çarpmaktadır. Caroline’ın stadyumu 

dolduracak kadar hayranı olması, metonimi yapılarak hayran kitlesinin ve sevenlerinin çok olduğu 

ifade edilmek istenmiştir. 

Dizisel Çözümleme: Bu aşamada Caroline’nin dış görünüşü ile onu tanımlayan ifadelerin 

birbiri ile örtüşmesine bakılmıştır. “Caroline, zengin bir ailede büyümüştür ve her nereye giderse gitsin etrafı 

korumalarla çevrilidir” ifadesi ile tanımlanmaktadır. Bu cümlede Caroline’nin ailesinin ekonomik 

seviyesinin yüksek olduğu vurgulanmıştır. Burada ikili karşıtlıklar, zengin-fakir, hayran-düşman 

karşıtlıkları ile Caroline’nın korunmaya muhtaç olduğu aktarılmaktadır.  

İdeolojik ve Kültürel Çözümleme: Caroline özelinde genel olarak masallarda ve Hollywood 

filmlerinde kadınlar korunmaya muhtaç olarak kodlanırlar. Caroline’nin zengin olması ve 

hayranlarının çok olması onun korunmasını bir gereklilik haline getirmektedir. Caroline’nin bebeksi 

yüz hatları ve zenginliğin göstereni olan kostümü ile savunmasız olma hali sunulmuş ve korunmaya 

muhtaç olduğu imgelerle ve metinsel ifadelerle vurgulanmıştır. 
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Dizimsel Çözümleme: Paloma dış görünüş olarak asker kostümü ile imgelenmiştir. Deri 

pantolonu, üstte yer alan yeşil siyah ceketi ve asker şapkası ile bu görüntü oluşturulmuştur. Özellikle 

Paloma’nın belindeki sıra halinde yer alan mermiler ve sağ bacağındaki silah ile bu imge 

sağlamlaştırılmıştır. Ancak Paloma’yı tanımlayan ifadelerde onun bir silah tüccarı olduğu 

anlatılmaktadır. Bu noktada gösteren ve gösterilen ilişkisinin bozulduğu görülmekte ve gösteren 

farklı bir gösterileni işaret etmektedir. Paloma’nın hayatı hakkında verilen bilgiler ile neden-sonuç 

ilişkisi kurulmaktadır. Yer altı dünyasını avucunun içinde kontrol eden bir silah tüccarı ifadesi yer 

almaktadır. Bu ifade,  kullanıcı yerine nesne metonimi ile aktarılmıştır. Böylece Paloma’nın gücü 

yeraltı dünyasının kontrolünü elinde bulundurması ile ilişkili sunulmuştur. Bu ifadeyi gerçek 

anlamda karşılayan, Paloma’nın elindeki mermilerdir. Böylece hem gerçek hem yan anlamlar ile 

anlam sağlamlaştırılmıştır.  “Paloma’nın acı dolu bir geçmişi var” ifadesi de yine gerçek anlamdan ziyade 

yan anlamları barındırmaktadır. Ülkesinin en fakir banliyölerinde büyümüş olması ile acı dolu 

geçmişi ifadesi birbirini güçlendirmektedir. Şimdi yeraltı dünyasını kontrol etmesi ve silah tüccarlığı 

yapması ise geçmişten hesap sorma anlamı da taşımaktadır.  

Dizisel Çözümleme:  Paloma metinde kötülüğün özü olarak görülmektedir. Bu sayede içerik 

anlatısında karşıtlıkların kurulduğu göze çarpmaktadır. Eskiden güzellik kraliçesi ve kızların rol 

modeli olan Paloma, şimdi kötülüğün özü olarak görülmektedir. Yani eski ve yeni ikili karşıtlığı iyi ve 

güzel olanın kötüye dönüşümü ile aktarılmaktadır. Buna göre eskiden güzellik kraliçesi olduğu ifade 

edilen Paloma yine güzel hatta seksi biri olarak imgelenmiştir. Eskiden yoksuldur ama şimdi silah 

kaçakçılığı yaparak güç elde etmiştir. Eskiden iyi birisidir ama şimdi kötü birisi haline dönüşmüştür. 

Paloma’nın kostümü ile onu tanımlayan ifadelerde karşıtlık üzerine kurulmuştur. 

İdeolojik ve Kültürel Çözümleme: Kadın karakterin kötülüğün özü olarak görülmesi, mitsel 

anlatılarda yer alan kadının kötü oluşunu akıllara getirmektedir. Kadın ve kötülük ilişkisi, 

Pandoranın kutusu mitsel anlatısında sunulduğu gibi kadının dünyaya kötülük getirmesiyle 

aktarılmaktadır.    
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Dizimsel Çözümleme: Olivia oyunda bir hemşiredir. Olivia’yı tanımlamak için çevresindekilere 

bakmanın ona mutluluk getirdiği, dost ya da düşman herkese baktığı ifadeleri kullanılmıştır. Burada 

bakmak kelimesi yan anlam ile kullanılmıştır. Bakmak hastalar ile ilgilenmek anlamına gelmektedir. 

Onun şifalı dokunuşuyla iyi olan hastalar, güç ve güven kazandığı da aktarılmıştır. Olivia’nın dış 

görünüşünde hemşire kostümüne cinsellik vurgusu eklendiği dikkat çekmektedir. Derin göğüs 

dekoltesi, mini eteği, göbeğin açık bırakıldığı bu kostümde dizüstüne kadar çıkan çoraplar ile cinsellik 

vurgusu artırılmıştır. Olivia’nın ayağında ise kostümü ile uyumlu kırmızı burnu açık topuklu 

ayakkabılar yer almaktadır. Ayrıca Olivia, kızıl kısa saçları ve saçlarının üstünde hemşireliğin 

göstereni olan hemşire başlığı  ile görülmektedir. Olivia’yı tanımlamak için hemşire, mutlu olmak, 

şifalı dokunuş ve güvenilir arkadaş kavramları kullanılmıştır. Bu sayede dizimsel kodlar ile Olivia’nın 

kişiliğine ilişkin bilgiler aktarılmıştır.  

Dizisel Çözümleme: Olivia, dizimsel kodlar ile üzerinde durulan iyileştirici dokunuş ile 

mutluluk kazanmasına ilişkin bir yüz ifadesi yerine çekici bir yüz ifadesi görülmektedir. Olivia’yı 

tanımlamak için kullanılan ifadeler ile Olivia’nın dış görünüşü arasında uyuşmazlık görülmektedir. 

Yani gösteren ile gösterilen birbiri ile uyuşmamaktadır. Bu sayede gösteren bambaşka yeni bir 

gösterileni ifade etmeye başlamış ve bilinenin dışında bir hemşire imgesi açığa çıkmıştır.   Olivia’nın 

dost ya da düşman herkese bakmasının gösterileni Olivia’nın bakışlarıdır. Ama bu bakışlarda cinsellik 

iması hissedilmektedir. Metinde,  hasta ve güç kazanmak- arkadaş ve düşman üzerinden karşıtlıklara 

başvurularak Olivia’nın iyileştirici gücü öne çıkarılmaktadır.    

İdeolojik ve Kültürel Çözümleme: Hemşirelik gibi yan meslekler, feministler tarafından 

kadınların medyada oynadığı rol stereotiplerinden biri olarak kabul edilmektedir. Feministlere göre 

kadınlar medyada göründüğünde ya eş, anne, kız evlat, kız arkadaş olarak ya geleneksel mesleklerde 

(sekreter, hemşire, kabul görevlisi) ya da seks aracı biçiminde gösterilmektedir.(Van Zoonen 1997: 

473) Burada da kullanılan hemşire imgesi, yan rol stereotipine uygun olmasının yanında cinsellik 

vurgusuyla ideolojik bakış açısına uygun olarak düzenlenmiştir. 
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Dizimsel Çözümleme: “Notora bir motosiklet yarışmacısıdır. Notora’nın ailesi de bir motorcu 

çetesidir. Ancak Notora, cinayetle dolu bir hayattan nefret etmektedir” ifadeleri ile Notora’nın 

yaşantısı hakkında bilgi verilmektedir. Ancak sonrasında Notora’nın ailesi ile başka çeteler arasında 

bir silahlı kavgada tüm ekibin öldürüldüğü anlatılmaktadır. Notora’nın bu mücadeledeki 

başarılarından dolayı  Free Fire adasına gönderildiği ifade edilmiştir. Metinsel anlatıdaki ifadelerin 

her biri neden-sonuç ilişkisi ile aktarılmaktadır. Böylece Notora’nun şu an Free Fire adasındaki 

varlığının nedeni de oyunculara sunulmaktadır. Burada asıl önemli olan Notora’nın motosiklet 

yarışçısı olmasıdır. Zaten karakterin oyun evrenine katkısında yarışçının araçtaki tüm dostları 

kutsayarak değerini dolduracağı bilgisi verilmektedir.  Notora’nın dış görünüşü ile onu tanımlayan 

ifadeler birbirini tamamlamaktadır. Notora, siyah deri motorcu ceketi ile yırtık motorcu pantolonu 

giymiştir. Göbeği açıkta bırakan büstiyeri bulunmaktadır. Göbek deliğine yakın bir dövme 

görülmektedir. Belinde ve bacağında mermiler göze çarpmaktadır. Boynunda kırmızı fuları, gri kısa 

saçları ve koyu makyajı dikkat çekmektedir. Kıyafetin tamamlayıcı parçası olarak siyah düz bir çizme 

fark edilmektedir.  

Dizisel Çözümleme: Notora’nın duruşu, kendinden emin bir tavırdadır. Notora’yı tanımlamak 

için başvurulan “cinayetle dolu bir hayattan nefret ediyor” cümlesi ile Notora’nın şimdiki yaşamı 

arasında karşıtlık dikkat çekmektedir. Notora Free Fire adasında ölümün ve öldürmenin olduğu bir 

yerde savaşmaktadır. Bu nedenle eski ve yeni yaşantısı arasındaki karşıtlık aktarılırken, değişmeyen 

öldürme eylemi yan anlamlarda yatmaktadır. Bir motosiklet yarışçısı olmasında içinde büyüdüğü 

ailenin de motosiklet çetesi olmasının etkisi görülmektedir. Bu sayede eski ve yeni arasında neden 

sonuç ilişkisi kurularak şimdiki varlığın nedeni aktarılmaktadır.  Notora’nın dış görünüşü motosiklet 

yarışçısına uygun olmasının yanında kadın motosiklet sürücüsünün cinsel imgesini de 

barındırmaktadır.  

İdeolojik ve Kültürel Çözümleme: Notora için öldürme eyleminden nefret ettiği ifade 

edilmesine karşın, çıkan bir çatışmada esir alındığı ve Free Fire adasına gönderildiği aktarılmaktadır. 

Notora, Free Fire adasında esir olarak yer almakta ve öldürme isteği içinde bulunmamaktadır. Ama 

Notora, ölmenin ve öldürmenin olduğu bu adada var olmak için öldürmek zorundadır. 
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Dizimsel Çözümleme: Shani salaş kot tulum ile elinde sarı eldivenleri, belinde bir şeyleri 

tutturmak için kullanılan sarı kemeri ve sarı kulaklığı ile görülmektedir. Shani’nin dış görünüşünde 

bir düzensizlik hissettirilmektedir. Bu düzensizlik tulumun sol üst düğmesinin takılmaması ve sağ üst 

bacağa kadar pantolonun kıvrılması ile sağlanmıştır. Tulumun içinde beyaz spor bir büstiyer 

görülmektedir. Ayağında kahverengi bağcıklı botlar fark edilmektedir. Shani’yi tanımlayan ifadelere 

gelince; onun kendi kendini yetiştirmiş bir mühendis olduğu bilgisi verilmektedir. Ailesinin 18 

yaşındayken bina patlamasında öldüğü ve her şeyini kaybettiği aktarılmaktadır. Daha sonra bir 

hurdacı ona bir yer vererek geçimini sağlayacak işler yapmaya başlamıştır. Hurdalıkta hurda 

parçalarını birleştirerek hayal gücünün icatlarını yapmıştır. Shani’nin hayatta kalma yeteneği teçhizat 

geri dönüşümü yapmasıdır.  

Dizisel Çözümleme: Shani’yi tanımlayan ifadeler ile Shani’nin dış görünüşü arasında benzerlik 

kurulmaktadır. Yani gösteren ve gösterilen ilişkisi sağlanmıştır. Mühendislerin sarı renk yelek 

giymeleri burada sarı kemer, eldiven ve kulaklık ile gösterilmiştir. Kendisini yetiştiren mühendis 

göstereni ise kot tulum imgesi ile oluşturulmuştur. Shani’nin saçları işine engel olmayacak şekilde 

tepeden topuz ile toplanmış ancak cinsellik vurgusu oluşturmak için saçlar bukle halinde 

düşürülmüştür. Yüz ifadesinde sakinlik hissedilen Shani, rahat giyimiyle rahat beden duruşunu 

desteklemektedir. Shani’nin hayatta kalma yeteneğinde her öldürme eyleminden sonra zırh 

dayanıklılığını yenilemesidir. Bu ifade ile Shani’nin geçmiş yaşantısı sonrası buluşlar yaparak hayata 

tutunması arasında metoforik benzetme vardır.   

İdeolojik ve Kültürel Çözümleme: Shani kendini yetiştirmiş bir mühendis olarak görülse de dış 

görüşünde kadınsılık ve cinsellik özellikleri eksik edilmemiştir. Beden hatlarının muntazam olduğu 

bu imgelemde, zekası, hayalleri ön planda olan kadın karakterlerin bile cinsellik imgesi ile 

oluşturulduğu eril bakış dikkat çekmektedir.   
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Dizimsel Çözümleme: Steffie’yi metinsel anlatıda tanımlamak için şu ifadelere yer verilmiştir. 

“Steffie, bir liberalisttir. Çocukluğundan beri, sanat sanki ona bahşedilmiş bir hediye gibiydi. Steffie, 

savaştan sonra ülkesinde Future Horizons’un yükselişini ve daha iyi bir gelecek adına sanatçıları nasıl 

avladıklarını gördü. Korkaklıklarına gülmek için şehirde harika bir grafiti bırakarak ünlü bir asi oldu. 

Bu dünyaya özgürlüğü geri getirmek ilk hacker olmayan üye olarak Cibernetica’ya katıldı.” Steffie’nin 

dış görünüşü garifiti sanatının gösterileni olarak kodlanmıştır. Yüzünde, saçında ve kıyafetinde grafiti 

izleri bulunmaktadır. Siyah üzerine neon mavi ve sarı renklerin yer aldığı imgelemde, Steffi’nin asiliği 

ince çorabında yer alan delikler ile aktarılmıştır. Steffie’nin sol elinde grafiti boya kutusu 

bulunmaktadır. Steffie’nin liberalist olması ile onun özgürlüğe düşkün olması anlatılmak 

istenmektedir. Dizisel kodlara bakıldığında metonimi yapıldığı görülmektedir. Future Horizons’un 

yükselişi ile ülkesindeki yeni yönetim anlatılmak istenmiş sorumlu insanlar yerine kurum benzetmesi 

yapılmıştır. Sanatçıların avlanması ile yönetimin sanata ve sanatçıya düşman olduğu anlatılmış ve 

sanatçıların avlanması ile yakalanmaları kastedilmiştir. Burada avlanmak yan anlam ile 

kullanılmaktadır. Steffie’nin liberalist tavrını aktaracağı bir alan olarak sanattan bahsedilmiş ve 

sanatın ona bahşedilen bir hediye olduğu vurgulanmıştır. Ülkesinde Futura Horizons’un yükselişi ile 

birlikte aslında sanatı, bir araç haline dönüştürerek daha yaşanılabilir bir dünya oluşturmayı 

istemektedir.  

Dizisel Çözümleme: Future Horizons’un özgürlük karşıtı olduğu yan anlam ile aktarılmış ve 

Steffie’nin Cibernetica’ya katılmasının temelinde dünyaya özgürlük getirme isteği olduğu 

anlatılmıştır. Metinde yer alan karşıtlıklar, özgürlük - asi ve sanatçı kavramları bir arada yer alırken 

bu kavramların karşıtı olarak Future Horizons gösterilmektedir. Burada ikili karşıtlıklar verilmek 

istenen anlamı sağlamlaştırmak için kullanılmış ve Steffie’nin sanatçı yanını ve hedefini anlatmak için 

başvurulmuştur. Steffi, dünyayı değiştirme gücü olarak sanatı kullanmakta ve boya bu sanatın aracı 

haline gelmektedir. Steffie’nin  özgürlükçü yanı, sanat ile dünyaya özgürlük getirmeyi sağlayacaktır.  

İdeolojik ve Kültürel Çözümleme: Kadının tarih boyunca duygu yanı ile erkeğin ise akıl ile 

tanımlanmış olması, bu oyunda Steffie’nin duygu yanı ile aktarılmıştır. Steffie’nin dünyayı 

değiştirmek için sanatı kullanması, kadın olmasıyla ilişkilidir. 
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Dizimsel Çözümleme: “Kapella yetenekli bir şarkıcıdır ve onun ünlü olmasını isteyen bir aile 

tarafından büyütülmüştür. Kapella’nın ailesi toplumda saygı kazanmak için onun şöhrete 

kavuşmasına yardımcı olmaktadır. Ama ailesi Kapella’nın ne istediğini umursamamaktadır.  Ailesinin 

onu kendi amaçları için kullandığını henüz bilmemektedir.” Kapella’nın şarkıcı rolüyle beden imgesi 

birbirini tamamlamaktadır. Kapella’nın siyah pembe kostümünün yan anlamları bulunmaktadır. 

Pembe rengi Kapella’nın hayallerinin göstereni iken, siyah rengi ailesinin onu kendi amaçları için 

kullanmasının göstereni olmaktadır.   Kapella’nın dış görünüşünde, siyah pembe mini eteği, 

dizüstüne kadar çıkan deri yüksek topuklu çizmeleri, derin göğüs dekolteli büstiyeri, pembe yakaya 

iliştirilen siyah kravatı ve siyah kepi bulunmaktadır. Şarkıcı kimliğinin göstereni mikrofon imgesi ile 

sağlanmıştır.  Metinde yer alan büyütülmek kavramı edilgen bir yapıdadır. Yani Kapella bu süreçte 

etken değil, edilgen biri olarak gösterilmektedir. 

Dizisel Çözümleme: Kapella’yı tanımlayan metinsel anlatıdaki ifadeler ile Kapella’nın dış 

görünüşü gösteren gösterilen ilişkisini tamamlamaktadır. Kapella’nın ailesinin onun şöhret olmasını 

istemesi ve bunu yaparken Kapella’nın ne istediğini umursamamaları siyah rengi ile imgelenmiştir. 

Burada kullanılan ikili karşıtlıklar, siyah- pembe renk ile oluşturulmuştur. Anlatıda Kapella ve ailesi 

arasında ikili karşıtlığa başvurulmuştur. Kapella’nın masum oluşunu göstermek için ailesi düşman 

olarak tanımlanmıştır. Ailesinin Kapella’nın ne istediğini umursamadan onun şöhret olmasını 

istemesi ve ailesinin onu kendi amaçları için kullanmalarında Kapella saf ve masum olan yani 

gösterilendir.  

Kültürel ve İdeolojik Çözümleme: Metinsel anlatıda, büyütülmek- edilgen bir anlam 

taşımaktadır. Ayrıca Kapella’nın ailesinin gerçek yüzünü görememiş olması, onun masum ve saf 

oluşunu desteklemektedir. Böylece Kapella, şöhret elde etmiş olsa da ne istediğini tam olarak 

bilmeyen edilgen biri olarak anlatılmıştır.  

 

SONUÇ  

 

Bir Battle Royal oyunu olan Garena Free Fire oyununda kadınlar, hem genç ve güzel olarak 

imgelenmekte hem de savaşmaya hazır özellikler ile donatılmaktadır. Bütün kadın karakterlerin 

yaptıkları iş her ne olursa olsun cinsel kimlikleri baskın olarak oyun evreninde yer aldıkları 

görülmektedir. Kadına yönelik bu imgelem, dijital oyunlardaki eril bakışı göstermektedir. Bu 
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oyunlarda kadın, güçlü olduğu kadar, kadınsı ve cinsel özelliklere sahip olması gerektiği 

vurgulanmaktadır.  

Kadınlar güçlü karakter olarak sunulmuş olsa da kötülüğün özü olarak ifade edilmekte ve bu 

durum kadın güçlü ise kötüdür algısını oluşturmaktadır. Dijital oyunlarda kadına atfedilen meslekler 

de stereotiplerin etkisi olduğu görülmektedir. Hemşirelik gibi yan meslekler, feministler tarafından 

kadınların medyada oynadığı rol stereotiplerinden biri olarak kabul edilmektedir. Feministlere göre 

kadınların medyada göründüğünde sekreter, hemşire, kabul görevlisi gibi mesleklerde gösterilmesi 

tamamen ataerkil ideoloji ile ilişkilidir. Oyunda kullanılan hemşire imgesi, yan rol stereotipine uygun 

olmasının yanında cinsellik vurgusuyla eril bakışı yansıtmaktadır. Karakterler, metinsel anlatıda 

edilgen karakterler olarak sunulmuştur. Bu karakter, motosiklet yarışçısı, zengin bir kız ya da şarkıcı 

olabilmektedir. Böylece kadın, şöhret elde etmiş olsa da ne istediğini tam olarak bilmeyen edilgen biri 

olarak gösterilmiştir. Kadınlar mühendis olsa da dış görüşünde kadınsılık ve cinsellik özellikleri eksik 

edilmemiştir. Beden hatlarının muntazam olduğu bu imgelemde, zekâsı, hayalleri ön planda olan 

kadın karakterlerin bile cinsellik imgesi ile oluşturulduğu eril bakış dikkat çekmektedir.  Kadın tarih 

boyunca duygu yanı ile erkek ise akıl ile tanımlanmıştır. Garena Free Fire oyununda kadının dünyayı 

değiştirme gücünde sanat vurgusu öne çıkmaktadır.  Genel olarak masallarda ve Hollywood 

filmlerinde kadınlar korunmaya muhtaç olarak kodlanırlar. Oyunda Caroline karakteri özelinde, 

kadının savunmasız olma hali sunulmuş ve korunmaya muhtaç olduğu imgelerle ve metinsel 

ifadelerle vurgulanmıştır. 

Sonuç olarak bu oyunlarda kadınlar, erkeğin görmek istediği şekilde tasarlanmaktadır. Dijital 

oyunlar, oyunculara eğlenecekleri bir dünya vaat ederken, kadın ve erkeğe aşıladıkları ataerkil 

ideoloji ile dünyayı şekillendirmektedirler. Bu durum, kadınların medya alanlarında 

stereotipleştirilmesini artırmaktadır. Dijital oyun alanında kadın üretici sayısının artış göstermesi ile 

kadına yönelik bu indirgemeci bakışın ortadan kalkacağı düşünülmektedir. Kadın oyun üreticileri, 

kadını olması gerektiği gibi değil de olduğu gibi temsil ederek, kadın üzerindeki baskıyı ortadan 

kaldıracaklardır.  

 

KAYNAKLAR 

 

Atabek, G. Ş., & Atabek, Ü. (2007). Medya metinlerini çözümlemek: içerik, göstergebilim ve söylem 

çözümleme yöntemleri. İstanbul: Siyasal Kitabevi. 

Batı, U. (2011). Sekizinci sanatın inşası: dijital oyunlar kesişiminde postmodernizm, tüketim kültürü, 

üstgerçeklik, kimlik ve olağan şiddet. (Ed. Gülin Terek Ünal- Uğur Batı). Dijital oyunlar: kendi 

dünyanda yaşa bizimkinde oyna. İstanbul: Derin Yayınları. 3-33. 

Binark-M.–Bayraktutan Sütcü, G. (2008). Bir kültür endüstrisi ürünü olarak dijital oyun. İstanbul: 

Kalkedon Yayınları. 

Castells, M. (2008). Enformasyon çağı: ekonomi, toplum ve kültür (Çev: E. Kılıç).İstanbul: İstanbul 

Bilgi Üniversitesi Yayınları. 

Dewinter, J. –Kocurek, C.A. (2017). Women and The Exclusionary Cultures of the Computer Game 

Complex: Aw Fuck, I Got A Bitch On My Team!. (Ed. Jenifer Malkowski- Treaandrea M. 

Russworm). Gaming represantation: race, gender and sexuality in video games. İndiana 

University Press: USA., 57-73   

Fron, J., Fullerton, T., Morie, J. F., & Pearce, C. (2007). The hegemony of play. In DiGRA Conference. 



511 

 

Ünal, G.T. (2011). 1980’li Yıllarda Dijital Oyunlarda Kadın Karakterlerin Simgesel Anlatım Açısından 

İncelenmesi (Ed. Gülin Terek Ünal- Uğur Batı). Dijital oyunlar: kendi dünyanda yaşa 

bizimkinde oyna. İstanbul: Derin Yayınları. 65-94. 

Van Zoonen, L. (1997). “Medyaya Feminist Yaklaşımlar”. (Der. Süleyman İrvan). Medya kültür 

siyaset. Ankara: Ark Yayınevi, 467-511. 

Yengin, D. (2012). Dijital oyunlarda şiddet. İstanbul: Beta Yayınları. 

 

 

İNTERNET KAYNAKLARI 

 

http 1:  https://digitalage.com.tr/oyun-dunyasinda-kadin-olmak/. Erişim Tarihi: 10.10.2021 

http 2: https://www.oyunfor.com/mobil-oyunlar/garena-free-fire. Erişim Tarihi: 05.10.2021 

http 3: https://etail.com.tr/free-fire-nedir. Erişim Tarihi: 02.10.2021 

 

 

 

https://digitalage.com.tr/oyun-dunyasinda-kadin-olmak/
https://etail.com.tr/free-fire-nedir


512 

 

OYUN ENDÜSTRİSİ VE CİNSİYETÇİLİK:  

ACTIVISION BLIZZARD ÇALIŞANLARI HAKKINDAKİ HABERLERİN İNCELENMESİ 

 
Özge UĞURLU AKBAŞ 

Üsküdar Üniversitesi, Türkiye 

ozge.ugurlu@uskudar.edu.tr 

Özge UĞURLU AKBAŞ, T.E.D. Kdz. Ereğli Koleji’nden mezun olmuştur. 2001 yılında Gazi Üniversitesi I ̇letişim 

Fakültesi Halkla I ̇lişkiler ve Tanıtım Bölümü’nü dereceyle tamamladıktan sonra, 2003 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı’nda Yüksek Lisans ve 2008 yılında aynı üniversite ve aynı Anabilim 

dalında doktora programında eğitimini tamamlamıştır. Akademik hayatına Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla 

İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı olarak devam etmektedir. Çalışmalarını halkla ilişkilerin yanı sıra, tüketim felsefesi, dijital 

iletişim, dijital oyunlar başlıkları altında yoğunlaştırdığı görülen Akbaş’ın bu alanlara ilişkin olarak hazırladığı Türkçe ve 

İngilizce ulusal ve uluslararası birçok bildiri, kitap ve kitap bölümleri bulunmaktadır.  

Özet: Oyun endüstrisi eğlence pazarlamasının en önemli alanlarından biri olarak kabul görmektedir. Birçok oyun stüdyosu 

oyunların yazılımından, tasarımına farklı türlerde oyunlar geliştirmekte, bir bütün olarak nihai kullanıcıya ulaşmasını 

sağlamaktadır. Oyunların ortaya çıkışında hikâyenin tasarlanması, animasyonların ve karakterlerin oluşturulması, 

mekaniklerin ve kuralların belirlenmesi, ses tekniklerinin işlenmesi, eklenti paketlerinin düzenlenmesi gibi birçok süreç 

düşünülmelidir. Bunun yanı sıra oyun tamamlanmadan önce alfa, beta sürümleri, test aşaması ve pazarlama süreçleri de 

devreye girmektedir. Bugün dünyada en çok bilinen AAA oyun stüdyolarından biri olan Activision Blizzard, World of 

Warcraft, Diablo, Starcraft gibi oyunlarla tanınan ve özellikle oyuncular (gamer) arasında kendine özgü kültür yaratabilmiş 

bir şirket olarak nitelendirilebilir. Şirketlerin çalışanlarına sunmuş olduğu imkanlar ve kurum kültürü aynı zamanda 

çalışanların kurumsal aidiyetini de yakından etkilemektedir. Kurumlarda çalışanlara yönelik olarak çok sık rastlanan 

mobbing uygulamaları, zorbalık, cinsiyetçilik, ayrımcılık gibi faktörler kurum içi moral, motivasyon, iş verimliliği ve 

kalitesini de yakından etkilemektedir. Activision Blizzard da çalışanları üzerinde uygulamış olduğu bu tür olumsuz 

politikalarla gündeme gelmiş, bahsi geçen konularla ilgili çalışanların protestoları ve hukuki süreçlerin yaşanmasıyla karşı 

karşıya kalmıştır. Bu çalışmada cinsiyetçilik kavramı oyun endüstrisi üzerinden incelenmektedir. Çalışmanın amacı 

Haziran- Eylül 2021 tarih aralığında Activision Blizzard hakkında dijital medyada çıkan haberlerin analiz edilmesidir. İçerik 

analizi yöntemiyle haber başlıkları, haber metni, kullanılan görseller göstergebilimsel çözümlemeye dayandırılmaktadır. 

Böylece oyun endüstrisindeki işleyiş, sektörün durumu ve çalışanlarla ilgili medyaya yansıyanlar değerlendirilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Oyun Endüstrisi, Cinsiyetçilik, Activision Blizzard, Haber İncelemeleri 

 

Abstract: The gaming industry is recognized as one of the most important areas of entertainment marketing. Many game 

studios develop different types of games, from the software to the design of the games, and ensure that they reach the end user 

as a whole. Many processes should be considered in the development of games, such as designing the story, creating the 

animations and characters, determining the mechanics and rules, processing the sound techniques, and editing the add-on 

packages. In addition, alpha, beta versions, testing phase and marketing processes come into play before the game is 

completed. Activision Blizzard, one of the most well-known AAA game studios in the world today, can be described as a 

company that is known for games such as World of Warcraft, Diablo, and StarCraft, and has created a unique culture, 

especially among gamers. The opportunities offered by companies to their employees and the corporate culture also closely 

affect the corporate belonging of the employees. Factors such as mobbing practices, bullying, sexism and discrimination, 

which are very common for employees in institutions, also closely affect internal morale, motivation, work efficiency and 

quality. Activision Blizzard has also come to light as a result of the negative policies it has imposed on its employees, and has 

faced employee protests and legal proceedings as a result of the aforementioned issues. In this study, the concept of sexism is 

examined through the game industry. The aim of the study is to analyze the news about Activision Blizzard in the digital 

media between June and September 2021. With the content analysis method, news headlines, news text, and images used are 

based on semiotic analysis. Thus, the process in the game industry, the state of the industry, and the reflections in the media 

about the employees are evaluated. 

 

Keywords: Game Industry, Sexism, Activision Blizzard, News Reviews 
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Kaan KARA, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olmuştur. 2018 

yılında ise Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı’na yüksek 

lisans öğrencisi olarak katılmıştır. 

 

Hatice BAYSAL, Anadolu Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimini İktisat Anabilim 

Dalı’nda; doktora eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi İşletme Anabilim Dalında 2012 yılında tamamladı. 2019 Mayıs 

ayından itibaren SDÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Bilişim Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görevine devam 

etmektedir. Kadın girişimciler, girişimcilik, sosyal medya ve yönetim alanlarına ilişkin çalışmaları bulunmaktadır. 

 

Özet: Toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının oluşmasında çocukluk dönemi oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Bu 

yargıların yeniden üretimi ve aktarımında geçmişte mitlerin masalların ve hikâyelerin yüklendiği işlev açısından 

günümüzde yeni bir aktör olarak dijital oyunlar karşımıza çıkmaktadır. Bireylerin çocukluk döneminden itibaren 

içselleştirdikleri bu oyunlar kişiliklerinin gelişiminde oldukça etkilidir. Bu araştırmada Angry Birds 2 adlı dijital oyun; 

karakterlerin tasarımlar, karakterlerin kişilikleri ve oynama mekanikleri gibi konularda toplanan veriler eşliğinde daha 

önceden belirlenen toplumsal cinsiyet kalıp yargılarından oluşan temalar çerçevesinde betimsel analize tabi tutulmuştur. 

Analizlerin sonucunda birkaç istisna dışında neredeyse bütün karakterlerin toplumsal cinsiyet kalıp yargıları doğrultusunda 

tasarlandıkları görülmüştür. Bu kalıp yargılardan bazıları görsellik bağlamında cinsiyetleri tek tipleştirirken, bazıları 

kadınları arka plana atarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğine sebep olan kalıp yargılar olarak tespit edilmiştir.   

 

Anahtar Kelimeler: Dijital Oyunlar, Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargıları, Angry Birds, Betimsel Analiz  

 

Abstract: Childhood period is of great importance in the formation of gender stereotypes. In terms of the function of myths, 

tales and stories in the reproduction and transmission of these judgments, we come across digital games as a new actor today. 

These games, which individuals internalize since childhood, are very effective in the development of their personalities. In this 

research, the digital game named Angry Birds 2; The characters' designs, characters' personalities, and playing mechanics 

were subjected to descriptive analysis within the framework of themes consisting of predetermined gender stereotypes, 

accompanied by data collected. As a result of the analyzes, it was seen that almost all the characters, with a few exceptions, 

were designed in line with gender stereotypes. While some of these stereotypes standardize the genders in the context of 

visuality, some of them have been identified as stereotypes that cause gender inequality by putting women in the background. 

 

Keywords: Digital Games, Gender Stereotypes, Angry-Birds, Descriptive Analysis 
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TOPLUMSAL CİNSİYET KALIP YARGILARININ AKTARIMINDA YENİ BİR AKTÖR OLARAK 

DİJİTAL OYUNLARIN ROLÜ: ANGRY BIRDS-2 ÖRNEĞİ 

 

GİRİŞ 

 
Cinsiyet kavramı kadın ve erkek bireylerin biyolojik farklılıklarını temsil eden bir kavramdır. 

İnsanlık tarihi boyunca bu iki cinsiyet arasındaki farklar öne sürülerek çeşitli kalıp yargılar 

üretilmiştir. İşte bu kalıp yargılardan oluşan algılara toplumsal cinsiyet algısı denir. İlk toplumlardan 

bu yana toplumsal cinsiyet algısı çeşitli yollarla yeniden üretilerek varlığını sürdürmeye devam 

etmektedir. Cinsiyet kalıp yargılarına sahip olan insanlar veya toplumlar tarafından oluşturulan her 

türlü iletişim unsuru aynı zamanda bu algıları yeniden üreten araçlardır. Mitler, masallar, hikâyeler, 

resimler, haberler, diziler, filmler gibi araçlar bunlara örnek olarak gösterilebilir. Önceki zamanlarda 

masalların prens ve prenseslere yüklediği rolleri ve misyonları günümüzde teknolojinin gelişimi ile 

çeşitli teknolojik olgular üstlenmiştir. Bunlardan biri de dijital oyunlardır. Araştırma buradan 

hareketle günümüz toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının yeniden üretimi ve aktarımında yeni bir 

aktör olarak dijital oyunların işlevini belirlemeye yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.   

 

1.LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

 
Toplumsal cinsiyet; Kavramın ortaya çıkışı daha eskilere dayansa da Scott’a göre 1970’li 

yıllardan sonra feministler toplumsal cinsiyet kelimesini cinsler arasındaki ilişkilerin toplumsal olarak 

örgütlenmesini kastederek daha ciddi ve doğru bir şekilde kullanmaya başlamışlardır. Toplumsal 

cinsiyet, cinsiyeti içerir ancak ne direkt olarak cinsiyet tarafından belirlenen bir şeydir ne de direkt 

cinselliği belirleyen bir ilişkiler bütününü vurgulamaktadır (2007:2-12). Toplumsal cinsiyetin oluşması 

aşamasında birçok bileşenle karşılaşılır. Bu bileşenlerin arasında aile, eğitim, akran grubu ve kitle 

iletişim araçlarından yayılan cinsiyetçi mesajlar (Güdücü, 2018:24) bulunmaktadır. 

Kişilik gelişimi ve toplumsal cinsiyet; Freud’un (1962) 1920’lerin başında öne sürdüğü yapısal 

modelde kişiliği oluşturan 3 yapıdan söz etmektedir: id, ego ve süper ego. (akt. Yazgan vd., 2015: 20). 

İd içerisinde en ilkel istekleri ve hazzı barındırırken, süper ego toplumsal değerleri ve ahlak 

yargılarını içinde barındırır. Ego ise bu iki benlik yapısı arasında dengeleyici bir konumdadır (Üçok 

ve Öztemür, 2020:75-81). Süper ego 3-5 yaşları arasında egodan ayrılmaya başlar. Çocuğun çevresiyle 

olan etkileşimi sonucunda bu yaşlar sorasında tam olarak ortaya çıkan vicdani bir yapıdır (Yazgan 

İnanç ve Yerlikaya, 2015:21). Tabi ki çevreden gelen cinsel mesajlarında bu yapıyı oluşturan öğelerden 

olduğunu düşünülürse, toplumsal cinsiyet algısının da oluştuğu ve barındığı alan olarak 

görülmektedir. Süper ego ile ilişkili bir biçimde psikoseksüel gelişim dönemleri de önemlidir. Freud 

bu dönemleri cinsel hazzın yoğunlaştığı bölgelere göre oral dönem, anal dönem, fallik dönem, gizil 

dönem ve genital dönem olmak üzere 5 döneme ayırmaktadır (Artan, 2019:236-238). Bu araştırma 

özelinde erken çocukluktan, çocukluk sonuna kadarki dönemi kapsayan fallik ve gizil dönemlerin 

önemli olduğu belirtilebilir. 

Cinsiyet kalıp yargılarının yeniden üretimi ve dijital oyunların bu bağlamdaki rolü; 

Mitchell’e göre, ilkel toplumlarda erkeklere doğaya egemen olma gibi görevler verilirken kadınlara 

bakım gibi işler verilmiştir. Kadınlar, çocuklar ve özel mülklerle birlikte korunması gereken şeyler 

arasına dahil edilmiştir (Mitchell, 2006:41). Yeniden üretim döngüsü bu noktada çok net 

görülmektedir. Çağdaş toplumlarda dahi önce kadınlar ve çocukların kurtarılmasına dair söylem 

yinelenmeye devam etmektedir.  
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Fiziksel gücün yanında annelik, birçok noktada biyolojik determinizmin de dayanağı olarak 

kullanılmıştır.  Yine aile yapısının ve ilişkilerinin belirlenip kadın ve erkeklere roller biçilmesinde bu 

iki unsur büyük rol oynamıştır ve bu kalıp yargılar günümüze kadar yinelenip durmuştur.  

Toplumsal cinsiyet rollerini aktarmada masallar ve hikayeler her dönemde önemli bir rol 

oynamıştır. Masallarla birlikte çocuklara toplumda pasif mi yoksa aktif mi olacakları öğretilmektedir 

(Ertung, 2013: 92). Masal ve hikayelerle yeniden üretilen ve aktarılan bu cinsiyet kalıp yargılarına 

ilişkin pasif, kaderine razı prenses ve aktif, kurtarıcı prens figürünün farklı bir uyarlamasının Mario 

(Nintendo, 1985) oyununda net bir şekilde sergilendiğini söyleyebiliriz. Bu da bize oyunların aynı 

zamanda yeniden üretme ve aktarma işlevinde yeni bir aktör olarak dijital oyunların da yer aldığını 

işaret etmektedir.   

 

2.ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

 
Araştırmanın amacı, toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının yeniden üretimi ve aktarımında yeni 

bir aktör olarak dijital oyunların nasıl bir işlev üstlendiğini tespit etmektir. Bu çerçevede araştırmada 

nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Araştırma için, özellikle çocuklar arasında popüler olan ve 

yetişkinlerin de ilgi göstermiş olduğu Angry Birds-2 isimli dijital oyun seçilmiştir. Bu oyun içerisinde 

herhangi bir diyalog yer almadığı için görseller ve oyunun oynanma mekanikleri temelinde betimsel 

çözümleme, toplumsal cinsiyet kalıp yargıları temelinde belirlenen kategoriler çerçevesinde 

gerçekleştirilmiştir.  

Angry Birds 2 oyunu ile ilgili verileri; karakter tasarımları, oyun içi görüntüler, oynanış 

mekanikleri, tanıtım görselleri ve videoları oluşturmaktadır. Örneklem kapsamındaki bütün unsurlar 

tek tek incelenip veriler toplanmış ve çözümlemesi yapılmıştır. Litaretür incelemesi sonucunda yedi 

adet toplumsal cinsiyet kalıp yargısı belirlenmiş olup veriler bu kategoriler altında değerlendirmeye 

tabi tutulmuştur. Bu kategoriler; annelik ve doğurganlık; cinsel obje olarak kadın; öfke, şiddet ve 

güçlü erkek; fiziksel üstünlük; iktidar ve liderlik; iş gücüne katılım ve mesleki; yaramaz çocuk-

uslu/uyumlu çocuk kalıp yargılarından oluşmaktadır. 

 

3.BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

 

Annelik ve doğurganlık kalıp yargısı; özellikle bir karakterin ön plana çıktığını görmekteyiz. 

Mathilda, başlangıçta ana karakterler arasında yer alan tek dişi kuştur. Nispeten daha sakin bir tür 

olan tavuk cinsindendir. Diğer bütün karakterler yuvarlak veya köşeli tasarımlara sahipken, Mathilda 

doğurganlığı simgeleyen yumurta benzeri bir şekle sahiptir. Oyun mekaniklerini incelediğimiz zaman 

Mathilda’nın yeteneğinin de doğurganlık üzerinden kurgulanmış olduğu görülmektedir. 

Mathilda’nın özelliği aktif edildiği zaman üstünden geçtiği noktaya patlayan bir yumurta bırakmakta 

ve yumurta düştüğü yere hasar vermektedir.   

Cinsel obje olarak kadın kalıp yargısı; Oyunda 16 farklı karakter mevcutken, bunlardan 

yalnızca 4 tanesi kadın karakterlerden oluşmaktadır. Bu karakterler Mathilda, Silver, Stella ve 

Zeta’dır. Oyuna daha sonra eklenen Silver karakteri dışındaki üç karakterin de bu bağlamda belirgin 

özellikler taşıdığı görülmektedir. Öncelikle hiçbir erkek karakterin tasarımında kirpik yer almazken, 

kadın karakterlerde kıvrımlı kirpikler yer almaktadır. Yine kadın karakterlerde kalın kaşlar yerine 

ince kaşlar kullanılmıştır. Renkler seçilirken ağırlıklı olarak pembe, beyaz ve mor renkler 

kullanılmıştır ve karakterlerin gagalarında ya da yanaklarında allık benzeri tonlamalar kullanılmıştır. 
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Önemli bir nokta olarak ilk oyunda yer alan erkek kartal kendi türünün renklerinde tasarlanırken, 

yine bir kartal olan Zeta karakteri türüyle alakası olmayan mor renklerde tasarlanmıştır. 

Öfke, şiddet ve güçlü erkek kalıp yargısı; oyunda çatık kalın kaşlar karakterlerin erkek 

olduğunu göstermek için kullanılırken aynı zamanda öfke ve şiddet öğelerinin de erkeklikle 

bağdaştırılarak sunulmasına neden olmuştur. Normalde kuşlarında sahip olmadığı dişler de benzer 

şekilde kullanılmıştır. Ana karakter Red kırmızı renkte, bir diğer karakter Bomb ise siyah renkte 

tasarlanmıştır ki, bu iki rengin de öfke ve şiddeti çağrıştırması olasıdır. Red, oyun içerisinde öfkeyle 

bağırarak blokları yıkma yeteneğine sahipken, Bomb hem görüntü hem mekanikler açısından 

tamamıyla bomba konseptinde tasarlanmıştır. Bu karakterlerin bağlamında erkek karakterler öfke 

unsurları ile donatılmıştır. 

Fiziksel üstünlükle ilgili kalıp yargılar; iki erkek karakter bir de kadın karakter ön plana 

çıkmaktadır. Terrence karakteri oyundaki en cüsseli karakterdir. Özel bir yeteneğe sahip olmamasına 

rağmen fiziksel üstünlüğü ile beraber ciddi bir yıkım gücüne sahiptir. Chuck karakteri ise hızıyla yani 

atletik özellikleri ile ön plana çıkmaktadır. Zeta karakteri dişi bir kartaldır ve oyundaki en büyük kuş 

olduğu söylenebilir. Oyunda karşıt karakterlerin özel bir yeteneği yoktur fakat bunun yanında yüksek 

dayanıklılığa sahiptir. 

İktidar ve liderlik kalıp yargısı; oyun içerisinde lider konumunda dört karakter 

bulunmaktadır. Bunlardan yalnızca Zeta karekteri kadındır. Ama bu karakterin de sadece kısıtlı bir 

etkinlik süresince karşıt karakterle yer değiştirdiğini söylemek mümkündür. Ana karakter Red’in 

tanıtım sloganı “Sürünün Lideri”dir. İyi taraf olarak sunulan kuşların lideridir. Kötü karakterler 

olarak sunulan domuzlarda ise iktidar yapısı daha belirgin ve şiddetlidir. Kral Domuz iri, kilolu bir 

tasarıma sahiptir. Kişilik olarak oldukça bencildir ve bütün domuzlar ona hizmet etmektedir. Bu 

karakterlerin yanında ilk oyunda domuzların lideri olan Leon Leonardard da ikinci oyunda taraf 

değiştirmiş ve iyi bir karaktere dönüşmüştür. 

İş gücüne katılım ve mesleki kalıp yargıları; Oyun içerisinde 3 adet meslekle ilgili unsura 

rastlanmaktadır; bu 3 unsurdan ilki Şef Domuz, ikincisi Ustabaşı Domuz, üçüncüsü ise ara sıra 

karsımıza asker olarak çıkabilen Minyon domuzlardır. Şef Domuz ve Ustabaşı Domuz bölüm sonu 

patronları olarak oyunda yer alırlar. Şef Domuz uzun ince kıvrımlı bıyıkları ve şef başlığı ile Avrupai 

bir şef izlenimi vermektedir. Ustabaşı Domuz ise kırışık alnı, çökmüş gözleri, kalın bıyıkları ve kaşları 

ile sanayi toplumlarındaki iş gücünü temsilen tasarlanmış olabilir. Bu iki meslek de her iki 

cinsiyetinde yapabileceği mesleklerdir, ama erkek karakterle tasvir edildiklerini sık sık görmekteyiz. 

Minyon domuzlar ise standart cinsiyetsiz domuzlar olarak tasarlanmışlardır. Yine oyun özelinde 

herhangi bir kadın karakter mesleki tanımlar içerisinde görülmemektedir.  

Yaramaz çocuk-uslu/uyumlu çocuk kalıp yargıları; Oyunda cinsiyet bağlamında pasif bir 

konumda yer alan çocuksu karakter yer almasa da yaramaz çocuk kalıp yargısını belirgin bir şekilde 

görüldüğü bir karakter vardır. Aslında bu karakter 3 kardeşten oluşmaktadır. Jay, Jake ve Jim 

üçüzlerdir. Diğerlerine göre daha küçük yapılı olarak tasarlanmışlardır. Boyutları daha çok çocuk 

karakterler oldukları yönünde çağrışım yapmaktadır. Tek bir kuş olarak fırlatılan bu ekip özelliği 

harekete geçirildiğinde 3’e ayrılarak engellere çarpmaktadır. Bu karakterler, erkek çocuklara atfedilen 

yaramazlıkla birlikte etrafa dağılıp her şeyi dağıtan istediğini yapan çocuk imajı çizmektedirler. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Oyun içerisinde yer alan karakterler tasarımları, kişilikleri ve oynanış mekanikleri toplumsal 

cinsiyet bağlamında incelendiğinde birkaç istisna dışında neredeyse tüm karakterlerin cinsiyetçi 

unsurlar barındırdığı tespit edilmiştir. Tasarımsal olarak karakterlerin cinsiyetleri toplumsal cinsiyet 

kalıp yargılarına göre belirginleştirilmeye çalışılmıştır. Oynanış mekanikleri incelendiğinde erkeklere 

bağırma, patlama gibi şiddet unsurları içeren özellikler ile hızlanma ya da kuvvetli olma gibi fiziksel 

üstünlükler ile ilgili özellikler verilmiştir. Kadınlarda ise bir karaktere yumurtlama özelliği, bir 

karaktere de balonlarla blokları kaldırma özelliği verilmiştir. Bu özelliklerde doğurganlık ve 

düzenleme gibi olgular içermektedir. 

Özellikle çocuklarda bu algılara neden olabilecek mesajlar toplumsal cinsiyet eşitsizliği 

sorununun gelecek nesillerde de devam etmesini sağlayıcı, yani yeniden üretimi işlevini 

üstlenmektedir. Dijital oyun tasarımlarında bu noktalara dikkat edilmesi gerekmekte, cinsiyet 

ayırımcılığı ve kalıp yargılarına karşı verilen mücadelede dijital oyunların da önemli bir alan olduğu 

açıkça görülmektedir. 
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Mihalis KUYUCU, Marmara Üniversitesi Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği doktorasını tamamladıktan sonra UAK’tan 

iletişim uygulamaları alanında doçent unvanını aldı. Aynı zamanda bir medya profesyoneli olan Kuyucu, radyo & TV 

programcılığının yanı sıra ulusal ve uluslararası medya işletmelerinde yöneticilik yapmış, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı 

yapmıştır. Dijital medyada “müzikhabercisi” adlı müzik multimedya platformunun sahibi olan Mihalis Kuyucu internet 

yayıncılığı konusunda hem yayıncı hem de işletmeci olarak çalışmalarda bulunmaktadır.  

 

Özet: Teknolojik gelişmeler artıkça dijital dönüşümde hızlanmaktadır. Dijital dönüşüm beraberinde sektörleri de 

etkilemektedir. Nerdeyse tüm perakende sektörlerin üretim ve dağıtım zincirinde dijitalleşmenin ön planda olduğu bir dönem 

içindeyiz. Dijitalleşme beraberinde dijital ekonomilerin de gelişmesine neden olmuştur. Dijital ekonominin gelişmesine etki 

eden en önemli faktörlerden biri olan dijital reklamcılık da her geçen yıl büyümektedir. Bu çalışmada tüm dünyada olduğu 

gibi Türkiye’de de artış gösteren dijital reklam pazarının geleceği hakkında bir projeksiyon yapılmıştır. Bu kapsamda 

üniversitelerde eğitim gören 28 öğrenci ile yapılan yarı yapılandırılmış mülakatlarla reklam endüstrisinin bugünü ve yarını 

konuşulmuştur. “Reklam endüstrisinde dijital reklam pastasının gelecekteki payı ne olacak?” sorusunun yanıtının arandığı 

araştırmada 2030 yılında reklam harcamalarının mecralara göre dağılımı üzerinde bir projeksiyon yapılmıştır. Çalışmanın 

birinci bölümünde dijital reklamcılık kavramı hakkında kavramsal bir araştırma yapılmış daha sonra reklam endüstrisinin 

Türkiye’de 2021 yılındaki durumu analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda reklam harcamalarının 2030 yılında nasıl 

olacağına dair bir projeksiyon yapılmış ve dijital reklam pastasının reklam harcamalarındaki yeri üzerine tahminde 

bulunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Reklam, Reklam Harcamaları, Dijital, Dijital Dönüşüm, Reklam Pazarı 

 

DIGITAL TRANSFORMATION AND ADVERTISING EXPENDITURES: A PROJECTION ON 

THE PLACE OF DIGITAL ADVERTISING IN THE ADVERTISING INDUSTRY IN 2030 
 

Abstract: As technological developments increase, digital transformation accelerates. Digital transformation also affects 

industries. We are in a period where digitalization is at the forefront in the production and distribution chain of almost all 

retail sectors. Digitization has also led to the development of digital economies. Digital advertising, which is one of the most 

important factors affecting the development of the digital economy, is growing every year. In this study, a projection has been 

made about the future of the digital advertising market, which is increasing in Turkey as well as all over the world. In this 

context, the present and future of the advertising industry were discussed through semi-structured interviews with 28 

students studying at universities. “What will the future share of the digital advertising be in the advertising industry?” In 

the research in which the answer to the question was sought, a projection was made on the distribution of advertising 

expenditures by media in 2030. In the first part of the study, conceptual research was made about the concept of digital 

advertising and then the situation of the Turkish advertising industry in 2021 was analyzed. As a result of the study, a 

projection was made about how the advertising expenditures will be in 2030 and an estimate was made on the place of the 

digital advertising in the advertising expenditures. 

 

Key Words:  Advertising, Advertising Expenditures, Digital, Digital Transformation, Advertising Market 
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DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE REKLAM HARCAMALARI: 

2030 YILINDA REKLAM ENDÜSTRİSİNDE DİJİTAL REKLAMCILIĞIN YERİ ÜZERİNE BİR 

PROJEKSİYON 
 

1.GİRİŞ 

  

Teknolojik gelişmeler, hayatın her alanında olduğu gibi reklamcılığın da dönüşümüne katkıda 

bulunmuştur. Bunun sonucunda reklamcılık sektörü de geleneksellikten çıkarak “dijital reklam” ve 

geleneksel olarak alınan reklamlar yerini dijital reklamlara bırakmıştır. 

Dijital reklam, dijital mecralar kullanarak markayı, ürünü ya da hizmeti tanıtmak için yapılan 

her türlü iletişimi ifade etmektedir. Bu nedenle de tarayıcılar, sosyal medya sayfaları, bloglar, 

uygulamalar ya da internet üzerinde yapılan herhangi bir iletişim dijital reklamın kapsamına 

girmektedir. Dijital reklamcılık, izleyicilere reklam ve mesaj göstermek için sosyal medya, e-posta, 

arama motorları, mobil uygulamalar, bağlı kuruluş programları ve web siteleri gibi ortamlardan 

yararlanmaktadır (Öcal, 2020:73). 

Geleneksel reklamcılık kitle iletişim araçları ile uygulanmasına ve kitlelere ulaşmasına rağmen 

yatırımın getirisinin ölçümü belirsizlikler taşımaktadır. Ancak dijital reklamcılık büyük ölçüde veriye 

dayalıdır ve kampanyalar ile kampanyanın sonuçları hakkında en ince ayrıntısına kadar detaylı 

bilgiler sunabilmektedir. Kullanıcı verilerinin kullanılabilirliği ve zengin hedef kitle belirleme 

yetenekleri, dijital reklamcılığı işletmelerin hedef kitleleriyle bağlantı kurmaları için önemli bir araç 

haline getirmiştir. İnternet ortamı, müşterilere ulaşmak ve onlarla etkileşim kurmak için yollar 

sunmaktadır. Dijital reklamcılık ücretsiz (organik) ve ücretli (inorganik) yollar kullanılarak 

yapılmaktadır. Dijital reklamcılık bir başka ifade ile müşterilere ve potansiyel müşterilere ulaşmanın 

ve onlarla etkileşim kurmanın “inorganik” bir yoludur (Dyck, 2017:35). 

Dijital reklamcılık, geleneksel reklamcılığa göre birtakım avantajlara sahiptir. Öncelikle 

bireylerin internette yaptığı her türlü eylem, onları reklamcılık sektörü için paha biçilemez bir 

kaynağa dönüştürmektedir. Reklam verenler, tüketicilerin davranışları, ne aradıkları, ne satın almak 

istedikleri, neyi beğenip neyi beğenmedikleri hakkında tüketicilerin kendilerinin dahi bilmediği 

ölçüde bilgiye sahip olma fırsatını bulmuştur. Geleneksel reklamcılıkta kitle iletişim araçlarına verilen 

reklamlar herkese iletilirken, dijital reklamcılıkta ise hedefleme söz konusudur. Dolayısıyla reklam 

kampanyası segmentlere ayrılabilmektedir (Yakın, 2019:121).  

Dijital reklamcılığı geleneksel reklamcılıktan ayıran bir diğer önemli özellik kampanyaların 

gerçek zamanlı olarak izlenmesine olanak tanımasıdır. Geleneksel reklamcılıkta reklam 

kampanyasının işe yarayıp yaramadığını belirlemek için bir süre beklemek gerekirken, dijital 

reklamcılık anında sonuçlar görülebilmektedir (Erdem, 2016:42)  

Başarılı bir dijital reklam stratejisi, şirketin hedeflerini ve bu hedefe ulaşmak için gereken 

KAYNAKLARı ile ulaşılmak istenen hedef kitleyi tanımlamalıdır. Bu noktalar hesaba katıldıktan 

sonra şirketler birçok seçenek arasından planlarına en uygun ve fayda-maliyet açısından en iyi 

stratejiyi belirleyebilir. Birden fazla stratejiyi kullanmak, şirketler için tüm KAYNAKLARı tek bir 

noktada toplamamak, farklı ortamlar için de reklamları sunabilmeyi sağlamaktadır (Young, 2019:54). 

Dünyada internet ortamında yapılan ilk reklam, AT&T’nin dünyanın yedi sanat müzesine 

yönelik olarak yaptığı bir sanal turun reklamı olmuştur. 468x60 piksel boyutunda bir bannerden 

oluşan reklam, “Hiç Farenizi Buraya Tıkladınız mı? Tıklayacaksınız” şeklinde bir ifade içermiştir. 
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Şekil 1. Dünyada Yapılan İlk Dijital Reklam (thefirstbannerad.com) 

 

1994 yılında ilk ortaya çıkışından itibaren dijital reklamcılık sürekli olarak gelişim göstermiştir. 

2000 yılında Google’ın Adwords, 2003’te yine Google’ın Adsense ve 2007’de Facebook reklamlarının 

kullanılmaya başlanması ile hızlı bir şekilde büyüyen dijital reklamcılık sektörü, küçük ve orta ölçekli 

işletme sahiplerine reklamlarını optimize etmek ve kontrol etmek fırsatı tanımıştır. Bu yönü ile 

alındığında dijital reklamcılık ana akım medyada kullanılan reklamcılığın aksine daha küçük reklam-

tanıtım bütçelerine sahip olan orta ve küçük ölçekli işletmelere ve kobilere hatta bireysel çapta çalışan 

şahıs işletmelerine de kendilerini dijital medyada sunma ve anlatma imkânı sağlamıştır. Böylece 

reklam piyasasına katılan oyuncuların sayısı artmış ve dijital reklamcılık sayesinde az parası dahi olan 

işletme reklam verme fırsatını yakalamıştır. 

Bu çalışmada dijital reklamcılık sektörünün reklam harcamalarından aldığı pay da yaşadığı 

büyümeye paralel olarak gelecekteki konumu üzerine bir araştırma yapılmıştır. Bugün dünyada en 

çok kullanılan reklam mecrası haline dönüşen ve bunu çok hızlı bir biçimde gerçekleştiren dijital 

medyanın yarattığı dijital reklamcılık endüstrisinin medyanın diğer mecralarını nasıl etkileyeceği ve 

gelecekte reklam pastasının yüzde kaçını alacağına yönelik bir projeksiyon yapılmıştır. Araştırmanın 

soruları “Dijital reklamcılık gelecekte reklam harcamalarının yüzde kaçından pay alabilir?”, “Dijital 

reklamcılık piyasası yaşadığı büyümeye hangi oranda sürdürecek?”, “Reklam harcamalarının dijital 

medyaya kayması hangi geleneksel mecraları etkileyecek?” ve “Dijital reklamcılık piyasası, hangi 

mecraların reklam pastasından pay alacak?” olmuştur.  

 

2. DİJİTAL REKLAMLARIN ÖZELLİKLERİ VE FORMATLARI  

 

Dijital reklamcılık, her gün yeni “reklam” türlerinin ortaya çıktığı geniş bir reklam 

kategorisidir. Dijital reklamlar, bir veya birden fazla farklı formda (afiş reklamları, dijital el ilanları, 

videolar veya animasyonlar) ve herhangi bir veya birden fazla kanalda (sosyal medyadan belirli web 

sitelerine ve arama motoru sonuçlarına kadar) görünmektedir. Günümüzde dijital reklamcılık 

ortamında çeşitli reklam tipleri kullanılmaktadır. En sık kullanılan dijital reklam tipleri görüntü 

reklamlar, doğal reklam, sosyal medya reklamları, arama motoru pazarlaması ve video reklamlardır.  

 

2.1 Görüntülü Reklamlar 

 

Görüntülü reklamcılık, dijital reklamların en yaygın formatıdır. Genel olarak resim ve 

metinlerden oluşur. Bunlar genellikle web sitelerinde ve çoğunlukla bloglarda afişler, açılış sayfaları, 

açılır pencereler veya flash reklamlar olarak görünür. Görüntülü reklamlar ile diğer türler arasındaki 

temel fark, görüntülü reklamların arama sonuçlarında gösterilmemesidir. Görüntülü reklamlar 

genellikle çok uygun maliyetlidir ve uygulanması kolaydır (Yakın, 2019:43). 

Görüntülü reklamlar internette hemen hemen her alanda bulunabilir. Bu tür bir reklam, çoğu 

kullanıcı için büyük olasılıkla alakasız olacaktır, çünkü genellikle web sitesinde hiçbir hedefleme 

içermeyen, bir başka deyişle genel kitleleri hedefleyen bir reklam türüdür. Ancak diğer reklam 

türlerine göre daha uygun fiyatlı olduğu için reklamı gören kişi sayısı daha fazla olacaktır. Birçok 
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reklamveren otellerin, oyunların, etkinliklerin ve şovların ve kıyafetlerin tanıtımını yapmak için 

görüntülü reklamları kullanır ve bunların tümü aynı anda web sitesinde gösterilebilir. Reklamlar, çok 

sayıda insan tarafından görülmek yerine, belirli bir hedef kitleye ulaşmayı amaçlamaz (Öcal, 2020:54). 

 

2.2 Doğal Reklam 

 

Doğal reklam, görüntülü reklamlara benzemekle birlikte, yerleşim ve kitle hedefleme açısından 

daha stratejiktir. Doğal reklam, kullanıcıların çevrimiçi alışkanlıklarına ve geçmişine dayanmakta ve 

onlarla alakalı olabilecek reklamları göstermektedir. Doğal reklam, kullanıcılar için en az rahatsız 

edici olandır, çünkü gördükleri şey kendilerinin geçmişte aradığı, internette karşılaştığı konularla 

ilgilidir. Herhangi bir alışveriş sitesinde kullanıcıların bir ürün araması sonucunda gördüğü ilk birkaç 

seçenek büyük olasılıkla kullanıcının daha önce istediği ya da araştırdığı ürünlerle alakalı sponsorlu 

ürünler olması, doğal reklamların bir sonucudur (Arslan, 2019:54) 

 

2.3 Sosyal Medya Reklamları 

 

Sosyal medya, çok sayıda kullanıcı ve izleyici hedefleme kolaylığı sunduğu için dijital 

reklamcılığın en büyük merkezi haline gelmiştir. Platformların doğası gereği birçok farklı dijital 

pazarlama türü sosyal medya reklamlarıyla kesişmektedir. Sosyal medya platformlarında görüntülü, 

yerel ve video reklamlar çok yaygındır (Dyck, 2017:64). 

 

Ücretli sosyal medya reklamları aslında yerel reklamlardır. Sosyal medya platformu tarafından 

“Sponsorlu” veya “Reklam” olarak etiketlenmektedir. Ancak son dönemde ortaya çıkan sosyal medya 

fenomenleri (influencer) bir ürün ya da hizmet hakkında gönderi, video ya da hikâye paylaşarak 

ağızdan ağıza pazarlamanın dijital versiyonunu üretmeye başlamışlardır.   

 

2.4 Arama Motoru Pazarlaması (Search Engine Marketing - SEM)  

 

Bugün internette en çok kullanılan sitelerin başında Google, Yahoo, Bing gibi arama motorları 

gelmektedir. Herhangi bir konu araştırılmak istendiğinde belirli anahtar kelimeler arama motoruna 

girilmektedir. Dolayısıyla arama motoru pazarlaması, belki de en güvenilir dijital reklam türü 

olmaktadır. Bunun nedeni kullanıcıların karşılarına çıkan reklamların aradığı anahtar kelimelere 

dayanmasıdır.  SEM'in iki ana alt türü, tıklama başına ödeme (PPC) ve arama motoru 

optimizasyonudur (SEO)’dur. En popüler SEM platformları arasında Google ve Bing bulunur. Arama 

motorları binlerce sonuç gösterebilse de kullanıcılar çoğunlukla aramalarını ilk sayfada 

sonlandırmaktadır. Bu nedenle, reklamların ilk birkaç sayfada görünmesini sağlamak için SEM 

kullanmak ve strateji belirlemek önem taşımaktadır (Yüksel & Tolon, 2019:65). 

PPC kampanyaları ve reklamları, işletmelerin ilk sayfada ilk ve/veya son birkaç sonuç olarak 

ortaya çıkmasına olanak tanır. Reklamverenlerden yalnızca bağlantı tıklandığında ücret alınan bu 

yöntemde reklamın konumu ve yerleşimi, reklam verenin verdiği teklifin yanı sıra arama motorunun 

kendi kalite ve ilgi düzeyi puanına bağlı olmaktadır.  

SEO, ilk sayfaya ulaşmak için oldukça zaman ve zahmet gerektirmektedir. Fakat tüm bu 

zahmete ve çabaya değen bir faaliyettir. Arama motorları, sonuçları alaka düzeyine göre gösterir; bu 

nedenle, bir web sitesini belirli anahtar kelimeler için optimize ederek, işletmelerin ilk sayfada 
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görünme ve ücretsiz olarak isabet alma şansı daha yüksektir. Web sitelerini optimize etmek, genellikle 

bağlantı, anahtar kelime hedefleme ve meta açıklamaların yanı sıra tutarlı bir şekilde yüksek düzeyde 

içerik oluşturmayı gerektirir (Gökşin, 2018:132). 

 

2.5 Video Reklamlar 

 

Video reklam, en kolay dijital reklam türüdür. Bir işletmeyi veya ürünü tanıtan bir videodur. 

Video reklamlar, YouTube veya diğer video izlenen ortamlarda videoları izlemeden önce ticari bir 

reklam olarak görünebilir veya yerel veya görüntülü reklamlar olarak entegre edilebilir. Video reklam 

oluşturmanın en zorlu kısmı, görsel olarak çekici, mesajı paylaşan, markayı anlatan ve duygusal 

olarak cazip müzik veya sese sahip ilgi çekici bir video planlamak ve oluşturmak için gereken zaman 

ve çabadır. En çok zaman alan dijital reklam türü olmasına rağmen en etkili reklamlardır. İzleyiciler, 

içeriği özümseyebilir ve çok fazla çaba harcamadan marka hakkında daha fazla bilgi edinebilir. 

 

3. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE REKLAM ENDÜSTRİSİNİN SON ÜÇ YILI  

 

IAB’nin PwC iş birliği ile yayınladığı 2020 yılı Dijital Reklam Raporu’na göre pandeminin 

gölgesinde geçen 2020 yılında başlangıçtaki düşüşe rağmen dijital reklam harcamaları bir önceki yıla 

göre %12,2 artış göstermiştir. Pandemi nedeniyle reklamcılık sektörü 2020’nin ilk altı ayında kan 

kaybederken, ikinci altı ayda ise siyasi reklam harcamaları ve tatil sezonu satışlarının etkisi ile yılın ilk 

yarısındaki kayıpları telafi ederek dünya genelinde 139,8 milyar dolara ulaşmıştır (PwC, 2021).  

 Masaüstü ve dizüstü bilgisayarların yanı sıra mobil cihazları da içeren dünya çapındaki dijital 

reklam harcamaları, 2020 yılında tahmini olarak 378 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Bu rakamın önümüzdeki yıllarda sürekli artarak 2024 yılında 646 milyar dolara ulaşacağı tahmin 

edilmektedir. Mobil internet reklamcılığı, dijital reklamcılık sektörünün yoğun yatırım yapılan bir alt 

sektörüdür. Mobil internet reklamcılığı harcamalarının 2020’de 276 milyar dolardan 2024'te yaklaşık 

495 milyar dolara çıkması beklenmektedir (Statista, 2021a). Dünya genelinde toplam dijital reklam 

harcamaları 2018 yılı itibariyle bir önceki yıla göre %22,90 artışla 108,6 milyar dolar iken, toplam 

reklam harcamaları ise 223,48 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı itibariyle dijital reklam 

harcamalarının toplam reklam harcamaları içerisindeki payı %48,61’dir. 

 

Tablo 7. Dijital Reklam Harcamalarının Toplam Reklam Harcamalarındaki Payı (2011-2018): (Knoema, 2021a 

ve Knoema, 2021b’dan derlenmiştir).. 

 

Yıl Dijital Reklam 

Harcamaları 

Değişim 

(%) 

Toplam Reklam 

Harcamaları 

Değişim 

(%) 

Pay 

2018 108.643.020.000,00 22,90 223.480.200.000,00 8,86 48,61 

2017 88.397.450.000,00 22,87 205.294.190.000,00 6,36 43,06 

2016 71.944.310.000,00 21,23 193.009.940.000,00 6,61 37,27 

2015 59.347.360.000,00 19,44 181.034.950.000,00 3,65 32,78 

2014 49.688.350.000,00 15,48 174.655.580.000,00 3,20 28,45 

2013 43.026.350.000,00 16,86 16.924.206.000.000 3,37 0,25 

2012 36.820.240.000,00 15,07 163.725.150.000,00 4,40 22,49 

2011 31.998.790.000,00   156.820.150.000,00   20,40 
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Dijital medya yatırımlarının toplam reklam yatırımları içerisindeki payı %50'yi geçmektedir. 

Dijital medya yatırımları büyümesini sürdürürken diğer mecraların payları küçülmüştür. Pandeminin 

etkisi özellikle sinema ve açıkhava sektörlerinin toplam paylarındaki küçülmede görülmüştür. 2020 

yılında, Dünya genelinde %7,4 küçüldüğü tahmin edilen toplam medya yatırımlarının %52׳si dijital 

mecralara yapılırken, dijital büyüme payını ağırlıklı olarak yazılı basın ve TV'den almaktadır. 

 
Şekil 2. Medya Yatırımlarının Mecraya Göre Dağılımı (Deloitte, 2021).  

 

Dijital reklam harcamaları ile ilgili olarak yapılan projeksiyonlar, farklı parametreleri ele alması 

bakımından farklı sonuçlar doğurmakla birlikte PubMatic tarafından hazırlanan 2020 Dijital Reklam 

Harcamaları Trendleri Raporu’na göre 2018 yılında dijital reklam harcamalarının toplam reklam 

harcamaları içerisindeki payı %50,1’den 2022’de %60,5’e ulaşacaktır.  

 

Tablo 8. Dijital Reklam Harcamalarının Toplam Reklam Harcamalarındaki Payı (2018-2022) (Pubmatic, 

2021). 

 

  Dijital Reklam Harcamaları Toplam İçindeki Pay 

2018 333,3 50,1 

2019 385 53,6 

2020 435,8 56,6 

2021 479,2 58,8 

2022 517,5 60,5 

 

Haziran 2020 tahminine göre, ABD 134,66 milyar dolar harcamayla dünyanın en büyük dijital 

reklam pazarı olurken, onu 75 milyar doların üzerinde harcama ile Çin ve 19 milyar dolar ile Birleşik 

Krallık izlemektedir. Brezilya ise 4,8 milyar dolarlık dijital reklam harcamaları ile Latin Amerika 

ülkeleri arasından ilk 10’a giren tek ülke olmuştur (Statista, 2021b).  

 

Tablo 9. Dijital Reklam Harcamaları En Yüksek İlk Beş ÜlkE (Pubmatic, 2021)  

 

Ülke 2019 2020 

ABD 129,3 151,3 

Çin 79,8 94,6 

Birleşik Krallık 19,6 21,6 

Japonya 13,4 14,2 

Almanya 8,6 9,4 
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Türkiye’de dijital reklamcılığın boyutlarını belirlemek üzere Reklamcılar Derneği ile Deloitte iş 

birliğinde her yıl düzenli olarak “Türkiye’de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları Raporu” 

hazırlanmaktadır. 

2017 yılı raporundan derlenen verilere göre Türkiye’de 2017 yılında toplam medya yatırımları 8 

milyar 20 milyon TL olarak gerçekleşirken, 2 milyar 673 milyon TL’lik reklam yatırımı 

gerçekleştirilmiştir. Toplam medya ve reklam yatırımları 10 milyar 693 milyon TL olarak 

gerçekleşmiştir.  

2017 yılında Türkiye’deki medya yatırımları arasında en büyük payı %47,8 ile televizyon 

yatırımları alırken, dijital medyaya yapılan yatırımlar toplam yatırımlarının %25,9’unu (2 milyar 78 

milyon TL) oluşturmaktadır. 

 

Tablo 10. 2017 Yılı Reklam Harcamaları (Deloitte, 2018). 

 

Mecra (milyon TL) 2017 Pazar Payı 

(%) 

2016-17  

Değişim (%) 

Televizyon 3834 47,8 4,2 

Ölçülen 3199 39,9 5,4 

Ölçülmeyen 635 7,9 -7,6 

Basın 963 12,0 -9.9 

Gazete 880 77,0 -9,6 

Dergi 83 10,0 -12,4 

Açıkhava 805 10,0 9,4 

Ölçülen 491 6,7 9,4 

Ölçülmeyen 314 3,9 9,4 

Radyo 255 3,2 5,5 

Sinema 85 1,1 5,3 

Dijital 2078 25,9 19,7 

Display 1265 75,5 20,8 

        Arama Motoru 812 70,7 17,9 

Toplam Medya Yatırımları 8.020 75,0  

Reklam Yatırımları 2.673 25,0  

Toplam Medya ve Reklam Yatırımları 10.693 100,0 6,3 

 

2018 yılı raporundan derlenen verilere göre Türkiye’de 2018 yılında toplam medya yatırımları 8 

milyar 252 milyon TL olarak gerçekleşirken, 2 milyar 751 milyon TL’lik reklam yatırımı 

gerçekleştirilmiştir. Toplam medya ve reklam yatırımları 11 milyar 2 milyon TL olarak 

gerçekleşmiştir.  

2017 yılında Türkiye’deki medya yatırımları arasında en büyük payı %47,0 ile televizyon 

yatırımları alırken, dijital medyaya yapılan yatırımlar toplam yatırımların %28,9’unu (2 milyar 385 

milyon TL) oluşturmaktadır. 
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Tablo 11. 2018 Yılı Medya Yatırımları (Deloitte, 2019). 

 
Mecra (milyon TL) 2018 Pazar Payı 

(%) 

2017-18  

Değişim (%) 

Televizyon 3875 47,0 1,1 

Ölçülen 3286 85,0  

Ölçülmeyen 589 15,0  

Basın 780 9,5 -19,0 

Gazete 703 90,0  

Dergi 78 10,0  

Açıkhava 852 10,3 5,9 

Ölçülen 511 60,0  

Ölçülmeyen 341 40,0  

Radyo 269 3,3 5,6 

Sinema 89 1,1 4,8 

Dijital 2385 28,9 14,8 

Display 1467 62,0  

        Arama Motoru 918 38,0  

Toplam Medya Yatırımları 8252 75,0  

Reklam Yatırımları 2751 25,0  

Toplam Medya ve Reklam Yatırımları 11002 100,0 2,9 

 

2019 yılı raporundan derlenen verilere göre Türkiye’de 2019 yılında toplam medya yatırımları 8 

milyar 839 milyon TL olarak gerçekleşirken, 2 milyar 210 milyon TL’lik reklam yatırımı 

gerçekleştirilmiştir. Toplam medya ve reklam yatırımları 11 milyar 49 milyon TL olarak 

gerçekleşmiştir.  

2019 yılında Türkiye’deki medya yatırımları arasında en büyük payı yine %46,0 ile televizyon 

yatırımları alırken, dijital medyaya yapılan yatırımlar toplam yatırımların %33,3’ünü (2 milyar 940 

milyon TL) oluşturmaktadır. 
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Tablo 12. 2019 Yılı Medya Yatırımları (Deloitte, 2020). 

 
Mecra (milyon TL) 2019 Pazar Payı 

(%) 

2018-19  

Değişim (%) 

Televizyon 4068 46,0 5,0 

Ölçülen 3526 39,9 7,3 

Ölçülmeyen 542 6,1 -7,9 

Basın 578 6,5 -25,9 

Gazete 503 5,7 -28,4 

Dergi 75 0,8 -3,5 

Açıkhava 831 9,4 2,5 

Dijital 111 1,3 31,2 

Büyük Alan 111 1,3 18,9 

Reklam Üniteleri 609 6,9 -3,8 

Radyo 327 3,7 9,7 

Sinema 95 1,1 7,1 

Dijital 2940 33,3 19,0 

Display 1680 19,0 18,9 

Arama Motoru 1110 12,6 20,2 

İlan 125 1,4 10,5 

        Diğer 26 0,3 19,8 

Toplam Medya Yatırımları 8839 100,0  

Reklam Yatırımları 2210 79,9  

Toplam Medya ve Reklam Yatırımları 11049 20,1 6,2 

 

2020 yılı raporundan derlenen verilere göre Türkiye’de 2020 yılında toplam medya yatırımları 

13 milyar 976 milyon TL olarak gerçekleşirken, 3 milyar 494 milyon TL’lik reklam yatırımı 

gerçekleştirilmiştir. Toplam medya ve reklam yatırımları 17 milyar 469 milyon TL olarak 

gerçekleşmiştir.  

2020 yılında reklam pastasının %36,0’ını televizyon yatırımları alırken, dijital medyaya yapılan 

yatırımlar toplam yatırımların %54’ünü (7 milyar 528 milyon TL) oluşturmaktadır. 
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Tablo 13. 2020 Yılı Medya Yatırımları  (Deloitte, 2021) 

 

Mecra (milyon TL) 2020 Pazar Payı 

(%) 

2019-20  

Değişim (%) 

Televizyon 5005 36,0 23,0 

Ölçülen 4413 32,0 25,0 

Ölçülmeyen 592 4,0 9,0 

Basın 418 3,0 -28,0 

Gazete 366 3,0 -27,0 

Dergi 52 0,4 -31,0 

Açıkhava 703 5,0 -15,0 

Dijital 132 1,0 18,0 

Büyük Alan 110 1,0 -1,0 

Reklam Üniteleri 460 3,0 -24,0 

Radyo 295 2,0 -10,0 

Sinema 28 0,2 N/A 

Dijital 7528 54,0 39,0 

Gösterim 2649 19,0 32,0 

Video 1541 11,0 61,0 

Arama Motoru 2849 20,0 37,0 

Influencer 240 2,0 60,0 

İlan 138 1,0 9,0 

        Diğer 110 1,0 46,0 

Toplam Medya Yatırımları 13976 80,0 24,0 

Reklam Yatırımları 3494 20,0  

Toplam Medya ve Reklam Yatırımları 17469 100,0  

 

Türkiye son dönemlerde yapılan reklam harcamalarının mecralara dağılımı Tablo 8’de 

derlenmiştir. Tablo 8 incelendiğinde toplam medya yatırımlarının 2017-2020 döneminde %74,26, 

reklam yatırımlarının %30,71, toplam medya ve reklam yatırımlarının ise %63,37’lik bir artış 

gösterdiği görülmektedir. Dijital medya yatırımları ise dört yıl içerisinde 2,5 kattan fazla bir artış 

göstermiş ve 2 milyar 78 milyon TL seviyesinden 7 milyar 528 milyon TL seviyesine yükselmiştir. Bu 

süreçte basın yatırımları %56,59, Açıkhava yatırımları %12,67, sinema yatırımları ise %67’lik düşüş 

göstermiştir.   
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Tablo 14: Medya Yatırımlarının Karşılaştırılması (Deloitte (2018), Deloitte (2019), Deloitte (2020) ve 

Deloitte’den (2021) derlenerek oluşturulmuştur). 

 

Mecra (milyon TL) 2017 2018 2019 2020 2017-2020 

Değişim (%) 

Televizyon 3834 3875 4068 5005 30,54 
 

Ölçülen 3199 3286 3526 4413 37,95 
 

Ölçülmeyen 635 589 542 592 -6,77 

Basın 963 780 578 418 -56,59 
 

Gazete 880 703 503 366 -58,41 
 

Dergi 83 78 75 52 -37,35 

Açıkhava 805 852 831 703 -12,67 
 

Ölçülen 491 511 
   

 
Ölçülmeyen 314 341 

   

 
Dijital 

  
111 132 

 

 
Büyük alan 

  
111 110 

 

 
Reklam Üniteleri 

  
609 460 

 

Radyo 255 269 327 295 15,69 

Sinema 85 89 95 28 -67,06 

Dijital 2078 2385 2940 7528 262,27 
 

Display 1265 1467 1680 2649 109,41 
 

Arama Motoru 812 918 1110 2849 250,86 
 

Video 
   

1541 
 

 
Influencer 

   
240 

 

 
İlan 

  
125 138 

 

 
Diğer 

  
26 110 

 

Toplam Medya Yatırımları 8020 8252 8839 13976 74,26 

Reklam Yatırımları 2673 2751 2210 3494 30,71 

Toplam Medya ve Reklam 

Yatırımları 

10693 11002 11049 17469 63,37 

 

 

4. TÜRKİYE’DE DİJİTAL REKLAM ENDÜSTRİSİNİN MEVCUT DURUMU  

 

2019 yılını kapsayan rapordaki veriler incelendiğinde, Türkiye’deki dijital reklam pastasının 

büyüklüğü 2018 yılında 2 milyar 471 milyon TL seviyesindeyken, 2019 yılında 2 milyar 940 milyon TL 

düzeyine ulaşmıştır. 2018 yılında 1 milyar 413 milyon TL olan görüntüleme reklamları, 2019 yılında 1 

milyar 680 milyon TL’ye ulaşmıştır.  2018 yılında 923 milyon TL olan arama motoru reklamları, 1 

milyar 110 milyon TL’ye gelirken, 113 milyon TL’lik ilanlar 125 milyon TL’ye ve 22 milyon TL’lik 

diğer reklam tipleri ise 26 milyon TL’ye ulaşmıştır.  
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Şekil 3. Dijital Reklam Harcamaları (Deloitte, 2020). 

 

2019 yılında 1 milyar 680 milyon dolar olan görüntüleme tipi reklamların içerisinde aslan payı, 

bir önceki yıla göre %11,4 artış gösteren ve görüntü tipi reklamların %64’ünü oluşturan (1,069 milyar 

dolar) gösterim / tıklama başına reklamlardadır. Video türü reklamlar bir önceki yıla göre %36,9 artış 

ile 483 milyon TL düzeyine ulaşırken, yerel reklamlar ise %8’lik pay ile bir önceki yıla göre %26,7 

artışla 128 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.  

 
 

Şekil 4. Türkiye’de Görüntüleme Tipi Dijital Reklamcılık (Deloitte, 2020). 
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Türkiye’de 2019 yılında toplam dijital reklamcılık sektörünün büyüklüğü 2 milyar 940 milyon 

TL seviyesinde iken, bu tutarın %20,5’i (603 milyon TL, bir önceki yıla göre %46,7 artış) sosyal medya 

yatırımlarından oluşmaktadır. Tüm dijital reklamların %64,2’sini (1 milyar 887 milyon TL, bir önceki 

yıla göre %35,6 artış) mobil yatırımlar oluştururken, %70,7’sini (2 milyar 79 milyon TL, bir önceki yıla 

göre %26,9 artış) ise programatik satın alımlar oluşturmaktadır.  

2020 yılına gelindiğinde ise dijital medya yatırımları içerisinde arama bazlı mecraların pazar 

payı %38, gösterim bazlı mecraların payı %35 ve videoların payı ise %20 olmuştur. 2020’de arama 

bazlı reklam yatırımları, bir önceki yıla göre %37 oranında artarak, 2 milyar 849 milyon TL olmuştur. 

Yine 2020 yılında gösterim bazlı reklam yatırımları bir önceki yıla oranla %32 artarak 2 milyar 649 

milyon TL, video bazlı yatırımlar da 2019’a göre yüzde 61’lik artışla 1 milyon 541 milyon TL olarak 

gerçekleşmiştir. 

Mobil platformlar %70 büyümüştür. 2020 yılında dijital medya yatırımları içerisinde en çok 

büyüme mobil platformlarda gerçekleşmiştir. 2020 yılında mobil platformların dijital medya 

yatırımları içerisindeki payı yüzde 70, bu platformlara yapılan yatırım ise 5 milyar 261 milyon TL 

olarak gerçekleşmiştir.  

 

Tablo 15: Türkiye’de Dijital Reklam Yatırımları1 (Deloitte, 2020 ve Deloitte, 2021a’dan derlenerek 

oluşturulmuştur).  
 

  2019 2020 2019-2020  

  (Milyon TL) (Milyon TL) Değişim (%) 

Gösterim 1069 2649 32 

Video 483 1541 61 

Arama Motoru 1110 2849 37 

Influencer - 240 60 

İlan 125 138 9 

Diğer* 26 110 46 

*: Oyun içi reklamlar, ürün yerleştirme 

                                                 
1 2020 yılında 2019 yılına göre metodoloji değişikliğine gidilmiş, 2019-2020 dönemi arasındaki değişimin 

hesaplanması için 2019 yılı verileri, değişen metodolojiye göre tekrar toplanarak Deloitte tarafından 

hesaplanmıştır. Ancak tablodaki 2019 verileri, eski metodolojiye göre hesaplanan değerlerdir. 
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Reklamcılar Derneği ile Deloitte iş birliği ile hazırlanan 2020 yılı dijital reklamcılık raporuna 

göre ise Türkiye’de 2020 yılında toplam reklamcılık sektörünün %27’si (2 milyar 11 milyon TL) sosyal 

medya yatırımlarından oluşmaktadır. Tüm dijital reklamların %70’ini (5 milyar 261 milyon TL) mobil 

yatırımlar oluştururken, 219 milyon TL’si ise yerel reklamlardır. Son olarak tüm reklamların %79’unu 

(5 milyar 932 milyon TL) ise programatik satın alımlar oluşturmaktadır.  

 
Şekil 5. Türkiye’de Dijital Reklam Harcamalarının Dağılımı  

 

5. ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ  

 

Çalışmanın araştırma uygulama bölümünde Türkiye’de reklam harcamalarının geleceğine 

yönelik bir projeksiyon yapmak amacıyla İstanbul- Ankara ve İzmir’de faaliyet gösteren 16 

üniversitenin reklamcılık bölümünde eğitim veren akademisyenlerle yarı yapılandırılmış mülakatlar 

yapılmıştır. Mülakatlarda reklam endüstrisinde dijital reklamcılığın geleceği hakkındaki görüşler 

derlenmiş ve analiz edilmiştir. Araştırmaya İstanbul’dan 16, Ankara’dan 11 ve İzmir’den 7, toplam 35 

öğretim üyesi katılmıştır. Araştırmaya katılan öğretim üyelerinin 15 tanesi devlet, 17 tanesi ise vakıf 

üniversitelerinde reklamcılık ve halkla ilişkiler dersi veren öğretim üyesi olmuştur. 15 dakika süren ve 

pandemi koşulları nedeniyle online görüşme tekniğine göre yapılan mülakatlar Zoom adlı yazılım ile 

gerçekleştirilmiş ve kayıt altına alınmıştır. İstanbul -Ankara ve İzmir’de faaliyet gösteren 

üniversitelerinde halkla ilişkiler ve/veya reklamcılık dersi veren öğretim üyelerinden sınırlıdır. 

Araştırmanın temel soruları “Gelecekte dijital reklam endüstrisinin reklam harcamalarından alacağı 

pay hangi yönde değişecektir? Bu değişim diğer mecralara yapılan reklam harcamalarını nasıl 

etkileyecektir?” olmuştur. Gelecek ile ilgili ön güreleri zaman periyodunda daha net bir biçimde 

tanımlamak için gelecek yerine 2030 yılı denmiş ve öğretim üyesi akademisyenlere 2030 yılına yönelik 

öngörüleri sorulmuştur. Toplamda 11 sorudan oluşan ankette, sorular katılımcılara sohbet şeklinde 

sorulmuş, alınan yanıtlar kayıt altına alınmış, deşifre edilmiş ve deşifrelerin nitel analizi yapılmıştır. 

Ankette yer alan sayısal soruların ise aritmetik ortalaması, medyanı ve frekans aralığı hesaplanmış ve 

bulgular içinde değerlendirilmiştir. Araştırmanın önemi dünyada ve Türkiye’de yaşanan dijital 

dönüşümün gelecekte medya endüstrisinin ekonomik yapısına olan etkisi hakkında öngörülerde 
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bulunarak gerek sektörel gerekse akademik alanda medyanın en büyük gelir kaynağı olan reklam 

harcamalarının medyanın geleceğini şekillendirirken mecraları bekleyen tehlike ve avantajlara vurgu 

yapmaktır. 

 

6. ARAŞTIRMADA ELDE EDİLEN BULGULAR VE ANALİZLERİ:  

 

Araştırmaya katılanların mülakatlar sırasında vurgu yaptığı konular arasında fikir bazında en 

çok tekrarlanan yargılara yapılan analiz sonucunda katılımcıların mecraların geleceği ile ilgili olan 

düşünceleri genel anlamda şöyle olmuştur.   

A3 gelecekte yapay zekanın daha da yaygınlaşacağını ve robot insanların gündeme geleceğini, 

fiziki paranın yerini dijital paranın alacağını ve dijitalleşme de ciddi gelişmeler olacağına vurgu 

yapmıştır ve “…bence dijital medyanın kullanımındaki yükseliş devam edecektir. Teknolojik gelişmeler 

sonucunda insanlar video streami tercih edecek ve geleneksel televizyon kanallarından uzaklaşacak. Yazılı 

basında gazete ve dergiler zaten on yıldır düşüş yaşıyor, bu hızlanarak devam edecek çünkü insanlar haberleri 

mobil telefonlarından, tabletlerinden ve bilgisayarlarından dijital ortamda okumaya devam edecek” Demiştir. 

Z kuşağının 2030 yılında toplumsal hayatta daha aktif olacak olması medyanın kullanım 

alışkanlıklarına da etki edecektir. Özellikle teknoloji odaklı bir çocukluk ve ergenlik geçiren Z kuşağı 

bireyleri bu dönemde yetişkinliğe doğru adım atarken kendi tüketim alışkanlıklarını da sektörlere 

adapte ettirecektir. Buna vurgu yapan A5 “…dijital gelişmeler sonucunda dijital medya ve televizyona olan 

ilginin daha da artacak. TV kanalları olmasa da televizyon alıcıları kullanılmaya devam edecektir.” Diyerek 

dijital medya aracılığı ile faaliyet gösteren dijital televizyon platformlarının sayesinde televizyon 

alıcılarının daha da gelişerek kullanılacağını belirtmiştir. A2 “Basılı gazete ve dergiler uzun zamandır 

hayatımızda olduğu için, hiçbir zaman hayatımızdan tamamen çıkmayacaktır. 2030 yılında da 2020 ‘de olduğu 

gibi faaliyetlerine devam edecek ve kâğıt baskılarını piyasaya sunacaklardır” demiştir.  

A8 “Geçmiş kuşaklar arasında yer alan Baby Boomer, X Kuşağı ve hatta Y kuşağı hala televizyon 

mecrasının izleyicisi konumunda. Bu kuşaklar 2030 yılında hala var olacağı için televizyon mecrasının varlığı 

da devam edecektir. Geriden gelen Z Kuşağı televizyona mecrasının popülerliğini düşürse de mevcut kuşaklar, 

televizyon kanallarının yayınlarına azalan bir ilgi ile de olsa ilgi sunmaya devam edecektir.” Yorumunu 

yaparak kuşakların televizyon izlenirliğinde etkisine vurgu yapmıştır. 

İnsanların Pandemi döneminden evden çalışma deneyimi yaşaması ve bunun gelecekte bir 

çalışma modeli olarak kullanılma olasılığı da medyaya etki edecektir. Şu an pek çok şirket evden 

çalışma veya hibrit modeli ile personelini çalıştırmaya devam etmenin artı ve eksileri üzerinde 

çalışmalar yapmaktadır. Pandemi ile başlayan evden çalışma modelinin gelecekte işletmeler için ideal 

bir model olup olmadığını araştıran işletmeler, bu modeli hibrit bir modele çevirerek personelini hem 

evde hem de ofiste çalıştırmanın verimliliği nasıl etkileyeceğini araştırmaktadır. Gelecekte şirketlerin 

personeli ofis yerine evden de çalıştırmaya devam ettirme ihtimalinin gerçekleşmesi onların, özellikle 

işe gidiş-geliş gibi mecburi trafikte geçirilen zamanına etki edecektir. Trafikte geçirilen işe gidiş-dönüş 

zamanının azalması, insanların özellikle trafik sırasında karşılaştığı outdoor (Açıkhava) reklamları 

daha az görmelerine neden olacaktır. Bu da outdoor reklamcılığına olumsuz etki edebilecektir. A9 “… 

insanların gelecekte daha fazla evde kalması ve evlerinden çalışması, evlerinden online eğitim alması reklam 

verenin outdoor reklam bütçelerini kısmaya neden olabilir” demiştir. 

Dijital medyanın bir alt katmanı olan sosyal medya reklamcılığı “influencer reklamcılığı”  

gibi yeni reklam formatlarının da doğmasına neden olmuştur. Sosyal medya fenomenlerinin 

kendi sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar ile bir ürün veya hizmetin reklamını yapması 
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da geleneksel medyanın reklam pastasının azalmasına neden olmuştur. Yeni reklam türlerinin, dijital 

reklamcılığın genel reklam harcamalarındaki payını arttırmasına öncülük ettiğini söyleyen A11 “basılı 

gazete ve dergiler dijital platformlara taşındı. Ancak önceki kuşaklara ait, sayısı oldukça fazla olan daha yaşlı, 

yetişkin insanlar 2030 yılında televizyonun ve gazetelerin ayakta kalmasını sağlayacaktır.  Radyonun daha çok 

otomobillerde dinlenmesi nedeniyle radyo mecrası hala popüler olacaktır. Ancak popülerliği yıllar geçtikte 

düşecektir. Çünkü insanlar arabalarında Bluetooth bağlantı aracılığı ile arabalarında podcast gibi dijital ses 

içeriklerini dinleyeceklerdir.” Demiştir. 

A18, Sinemaların gelecekte daha az ziyaret edileceğini ve bunun özelikle sinema salonlarının 

finansal gücünü olumsuz etkileyeceğine vurgu yapmıştır. “Sinema salonlarının ayakta kalması gelecekte 

daha da zor olacak. Çünkü insanlar izlemek istedikleri filmleri sinema salonları yerine evlerinden NetFlix, 

Amazon Prime ve benzeri yükselişte olan dijital film platformlarından izlemeyi tercih edecektir.” Demiştir. 

A7’de konu ile ilgili olarak “…NetFlix, Disney, FX , Amazon Prime gibi film platformları ve gelişen ev ses 

teknolojileri sayesinde evlerinde kendi sinema salonlarını yaratacaklardır..” demiştir.  

20230 yılında kağıt olarak basılan gazete ve derginin  iflas etme ve kapanma noktasına gelerek 

pazardan çekilmek zorunda kalacağını savunan katılımcıların sayısı çok olmuştur. Bu konu ile ilgili 

A20, “..çünkü artık insanların tüm haber ve bilgi KAYNAKLARına bir tıkla ulaşabileceği bir dönemdeyiz. Bu 

daha da artacaktır. Hemen hemen her gazetenin bir internet sitesi var. Bazıları bedava bazıları ise ödemeli 

abonelik sistemi kullanıyorlar. Bu alanda çeşitlilik var. Bu nedenle on yıl içinde daha çok sayıda dijital içerikli iş 

modelleri ve haber sunma biçimleri ortaya çıkacaktır. Bazı gazeteler ya tamamen kapanacak ya da dijital 

baskılarla faaliyetlerine devam etmek zorunda kalacaktır..” ön görüsünde bulunmuştur. 

Araştırmaya katılanların büyük bir bölümü basılı gazetelerin 2030 yılında sadece yaşlı kişiler 

tarafından okunacağını, gençlerin bu mecraya ilgi duymayacağını düşündüklerini belirtmişlerdir. 

Özellikle Y ve Z kuşağının 2030 yılında gazetelerin basılı hallerine talep göstermeyeceğine vurgu 

yapmıştır. 

A20, “Dünyanın nüfusunda her yıl bir artış yaşanıyor. Artan nüfusla beraber dünyada kullanılan araç 

sayısında da artış yaşanacaktır. Bunun daha çok araçlarda dinlenen radyo mecrasına avantajı olabilir ama 

insanlar yolculuk sırasında Aux ve Bluetooth aracılığı ile dijital müzik dinleyeceklerdir.” Diyerek radyonun 

gelecekte de otomobillerde dinlenen bir mecra olacağını ama dijitalleşen dünyada radyo dinleme 

oranının araç sayısı artsa dahi artmayacağını savunmuştur.  A27 “2030 yılına geldiğimizde insanların 

otomobillerde veya mobil ortamlarda daha fazla radyo dinlemek isteyeceklerini sanmıyorum. Çünkü Spotify gibi 

müzik uygulamaları ile kendi oluşturdukları şarkı listesini dinlemeyi tercih edeceklerdir.” Demiştir. A30 ise 

“Gençler dinlemek istedikleri şarkının radyoda yayınlanmasını beklemek yerine kendi kontrol edebildikleri 

uygulamaları kullanmayı tercih edeceklerdir. Bunun en büyük örneği Spotify’dır. Bence podcast yayıncılığı da 

radyoculuğun yerini almaya aday bir dijital yayın türü olacak” diyerek radyo mecrasının 2030 yılında daha 

az talep alacağını ve bunun onun reklam pastasından aldığı payı azaltacağını söylemiştir.  

Basılı gazete ve dergilerin gelecekte satışının duracağını savunanlar kağıt israfı konusuna da 

değinmişlerdir. Doğanın korunması açısından konuyu yorumlayanlar, gençlerin özellikle kâğıt israfı 

konusunda daha hassas olduklarını ve bu nedenden dolayı gazete ve dergileri dijital platformlardan 

takip etmeyi tercih edeceklerini öngörmüştür.  Gazetelerin kâğıt baskılarının artık basılmayacağını 

savunan katılımcıların bir bölümü dergi yayıncılığının daha şanslı olduğunu düşündüklerini 

belirtmiştir. A23, “Tematik içeriklere sahip, endüstriyel dergileri, örnek olarak otomobil dergileri gelecekte 

yayınlanmaya devam edebilir” demiştir. A31, “Büyük bir ihtimalle gazeteler gelecekte pdf formatında, dijital 

ortamlarda yayınlanacak. Böylece herkes akıllı telefon, tablet ve masa üstü bilgisayarlar aracılığı gazeteleri dijital 

ortamda okuyabilecek” demiştir.  
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Sinema salonlarının dijital dönüşümden etkileneceğini ve salon sayısının azalacağını bu 

nedenle sinema reklamcılığında düşüş yaşayacağını savunanlar, insanların her geçen bireyselleştiğini 

ve yalnızlaştığına vurgu yapmıştır. A27, “İnsanlar izlemek istedikleri filmi evlerinden izleyecekler. Yeni 

teknolojiler sayesinde sinemayı seçme yerine evlerindeki sinema sistemleri ve dijital film platformlarını tercih 

edeceklerdir. Kalabalık ortamlardan uzak kalmayı ve izole yaşamayı tercih eden, her geçen gün yalnızlaşan 

insanlar bunu film izleme alışkanlıklarına da yansıtacaklardır.” Demiştir.  

Açık hava reklamcılığının 2030 yılında düşüş yaşamayacağını savunanlar seyahat etmenin daha 

da yaygınlaşacağını, bunu da açık hava reklam alanları için bir avantaj olacağını söylemiştir. A12, 

“Seyahat imkanları arttıkça, insanlar dışarıya çıktıkça açık hava alanlarını görmeye devam edeceklerdir. Bundan 

dolayı seyahat ve sürüş anında açık hava reklam ortamları yine karşılarına çıkacaktır.” Derken A34, “Açıkhava 

reklamcılığı 2030 yılında da var olacaktır. Ancak biçimi değişecektir. Billboard ve diğer açık hava reklamlarının 

içerikleri de dijitalleşecektir” diyerek dijital dönüşümün açık hava reklamlarının içeriklerinde de 

kendisini göstereceğini savunmuştur.  

 

Tablo 10. Araştırmada Elde Edilen Bulguların Nicel Analizi 

 

Mecra 

2020 (%) 
Araştırmaya Göre 

2030 Öngörüsü (%) 
FARK ( % ) 

TV 34,7 23,80 10,9 Azalma 

Dijital Medya 55,3 68,71 13,41 Artış 

Yazılı Basın (Gazete + Dergi) 2,90 0,78 2,12 Azalma 

Açık Hava  4,60 4,43 0,17 Azalma 

Radyo 2,10 1,52 0,58 Azalma 

Sinema 0,40 1,38 0,98 Artış 

 

Araştırmaya katılanlara 2030 yılında mecraların reklam harcamalarından alacağı pay hakkında 

bir tahminde bulunmaları istenmiştir. Elde edilen verilerin aritmetik ortalamaları hesaplandığında 

ortaya çıkan 2030 yılı reklam harcamaları projeksiyonu tablo 10’da sunulmuştur. Tabloya göre 2030 

yılında dijital reklam harcamaları yüzde 13,41 oranında bir artış yaşayarak reklam harcamalarından 

aldığı payı yüzde 68,71 ‘e çıkartacaktır. Dijital reklamların pastadan aldığı pay artış gösterirken, 

sinema reklamcılığı dışında kalan mecralarda düşüş olacaktır. Projeksiyona göre reklam 

harcamalarından en çok pay kaybeden mecra yüzde 10,9 ile televizyon mecrası olacaktır. Televizyon 

mecrası her ne kadar reklam harcamalarından aldığı payda kayıp yaşasa da, reklam harcamalarından 

alınan pay sıralamasında dijital medyadan sonra yine ikinci sırada yer alacaktır. Reklam 

harcamalarından en çok pay alan üçüncü mecra açık hava reklamcılığı olacaktır. Açık hava 

reklamcılığı 2020 yılına göre yüzde 0,17’lik bir kayıp yaşayacaktır.  Araştırma sonuçlarına göre basılı 

gazete ve dergilerin reklam harcamalarından aldığı pay yüzde birin altına düşerken, radyo mecrasının 

payı ise yaklaşık yüzde bir buçuk seviyelerinde olacaktır.  
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Tablo 11. Mecraların 2030 Yılı Reklam Payı Projeksiyonunda Yer Alan En Düşük ve En Büyük Mecra 

Tahmini (%) 

 

Mecra En Düşük Pay (%) En Yüksek Pay (%) 

TV 10,3 37,2 

Dijital Medya 57,8 83,3 

Yazılı Basın (Gazete + Dergi) 0 1,6 

Açık Hava  2 11 

Radyo 0 4,1 

Sinema 0 5,9 

 

Araştırmanın nicel analizinde katılımcıların 2030 yılı reklam harcamaları hakkındaki 

tahminlerini yaparken en düşük ve en yüksek değer de hesaplanmış ve bir aralık belirlenmiştir. Buna 

göre 2030 yılında televizyon mecrasının reklam harcamalarından alacağı pay en düşük yüzde 10,3 

iken en yüksek yüzde 37,2 olarak öngörülmüştür. 2030 yılında radyo, yazılı basın ve sinema 

reklamcılığının reklam harcamalarından alacağı payın yüzde sıfıra yakın oranlarda seyredeceğini 

savunanlar da olmuştur. Bunu savunanlar teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan dijital 

dönüşümün 2030 yılında daha da hızlanacağını ve özellikle kâğıt baskı gazeteyi, geleneksel radyoyu 

ve sinema salonlarının varlığını olumsuz etkileyeceğini savunmuştur. 

 

SONUÇ 

 

İnternet teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişme dünyada yeni bir yaşam biçiminin ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. İnternete bağlanma hızı arttıkça insanların internet aracılığı ile yaptığı 

eylemlerde de artış yaşanmıştır. Bu durum dijital dönüşümün kilometre taşları arasında yer almış ve 

tüm alan dijitalleşmeye başlamıştır. 1990ların ortasında başlayan dijitalleşme iki binli yıllarda Web 3,0 

ve sonrasında yaşanan teknolojik gelişmeler ışığında daha da hızlanmıştır. 

2010’lu yıllarda yaygınlaşmaya başlayan sosyal medya ve mobil medya kullanımı ile insanlar 

nerdeyse tüm alışkanlıklarında interneti kullanır olmuş ve dijital bağımlılığı her geçen gün artan birer 

dijital köleye dönüşmüştür. Bu dijital kölelik insanların yaşam şekline doğrudan yön vermiş ve 

insanlığı adeta yeni yaşam biçimlerine itmiştir. İletişim, eğlence, alışveriş ve daha pek çok akla gelen 

eylem dijitalleşerek internet aracılığı yapılmaya başlanmıştır.  Eğlence, bilgi ve haber alma, eğitme gibi 

fonksiyonları olan medya da bu dijitalleşmeden payını düşeni almıştır. Karasal radyo ve televizyon 

yayıncılığı internet tabanlı yayıncılığa, kağıt gazete, dokunmatik ekranlara dönüşmüştür. Geleneksel 

medyanın dijitalleşme serüvenine her ne kadar yakınsama adı verilse de işin ekonomik boyutuna 

bakıldığında bu yakınsama geleneksel medyaya olan ilginin ve dolayısıyla gelirlerinin azalmasına 

neden olmuştur. Geleneksel medya dijital medya ile yakınsama yaşarken aslında dijitale dönüşmekte 

ve eski formatını bir nostaljiye doğru itmektedir. Medyada yaşanan dijital dönüşümle beraber medya 

izleyicisinin alışkanlıkları da değişmiş ve medyaya duyduğu ihtiyacı da internet aracılığı ile 

gidermeye başlamıştır. Hayatının nerdeyse tüm ihtiyaçlarını internet aracılığı gideren bu dijital 

köleler, geleneksel medyaya olan ilgilerini azaltmışlardır. İnternet bağımlılığı her geçen gün artan bu 

dijital kölelere ulaşmak isteyen reklam veren ise onların yeni adresi olan dijital medyaya akın 

etmişlerdir. 

Reklam harcamalarının tarih boyunca  mecralara dağılımı incelendiğinde televizyon mecrasının 

her zaman reklam pastasından en büyük payı aldığı görülmüştür. Bu durum özellikle dünyada 1980li 
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, Türkiye’de ise 1990lı yıllardan sonra özelleşen televizyon kanallarının sayıca artması ile kendisini 

bariz bir biçimde göstermiştir. Özel televizyon kanalları, televizyon mecrasının reklam 

harcamalarından aldığı payın en yüksek tepe noktasına ulaşmasına katkıda bulunmuştur. 2000li 

yılların başında medyada da önemli bir rol oynamaya başlayan ve izler kitleyi geleneksel medyadan 

koparmaya başlayan dijitalleşme, televizyonun reklam pastasından aldığı en büyük dilime göz dikmiş 

ve bunu kapmayı başarmıştır.  2010lu yılların ardından hızı artan internet, aynı zamanda dijital 

dönüşümünde hızını arttırmıştır. Bunun doğal sonucu olarak reklam veren dijital medyayı daha 

verimli bir reklam mecrası olarak görmeye başlamış ve reklam yatırımlarında ona daha fazla değer 

vermeye başlamıştır. Bu değer, dijital medyanın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de reklam 

harcamalarından aldığı payda birinci sırada yer almasına neden olmuştur.  

2020li yıllara geldiğimizde dijital medya reklam harcamalarından aldığı payı arttırmaya devam 

ederken, ikinci sırada televizyon, üçüncü sırada ise açık hava reklamcılığı yer almıştır. Dijital 

reklamcılık her yıl, önceki yıla oranla daha da büyümeye başlamış ve geleneksel medyanın reklam 

pastasından pay almaya devam etmiştir. 2020li yıllarda özellikle pandeminin de etkisi ile hem 

dünyada hem de Türkiye’de popülerliğini arttıran dijital medyanın baş döndürücü  büyüme hızı 

geleneksel medyada faaliyet gösteren işletmelerin gelecek adına planlar yapmasına ve değişik felaket 

senaryoları üzerinde çalışmaya başlamasına neden olmuştur. 

2030lu yıllara girdiğimizde geleneksel medyada yer alan kâğıt gazete ve dergiler, karasal radyo 

ve televizyon yayını yapan kanallar, sinema salonları ekonomik anlamda hayatta kalabilecek mi yoksa 

geçmişte bir nostaljiye mi dönüşecek? Geleneksel medyada faaliyet gösteren işletmeler bir yandan 

kendilerini dijital dönüşüme intibak etmeye çalışırken diğer yandan da varlıklarını sorgular hale 

gelmiştir. Reklam pastasından dijital reklamlara ayrılan dilimin büyümesi geleneksel medyanın 

reklam diliminin küçülmesine neden olmaktadır. Bu durum, temel hayatta kalma kaynağı “reklam” 

olan geleneksel medyanın gelecekteki varlığına da tehdit oluşturmaktadır. Reklam alamayan bir 

işletme başka bir finans kaynağı bulamadığı taktirde iflas edecek ve varlığını sürdüremeyecektir.  

Bu araştırmada 2030lu yıllarda ortaya çıkacak medya endüstrisinin nasıl bir yapıda olacağı, 

dijital medyanın geleneksel medyaya olan ekonomik etkilerinin nasıl bir dönüşüme neden olacağı, 

reklam harcamalarından aldığı ve alacağı varsayılan oranlarla incelenmiştir. 2030 yılının reklam 

harcamalarında hangi mecranın hangi oranda reklam harcamalarından faydalanacağı ve dolaysıyla 

ekonomik varlığını nasıl sürdüreceğine yönelik yapılan araştırmada elde edilen veriler dijital 

medyanın reklam harcamalarından aldığı payı arttırmaya devam edeceğini ve bunun yüzde 68 

seviyesine kadar çıkabileceğinin projeksiyonu sunmuştuır. Dijital reklamcılığın toplam reklam 

harcamalarının yüzde 68’ni alması kalan yüzde 32’nin geleneksel medyaya kalması anlamına 

gelecektir. Bu kalan dilimin karasal radyo, televizyon yayıncılığı yapan işletmelerin, yazılı olarak 

basılan kağıt gazete ve dergilerin, sinema salonları ve açık hava reklam alanları arasında paylaşılacak 

olması geleneksel medyanın reklam gelirlerinde ciddi bir azalma olacağının da somut göstergesidir.  

Yapılan araştırmada 2030 yılına yönelik elde edilen projeksiyonda geleneksel medyaya kalan yüzde 

32 ‘lik reklam pastasının yaklaşık yüzde 23’ünün televizyon mecrasına gideceği görülmektedir. 

Giderleri oldukça yüksek bir mecra olan televizyon mecrasının reklam cirosunun azalması onu yok 

etmese de, hayatta kalabilmesi için harcamalarını revize etmesine neden olacaktır. Televizyon mecrası 

bir yandan ayakta kalmak için daha ucuz maliyetli içerikler üretme zorunda kalacak, diğer yandan ise 

dijital medya platformları ile rekabet edebilmek için de etkili ve farklı içerikler üretmenin yollarını 

arayacaktır. Aynı zamanda geleneksel televizyon markaları kendilerini dijital medyada 

konumlandırmaya çalışacaktır. Bu durum televizyon kanalları için oldukça zor bir döneme işaret 
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etmektedir. Yine reklam harcamalarından televizyon mecrasına gelen payın azalması az sayıda 

televizyon kanalının ayakta kalmasına neden olabilecek ve hali hazırda oligopolistik bir yapıda olan 

televizyon yayıncılığının daha da dar bir oligopol pazara dönüşmesine neden olabilecektir.  

adyo ve yazılı basının reklam harcamalarından alacağı payla ilgili hem bir kafa karışıklığı hem 

de bir karamsarlık söz konusudur. Araştırmamıza katılan öğretim üyelerinin nerdeyse tamamı basılı 

olarak yayınlanan kağıt gazetenin tıpkı son on yılda olduğu gibi gelecek on yılda da kullanımının 

azalacağını savunmaktadır. Katılımcılar buna gerekçe olarak ise insanların haber okuma 

alışkanlıklarını dijital medyaya yönlendirmesini göstermektedir. Özellikle yeni neslin kağıt gazete 

satın almadığını ve bunun yıllar geçtikçe devam edeceğini yazılı gazete ve dergilerin sadece 

yetişkinler tarafından okunacağını, bu yetişkinlerin yaşlandıkça ve dünyadaki varlıkları azaldıkça 

gazete tirajlarının olumsuz etkileneceğini söyleyebiliriz. Dergilerle ilgili tematik dergilerin ana akım 

gazetelere biraz daha şansı olduğunu savunan katılımcılar da vardır. Burada özellikle spor-otomobil- 

yemek – tarih gibi temalarda yayınlanan dergi ve gazetelerin özel bir segmente seslenmesi ve bu 

kitlenin bu konulara duyduğu meraktan dolayı bu içeriklere sahip tematik gazete ve dergileri satın 

almaya devam edebilecekleri ihtimali de vardır.  

Radyonun bir müzik kutusuna dönüşmesi, içeriklerinin nerdeyse tamamını müziğe ayırması, 

buna karşı olarak dijital medyanın dijital müzik platformlarının güçlenmesi radyo mecrasını da 

gündemden düşürmektedir. Araştırmaya katılan katılımcıların tamamı radyonun gelecekte daha çok, 

hatta sadece otomobillerde dinlenen bir mecra olacağına vurgu yapmış ve bu şekilde varlığını 

sürdüreceğini savunmuştur. Ancak otomobillerin içinde yer alan ses sistemlerinin ve alıcı cihazlarının 

teknolojik açıdan her geçen gün gelişiyor olması, geleneksel radyoya zor günler yaşatma ihtimalini de 

ortaya çıkaracaktır. Gününüzde otomobillerde bulunan müzik sistemlerinin nerdeyse tamamında 

USB portu ve Bluetooth özellikleri bulunmaktadır. Bu iki özellik insanların akıllı telefonlarını kablo 

veya kablosuz yollarla otomobil cihazlarına bağlayarak yine akıllı telefon uygulamalarından müzik 

dinleme ihtimallerinin artmasına neden olabilir. Bu, FM bandından, karasal formatta yayın yapan 

geleneksel radyo mecrası adına gelecek adına ciddi bir tehdit olabilecektir. Bu nedenden dolayı radyo 

mecrasının tamamen ortadan kalkmasa da dinleme alışkanlıklarının azalacağı ve bunun da onun 

reklam harcamalarından alacağı payın azalmasına neden olabileceği söylenebilir. Ancak radyo 

mecrası küçülse de kağıt olarak basılan gazetelerin yaşanan dijital dönüşüm sonucunda çok ciddi bir 

tiraj kaybı yaşayacağını ve ek sübvansiyonlarla kendilerini ekonomik olarak ikame edeceği ihtimali 

çok güçlüdür. 

Reklam harcamalarının 2000li yıllardan 2020 yılına kadar yaşadığı değişim nezdinde yapılan 

2030 yılı projeksiyonunda dijital medyanın bir ekonomik büyüme yaşayacağı artık hemen hemen 

herkes tarafından kabul edilen bir durumdur. Bu değişim reklam harcamalarından dijital reklamın 

aldığı payın ciddi oranda artacak olması ve geleneksel medyanın payının azalacak olması savı 

özellikle geleneksel medyanın ekonomik yapısını çok sert biçimde etkileyecektir. TV kanallar geçmişte 

yaptıkları yüksek maliyetli yapımları artık yapamayacak, radyo mecrası içeriğindeki çeşitliliği 

azaltma zorunda kalacak ve içeriklerini müzik paydasında tek tipleştirme yoluna devam edecek, 

yazılı basın ise gazete ve dergilerini kağıt formatında basmak için ciddi bir ek sübvansiyona ihtiyaç 

duyacaktır. Aslında geleneksel medyanın tüm mecraları için ayakta kalmalarına destek olarak ek bir  

finansal kaynağa ihtiyaç duyulacağını söyleyebiliriz. Çünkü artan ve gelecekte de artacak teknolojik 

maliyetler hem radyo ve televizyon için hem de kağıt gazete ve dergiler için gelir ve gider dengesinde 

ciddi bir olumsuzluk yaratacaktır. Bu üç mecra artık giderlerini reklam gelirleri ile ikame edemeyecek 

duruma gelecektir. Bu durumdan hareket ederek, bu üç mecra içinde yer alan işletmelerinin medya 
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dışında faaliyetlerde bulunan iş insanlarının mülkiyetinde kalarak onların ekonomik desteği ile 

ayakta kalacağını, bazılarının ise kepenk indireceğini varsayabiliriz. Geleneksel medya yaşayacağı 

talep azalması nedeniyle gündem belirleme etkisini de yitirecektir. Buna rağmen hem prestij hem de 

medyanın dördüncü kuvvet olma özelliğinden dolayı hala iş insanlarının kontrolünde olmaya devam 

edecektir. Bu da piyasadaki oligolistik yapının daha da büyümesine neden olacaktır. Öte yandan 

dijital medya alanında yatırım yapan işletmeler arasında yaşanan rekabet hem e-ticaretin büyümesine 

hem de reklam harcamalarının dijital reklamcılığa kaymasına neden olacaktır. Kısaca, 2000 yılların 

medya endüstrisinin  ekonomik ekosisteminde çok ciddi ve radikal bir değişimin yaşanmasına neden 

olacaktır. 
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Medyanın; dijitalleşme, din, sosyal hareketler, Dijital dönüşüm sahalarındaki konumuna ve rolüne dair çalışmalar 

yapmaktadır. 
 

Özet: Dijital dönüşüm kavramı, son 20 yılda teknoloji ve bilişim sahasında ortaya çıkan yeni durum ve gelişmeleri 

nitelendirmek için türetilmiştir. Ancak endüstriyel ve toplumsal yapının değişimini somutlaştıran ve eylem sahasına taşıyan 

süreçler, bu kavramın kapsamını genişletmiştir. Özellikle yaşanan dönüşümlerle hibritleşen ve merkezi bir anlayışa evrilen 

sosyal sistemlerin, dijitalleşmenin küresel anlamda sosyal yapılara giderek artan nufuziyeti, bireysel ve kitlesel düzlemde 

yeni normali algılama, adaptasyon ve kavrama problemini beraberinde getirmektedir. Derinlemesine analiz edildiğinde, 

temelinde toplumsal dönüşümü zorunlu kılan dijital dönüşüm devrimi,  sosyal ortamlarda uygulanmaya başlandıkça ve 

etkileri yayıldıkça paralelinde bir uyum problemini de beraberinde getirmesi kaçınılmazdır. Bu noktada özellikle dijital medya 

ve spektrumlarına atfedilen eğitici ve öğretici işlevin bu problemlere çözümler sunduğu ve çözümleri uygulama yönünde 

anlam ifade ettiği görülmektedir. Nihayetinde dijitalleşmenin bir getirisi olan yeni normal düzende yaşam kalitesinin 

arttırılmasına yönelik insan hayatına entegre edilmesi düşünülen hazır bilişim sistemleri gibi yenilikler, toplumlar adına 

ortaya çıkan birçok sorunun teorik ve uygulama anlamında cevaplandırılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu anlamda medyanın 

zaman ve mekan sınırına takılmadan birçok yeniliğin sosyal tabakalara yayılmasını görsel, işitsel ve bilişsel anlamda 

sağladığı bir gerçektir.  

Bu çalışmada dijital dönüşümün toplumsal yansımalarına değinilecek olmakla birlikte dijital dönüşüm kaynaklı toplumsal 

uyum problemleri de irdelenecektir. Toplum 5.0 uygulamalarının çeşitli toplumlardaki yansımalarınında tartışılacağı bu 

çalışmada, özellikle mevcut pandemi sürecinin katalizör etkisiyle ivmelenen dijital dönüşüm devriminin çerçevesi ortaya 

konmaya çalışılacaktır. Kavramsal ve teorik bir çerçevede hazırlanan çalışmada, dijital medya araçlarının toplum 

katmanlarını dijital dönüşüme hazırlama, eklemleme ve bu katmanlara süreçleri açıklama adına ne gibi içerikler 

aktardıklarına ve hangi metotları uygulamaya geçirdiklerine dair cevaplar aranmıştır. Küresel toplumların bütün 

katmanlarında etki ve yansımaları giderek daha fazla gözlemlenen dijital dönüşüm devriminin getirisi olan yeni normal ile ne 

gibi değişiklilerin geleceği ve hangi alanlarda etki yaratacağı ön görülememektedir.  Bu çerçevede toplumların yeni düzende 

kavramsal karmaşa, doğru ve yanlış ayrımında ikilemler yaşama gibi süreçleri yaşayabileceği ortaya çıkan sonuçlardan 

biridir.  
 

Anahtar Kelimeler: Dijital Dönüşüm, Yeni Normal, Toplum 5.0, Medya 
 

Abstract: The concept of digital transformation was derived to characterize the new situations and developments that have 

emerged in the field of technology and informatics in the last 20 years. However, the processes that embody the change of 

industrial and social structure and bring it to the field of action have expanded the scope of this concept. The increasing 

penetration of digitalization into social structures in the global sense, especially of social systems that have hybridized with 

the transformations and evolved into a central understanding, brings with it the problem of perceiving, adapting and 

comprehending the new normal at the individual and mass level. When analyzed in depth, it is inevitable that the digital 

transformation revolution, which obliges social transformation on its basis, will bring along a parallel adaptation problem as 

it begins to be implemented in social environments and its effects spread. At this point, it is seen that the educational and 

instructive function attributed to digital media and its spectrum offers solutions to these problems and makes sense in terms 

of applying the solutions. In this sense, it is a fact that the media provides the spread of many innovations to social layers in 

visual, auditory and cognitive sense without being stuck in time and space limits. 

In this study, while the social reflections of digital transformation will be discussed, social cohesion problems arising from 

digital transformation will also be examined. In the study, which was prepared in a conceptual and theoretical framework, 

answers were sought about what kind of content digital media tools conveyed in order to prepare and articulate social layers 

for digital transformation and explain the processes to these layers, and which methods they put into practice. It is foreseen 

that societies may experience processes such as conceptual confusion, dilemmas in the distinction of right and wrong in the 

new normal order, despite the media. 
 

Keywords: Digital Transformation, New Normal, Society 5.0, Media 
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DİJİTAL DÖNÜŞÜM DEVRİMİNİN TOPLUMSAL YENİ NORMALİ ŞEKİLLENDİRMESİNDE 

MEDYANIN ROLÜ 

 

1.GİRİŞ 

 

Dijital dönüşümün toplum ve bireylerin hayatında şimdiye kadar inşa edilmiş olan rutin 

düzeni dışarıdan bir etki konumunda bozmaya başlaması, yeni normal düzenin uluslar nezdinde 

hayata geçirilmesi; etik, ahlaki, sosyal ve teknolojik bazlı sonuçların, sorunların varlığını ortaya 

çıkarmıştır. Özellikle özünde insan-makine ilişkisini şimdiye kadar alışılmışın dışında şekillendiren 

devrimlerin varlığı, sürecin sadece endüstri sahasındaki teknolojik gelişmelerin ötesinde tartışmaya 

açmıyor. Dijital dönüşümün gerçek anlamda birey yaşamını ve toplum kesimlerini etkilediği bir 

zaman dilimine girmiş olan dünyada, Endüstri 4. 0 ve Toplum 5. 0 gibi söz konusu devrimler, küresel 

anlamda da bir dönüşüme ön ayak olmaya neden olmaktadır. Zincirleme bir şekilde tüm katmanların 

dijital dönüşümden etkilenmesi gündelik hayat rutinlerini de etkilemeye başlamış ve dönüşümün 

etkileri artık toplumun en uc kesimlerine kadar hissedilir olmuştur. Bu anlamda Kovid 19 salgını 

etkilerin nüfuzunu hızlandırmış, küresel bir yeni normale geçiş başlamıştır. Ancak bu noktada 

bireysel ve toplumsal uyum ve çekince problemlerinin yaşanması, dönüşümün ve süreçlerinin 

kapsam ve etkilerinin kavranamaması, yeni normalde rol karmaşası gibi birçok problem ortaya 

çıkmıştır. Medyanın da yapısal anlamda dijitalleşme ile paralel olarak birçok değişimi geçirmesi 

zorunluluk olarak göz önünde olsa dahi yeni normalde birey-toplum ve dijital dönüşümün etkilediği 

iş, teknoloji, eğitim, sağlık, siyaset gibi sahalar arasında bir köprü olma potansiyeli de inkâr edilemez. 

Bu anlamda çalışmada, dijital dönüşüm devrimi ve bu devrime bağlı olarak ortaya çıkan diğer 

devrimlerin niteliği açıklanacak. Akabinde yeni normalin çerçevesi açıklanmaya çalışılacaktır. Teorik 

ve kavramsal bir çalışma olma özelliğindeki bu çalışmanın ikinci kısmında ise medyanın dijital 

dönüşümün toplumsal yansımalarını nasıl karşıladığı ve bir nevi arabulucu rolünde neleri 

karşılayabileceği tartışılacaktır.   

 

2.DİJİTAL DÖNÜŞÜM DEVRİMİ  

 

Küresel anlamda devrimlere bakıldığında insan hayatının ve toplum yapısının derinden sarsıcı 

ve dönüştürücü etkilerinin olduğu ve bu etkilerin uzun zamanlara yayıldığı görülür. Ancak son 30-40 

yıllık zaman diliminde yaşanılan ağ tabanlı yeni teknolojik gelişmeler, çok hızlı bir şekilde ivme almış 

ve dünyayı derinden sarsacak bir değişimin öncüsü olacak bir devrim haline gelmiştir. Dijital 

dönüşüm olarak da adlandırılan bu devrimin temelinde ise esnek, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir 

özellikler taşıyan, sürekli yenilenen bir küresel ağ sistemi (Castells, 2004, s.5) yatmaktadır. 

Özellikle nanoteknolojik gelişmeler, mikroelektronik buluşlar ve biyolojik sistemlerle bu 

süreçlerin yakınsaması, teknososyal bir dönüşüm sürecini (Castells, 2004, s.6) hızlandırmıştır. Dijital 

dönüşüm devriminin sosyal yansımasının etkili faktörlerinden biri olan Yapay Zeka (AI)1 ise insan 

öğrenme biçimleri ve süreçlerini taklit etmesi, onu geliştirmesi nedeniyle makine ile biyolojik olan 

insan ve toplum ilişkisi küresel anlamda anlaşılmaya ve dönüştürülmeye başlamaktadır.  

İş dünyasından başlayan dijitalleşmenin en büyük meydan okuması, küresel düzeni etkileyecek 

ve toplumların değişimini tetikleyecek ekosistemlerin dönüşümüne yöneliktir. Bu ekosistemlerin her 

                                                 
1 Artificial İntelligence bir sistemin dış verileri doğru şekilde yorumlama, bu tür verilerden öğrenme ve bu öğrenimleri esnek 

uyarlama yoluyla belirli hedeflere ve görevlere ulaşmak için kullanma yeteneği olarak tanımlanır. Bknz. (Kaplan & Haenlein, 

2019) 
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birinde yaşanacak dönüşümler birçok stratejik sonuç barındırmakta ve başta iş dünyası, sağlık, 

medya, eğitim gibi toplumsal dinamikler olmak üzere zincirleme şekilde tüm sistemleri 

etkilemektedir (Fukuda, 2020, Nadeem et al., 2018). Tüm ekosistemlerin ortak öznesi olan insanın 

tüketici vasfı taşıması ve kültürel dinamiklerin toplumsal önemi dijital dönüşümün bir anda değil 

kademeli olarak yapılması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Nitekim alt devrimler olarak da 

nitelendirilebileceğimiz endüstri ve toplum devrimlerinin bir anda küresel uygulamalar olarak değil 

aşamalı olarak ulus devletlerde, sektörlerde, iş sahalarında hayata geçirildiği görülebilir (Weinelt, 

2016). 

Dijital dönüşüm devriminin geniş etkisi bir taraftan insan ve toplumların alışkanlıklarında 

değişime neden olurken bir diğer yandan gündelik hayatı değişen dünyanın aslında yeni bir eksene 

veya yeni bir normale başladığını gözlemleyebiliriz. Özellikle katalizör etkisi ile Covid-19 hastalığı 

yaklaşık iki sene içerisinde bu süreci hızlandırmış, özellikle insanların pandemi dolayısıyla kısıtlanan 

hareketliliğinin sanal ortamlara, bir diğer deyişle dijital bir dünyaya taşınması ile alışkanlıklar 

edinmesine zemin hazırlamıştır. 

  

2.1.Dijital Devrimler ve Yeni Normale Geçiş 

 

Dijital dönüşümün küresel etkisinin yansımalarını anlamak adına hayata geçirilmiş iki 

devrimsel uygulamayı ve alışılagelmiş dünya düzeninin değişip yeni normale geçişte hangi yönünün 

öne çıktığını incelemek gerekmektedir.  

2000’li yıllardan itibaren dijital platformların ortaya çıkması, ardından 2010’lu yıllarda dijital 

tabanlı teknolojik gelişmelerin iş sahalarında uygulanması dijital dönüşümün yaygınlık hızını bir nevi 

arttırmıştır. Günümüze kadar gelen sanayi ve toplum ilişkisini düzenleyen ilk devrime bakıldığında 

kol gücü ve makine gücü temelli bir işleyiş göze çarpmaktadır. Ancak bugün gelinen noktada artık 

bilgi toplumunun sonucu olarak bir bilgelik, uzmanlık devrine geçiş görülmektedir.  

 

 
Şekil.1. Endüstriyel Devrimler  (Stăncioiu, 2017) 

 

Endüstri 4.0, makinelerin insanlarla siber-fiziksel sistemler aracılığıyla  entegre olduğu akıllı 

fabrika konseptini kapsamaktadır (Antonella Petrillo et al., 2018).  Diğer bir deyişle, Endüstri 4.0, 

müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için kişiselleştirilmiş ürünlerin üretimini merkeze alan bir anlayışa 

dayanmaktadır(Saniuk et al., 2020).   Endüstri 4.0 devrimine bakıldığında üretim süreçlerini yönetmek 

ve geliştirmek adına dijital tabanlı teknolojik yaklaşımların sanayi dünyasına eklemlendiği 
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görülmektedir. Geleneksel iş akış yöntemlerinin bilişim teknolojileri alt yapısı ile dönüşüme uğraması 

söz konusudur. Risk anlamında ciddi sonuçları da barındıran bu yaklaşımlar, insan, sistem ve nesne 

arasındaki bağlantıların daha karmaşık, dinamik ve gerçek zamanlı optimize edilmiş bir ağ haline 

geldiğini göstermiştir (Tupa et al., 2017, s.1223). 

İnsanın tüketici konumuna indirgenmesi ve modern endüstriyel üretim sistemlerine entegre 

edilmesine yönelik eğilim, modern dönem ile birlikte merkeze alınan ‘human’ anlayışının yerine 

‘robotik sistem ve yapay zeka’ merkezli bir anlayışa evrilmesinin önünü açmıştır. Bunu temel 

argüman olarak kullanan Japon Toplum 5.0 devriminin mimarları, dijital dönüşümü sanayi değil 

insan odaklı olarak gerçekleştirmek istediklerinin altını çizdi.  İşte 2016 yılında duyurulan Toplum 5.0 

devrimi de toplumu gerçek zamanlı olarak analiz edebilen ve bir bütün olarak toplumu en iyi şekilde 

yöneten teknolojiler, diğer bir deyişle, enerji ve ulaşım altyapısının yanı sıra insan davranışını yöneten 

teknolojiler barındırmaktadır. Toplum 5.0 İnternet, sensörler ve dijital teknoloji tarafından toplanan 

yapılandırılmamış büyük verileri analiz etmek için gelişmiş yapay zeka sistemlerini kullanma 

yeteneği sayesinde siber-fiziksel sistemleri barındırma (Deguchi,et al., 2020, s.120) iddiasında olan bir 

devrim olma iddiasındadır.    

 
 

Şekil.2. Toplum 5.0 öncesi toplum biçimleri (Salgues, 2018) 

 

Toplum 5.0 uygulamalarına bakıldığında yeni bir toplum anlayışı ürettiği ve dijitalleşme ile 

toplumun da dönüştürüldüğünü görmek mümkündür. Nitekim dijital bir hayata entegrasyon 

anlamında sistemin toplumu üretim, tüketim, sosyal hayat gibi tüm sahalardaki uygulamalara 

eklemlediği ve yaşam kalitesine yönelik müdahalelerde bulunduğu görülmektedir. Elbette bu durum 

bir takım çözülmesi gereken durumları da barındırmaktadır. Örneğin Japonya’da Toplum 5.0 

uygulamalarında engel teşkil eden durumların çeşitli yasal boşluklar, sosyal önyargılar, teknolojik 

eksiklikler, Personel yeterliliği eksikliği (Önday, 2020, s.40) olarak sıralanmaktadır.  

Gerek ‘Endüstri 4.0’ olsun ve gerekse ‘Toplum 5.0’ olsun bu tarz devrimsel süreçlerin artık 

hayata geçirilmesi, insanın dijital dönüşüme eklemlenmesi, geleneksel anlayışın yeni bir dönemece 

girdiğinin işaretlerini vermektedir. Artık insani ihtiyaçlar alışılagelmiş şekilde değil siber teknolojik 

bir ağ düzeninde ve yapay zekânın kararlara müdahalesi ile şekillenmiştir. Artık teknolojik özellikler 

toplumsal veya örgütsel özellikler olarak kullanılmak istenmektedir. Bu anlamda toplumlarda 
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teknolojik olanakların sosyal hayallere, iyi ve adil toplum için metaforlara dönüştürülme eğilimleri 

(Flyverbom & Madsen, 2019, s.460) ortaya çıkmaktadır. Dünyayı sarsan her savaş, ekonomik kriz, 

hastalık gibi durumlarda küresel dönüşümü ifade etmek için kullanılan ‘yeni normal’ düzen artık 

dijitalleşme ile yeni bir düzleme evrilmektedir. Bu anlamda Covid 19 sonrası dijital dönüşümün söz 

konusu devrimlerin bilinirliliğini ve uygulama sahalarını daha fazla genişletmiştir. Yeni normal ile 

ilgili birçok araştırma yapılmaktadır.  

Araştırmaların birinde artık toplumların ön ve arka planlarda dijital dönüşümün etkilerinin 

derin olarak görüleceği ve 2025 yılına kadar iş hayatında, ekonomide, sosyal yaşamda, eğitimde, 

sağlıkta, sosyal hareketlerde, mahremiyet algısında, aile hayatında her toplum kesimine göre göreceli 

değişimler olacağı ve bu durumda büyük memnuniyetsizliklerin yaşanacağı tespit edilmiştir (Pew 

Research Center, 2021).  Yeni normal düzene geçişin temelinde yatan dijitalleşmenin küresel anlamda 

topyekün hayata geçirilmesi dijital dönüşümün ekonomik ve politik anlamda maksimum güç ve 

verim sağlama amacına hizmet ettiğini de göstermektedir. Endüstri 4.0 gibi endüstriyel ve sanayi 

merkezli devrimler, dijitalleşmenin birey merkezli üretim, hammadde temini, otonom sistemler, 

robotik üretim, yapay zeka, IOT teknolojisi gibi sistemlerin iş hayatına tamamen entegresini 

amaçlarlar. Toplum 5.0 devrimi ise endüstri devrimlerinin topluma yansıyan yönünü regüle etmeyi 

ve insanları bu düzenin merkezine almak adına düzenlemeler yapmayı içermektedir. Özellikle yeni 

normal düzenin küresel anlamda hayata geçmesi adına önemli bir ivme olan Toplum 5.0, insan 

merkezli dijital bir toplum oluşturmada kaliteli veri üretmek ve oradan zorlukları çözmek için yeni 

değerler ve çözümler oluşturmak adına siber alan ve gerçek dünyanın (fiziksel alan) kaynaşmasına 

(Fukuyama, 2018) değer veren önemli bir devrim niteliğindedir.  

Sosyal yapıların ve insanın dijitalleşmeye paralel olarak kökten değişimi aslında kendi içinde 

sorunlar barındırmaktadır. Yeni normal düzene geçişin problemleri arasında da yer alan bu 

sorunlardan biri sürdürülebilirlik diğeri ise toplum ve insan çıkarlarının ortak zeminlerde 

buluşturulma sorunudur. Özellikle kaynak sınırlılığı, ortak iyinin ne olduğu problemi, erdem içeren 

davranış sorumluluğunun aşılanma ihtiyacı, ahlaki değerlerin yeni normalde tanımlanma biçimleri 

.(Deguchi & Karasawa, 2020,157) sürdürülebilirlik ve uzlaşma zemini açısından ortaya çıkacak ve 

çözülmesi zorunlu konuların sadece birkaçıdır. 

 

2.2.Yeni Normalde Muhtemel Toplumsal Problemler 

 

Dijital dönüşüm ile ilgili belki en gerçekçi yaklaşımın bilinmezlikler üzerine olduğunu 

söylemek mümkündür. Zira bu dönüşüm içinde yaşadığımız zaman diliminde ya da gelecekte 

yaşanabilecekler açısından belirsizlik ve bilinmezliklerle doludur. Zira akademik çalışmalara 

bakıldığında ütopik, eleştirel ve distopik birçok çalışmalar görülebilir ((Çakır, 2014; Lupton, 2014; 

Rushkoff, 2020). Bu bilinmezlikler ise haliyle bazı problemleri ortaya çıkarmaktadır. Örneğin dijital 

dönüşümün geleneksel endüstriler üzerinde ciddi bir etkisinin olması, sosyal karmaşıklığı artırma 

olasılığı, dijital toplumun güvenlik riskleri gibi bazı olumsuz yönleri sıklıkla dile getirilmektedir 

(Fukuyama, 2018). Bu anlamda dijital süreçler ve uygulamaları sahasında uzmanların tanınmaması, 

hazırlanan raporların medyada yer almaması ve sadece özel sahalarda konuşuluyor olması, bu 

problemleri gittikçe toplumlar nezdinde bilinçsiz bir şekilde gündem olmasının önünü açan 

nedenlerden birkaçıdır. Şu bir gerçek ki gündelik hayatta dahi gözlemlerle anlaşılacağı üzere bireysel 

ve kitlesel düzlemde yeni normali algılama ve adaptasyon sorunu yaşanmaktadır. Örneğin sanal 

dünyada bir benlik inşası (Poster, 2016) kimlik krizlerini tetiklemesi, dijital dönüşümde dini inanç 
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krizleri, farklı algılama ve uygulamaların çıkması,(Latzer, 2021) bu sorunların önemli iki tanesidir. 

Ayrıca yazılı basından yeni medyaya kadar bilgi devrimi, maruz kalma yoluyla değişen farklı 

davranış ve tutumların zamanla normalleşmesi nedeniyle ahlaki değişimin hızını ve ölçeğini de 

hızlandırmaktadır (Bear & Knobe, 2017). Bu ise toplumdan topluma ahlaki ve etik değerlerin 

farklılaşmasını ve içinde bulunulan topluma göre krizleri beraberinde getirmektedir.   

Yeni düzende ortaya çıkabilecek diğer bir problemde iş yerinde ve gündelik hayatta 

alışılagelmiş hayat tarzının terk edilmesi ve yeni bir hayat düzenine geçilmesidir. Gündelik hayatın 

dönüşüm aşamaları teknolojik yönleri ile hangi sahalarda ağırlıklı gerçekleştiği birçok çalışmada yer 

almaktadır (Erol et al., 2020; Henriette et al., 2016). Sosyal sahalarda bu dönüşümün etkilerine dair 

çalışmaların elzem olduğu ve problemlere çözümler sunulmasının gerekliliği anlaşılmaktadır. 

Özellikle işsizlik, iş güvencesizliği, sosyal güvencesizlik ve gözetim gibi gerçek tehditler çerçevesinde 

dijital dönüşümün sosyal ilişkisel boyutunun varlığı (Rodriguez-Lluesma et al., 2021,s.157) göz ardı 

edilmemelidir.  

 

3.YENİ NORMALE TOPLUMLARIN ADAPTASYONUNDA MEDYANIN ROLÜ 

  

Son 150 yılın etkin yönlendiricilerinden olan medya, küresel misyon edinmeye başlaması ile 

kitlelerin aynı yaklaşımlara sahip olmasında büyük rol oynamıştır. Yeni normalde medyanın kendi 

ekosistemine yönelik birçok değişim sinyali gelirken mevcut hali ile dahi toplumların yeni normale 

entegresinde birçok misyonlar üstlenmesi gerektiği ve üstlendiği de görülmektedir. Özellikle karar 

vericilerin robotlar ve yapay zekanın olduğu yeni bir düzende insanın bir platform olarak görülmesi 

ve bu yeni normale uyum göstermesi dijital dönüşümü hızlandırmak isteyen mecraların en büyük 

temennisidir. Bu anlamda yeni medya önemli bir misyon üstlenmekte ve yeni medya platformları 

aracılığıyla elde edilen veriler, işaretler stratejik birçok kararın alınmasına aracı olmaktadır (Ministry 

of Defence UK, 2021). 

Dijitalleşen medyanın toplum temelini inşa eden insan ögesine bakış açısının artık sanal ve 

siber boyutlarda bir kimlik edinimine ve bu kimliklerin davranışlarına yansıması çerçevesinde 

şekillendiği söylenebilir. İki benliğin artık tek bir kişide toplandığı bir çağda kimliğin temel sorusu 

olan ‘ben kimim?’ sorusunun cevabının da sanal ve fiziksel dünyaya göre şekillendiği bir evreye 

(Nagy & Koles, 2014, s.279) geldiği artık gözlemlenmektedir. Dijital medya ise insanları dijital 

devrimin yarattığı dönüşümlerde artık pasif seyirciler veya alıcılar değil, dijital medyayı ve toplum 

için anlamını aktif olarak şekillendirecek şekilde güçlendirmiştir (Word Economic Forum, 2016, s.6).  

Yeni normalin bir rutini haline gelen ve Metaverse gibi sanal dünyaların kurulup kimlik yerine geçen 

avatarların sahiplenilmesi ve yaygınlaştırılması ile varlığı daha çok sanallaşacak olan insan, bir 

yandan toplumların da kültürel, sosyal, siyasal yapısını dijital değişime zorlamış olacaktır.  Ancak 

genel tabloya bakıldığında yapılandırma aracı olarak medyanın yeni düzende bir güç haline gelmesi 

ve ekosistemini tamamen dijitalleştirmesi halinde bu gücün kitleler üstü bir yetkinliğe ulaşarak 

potansiyel ve somut güç olarak toplumların karşısına çıkabileceği iddia edilebilir. Nitekim geçmiş 

dönemlerde yeni yeni gücü anlaşılan sosyal medya platformlarının toplumsal hareketlerde (Arap 

baharı gibi) yön değiştirici bir güç olarak ortaya çıktığı hatırlandığında, yeni normalde medyanın 

toplumların kabulü, dijitalleşmeye yönelik eğitimi, dijital süreçlere entegrasyonu sağlayıcı 
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bilgilendirmeler yapılması yönünde arka planda baskı kurucu bir rol üstlenmesinin kaçınılmazlığı 

görülebilir. 2  

  

3.1.Medyada Rol Kayması ve Dijital Teknolojilerin Etkisi 

 

Bilgi Toplumunda bilgi açığını küresel anlamda kapatan medyada rol kaymaları kaçınılmazdır. 

Zira gelinene noktada insan davranışını yöneten ve yönlendiren dijital sistemler eğitimden, 

teknolojiye, tüketim kültüründen iş yeri kültürüne kadar insan ile ilgili sahalardaki tüm geleneksel 

olanı değiştirme amacıyla yaygınlaşmaktadır. Bu durum ise birçok sahada araştırmalar yapmayı ve 

yeni paradigmalar kurgulamayı zorunlu kılmaktadır (Metallo et al., 2021). Bu duruma sadece insan ve 

toplumların değil medyanın da entegre olması kaçınılmaz görünmektedir. Artık medya bilgi verme ve 

eğlendirme işlevlerinin yanı sıra Bilişim sistemlerinin teorik ve uygulama sahasına yönelik 

bilgilendirme-entegrasyon işlevlerine de katkıda bulunacak uygulamaları ve platformları barındırmak 

ve duyurmak işlevini üstlenmiş görünmektedir. Özellikle medyanın endüstri odaklı gelişimi, 

bilgisayar ortamında yazılım ve donanım ayrımı, kullanıcı odaklı medya uygulamalarının sürekli 

artışı, medyanın bir deney platformuna dönüşümünü ve böylece medya tarafından bu durumun 

meşrulaştırılmasını da beraberinde getirmiştir (Manovich, 2017,s.61). Bilgi toplumundan “süper akıllı 

toplum”a (Keidanren Policy & Action, 2018) geçiş devrimi olan Toplum 5. 0 uygulamalarında da 

somut olarak görüldüğü üzere (Şekil 3) dijitalleşen medyanın rol değişiminin harcamalar, tüketim, 

gezi, araştırma-tarama gibi eylemlerin dijital ortamda gerçekleşmesi gibi verilerin elde edilmesinde ve 

elde edilen verilerin pazarlama-endüstri ve ekonomik sistemlerin sürdürülebilirliğine katkı anlamında 

kullanımı yeni normalde medyanın en köklü rol değişimidir denilebilir.   

 
 

Şekil 3. Kent yönetiminde veri ortamı (R Shibasaki et al., 2021) 

                                                 
2 Bu konu ile ilgili World Economic forum’un bilgilendirici infografikleri ve araştırma raporlarına bakılabilir. (World Economic 

Forum, 2021) 
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3.2.Yeni Normal Düzende Medyanın Üstlendiği Bazı Roller 

 
Covid 19 sonrası artan dijital medya kullanımı bir takım yenilikleri ve rolleri beraberinde 

getirmiştir. Örneğin sosyal etkileşimin kapanmalar nedeniyle zayıflaması nedeniyle dijital medya 

platformlarının birer etkileşim sahasına dönüşmesi, siyasi ve ekonomik fikir ve eylem sahalarına sivil 

katılımı sağlama, becerileri geliştirme, öğrenme KAYNAKLARı edinme gibi (Word Economic Forum, 

2016) durumlar medyanın faydaları arasındadır.  

Özellikle sosyal medya araçları üzerinden üstlenilen rollere bakıldığında, yukarıda da sıklıkla 

değindiğimiz kimlik oluşturma ve dijital kimlikler geliştirmenin yeni düzlemde karşılığının metaverse 

üzerinden kimlik oluşturma, sosyal medya profili üzerinden kendini keşfetme, özellikler atfetme, 

sosyal etkileşimle yeni kimlik özellikleri ekleme ve içselleştirme ((Netchıtaılova, 2016, s.649) 

süreçlerinin gerçekleşmesinde medyanın büyük rolü olduğu görülebilir. Aynı zamanda toplumun 

dijital dönüşüme adaptasyonunda çevrimiçi platformların daha fazla kimlik edinme, avatar edinme, 

sanal dünya yaratma gibi etkin rollerinin olduğunu iddia etmek mümkündür.   

Kimlik dahil insan hayatına ekleme ya da çıkarmalarda bulunmak güven tesisinin sağlam bir 

temele oturması ile mümkündür. Dolayısıyla medya tarafından üstlenilmesi gereken bir diğer rol de, 

çevrimdışı dağıtımdan çevrimiçi dağıtıma dönüşen haberlerin sosyal medya üzerinden dağılması 

nedeniyle (Martens et al., 2018, s.8) toplumun dijital süreçlere adapte edilmesinde bu gücü üzerinden 

güven tesis etme yönünde kullanması gerekmektedir.  

Medyanın dijital dönüşüm içerisinde üstlenmesi gereken bir diğer rol; özellikle bilgi 

teknolojilerinin kavranması ve donanım kullanma yönünden temel bir takım beceriler edinmek, 

dijitalleşme çerçevesinde yeniyi anlama ve uygulama anlamında fayda sağlamak (Ezziane, 2007, s.175) 

adına sosyal sorumluluk çerçevesinde dijital platformlar üzerinden dijitalleşmeyi teşvik eden içeriğe 

yer vermesi ve bireylerin teşvikini sağlayıcı yayın yapması söz konusu olabilir. Ancak Smart (akıllı) ve 

IoT (nesnelerin interneti) denilen dijital uygulamaların, küresel çapta genişletilmesi neticesinde 

“herşeyin internetine (IoE)” dönüşümü (Saleh, 2018, s.1) bir anlamda yine aynı sorumluluklar 

çerçevesinde gündelik hayatın inşasına yönelik teklifler içermelidir. Yeni medya bu anlamda şok 

niteliğindeki bu dönüşümün yumuşak geçişi adına içerik yayınlama ve sürece insanı teknolojinin 

kullanımına teşvik yoluyla sürece eklemleme rollerini üstlenebilir.  

Medya özellikle yeni medya araçları bu süreçte elbette olumlu ya da olumsuz birçok rolü 

üstelenebilir. Ancak kamu ve bireysel sahaların teknoloji ile bulanıklaşmaya başlamasıyla bir büyüteç 

etkisine sahip medya, toplumsal eğilimleri yönlendirme, siyasi etkileri, toplumsal hareketliliği takip 

etme anlamında dijital ortamlarda sayısız eylem üretme ve uygulama (Köchler, 2017, s.7) 

potansiyeline sahiptir. Medyaya roller biçmede ya da sahip oldukları rolleri uygulamaya geçirmede 

çoklu gücünü mutlaka göz önünde tutmak gerekmektedir. 

 

4.SONUÇ 

  

Dijital dönüşüm devrimi artık küresel uygulamaları ile gündelik hayatta yerini almış 

bulunmaktadır. Ancak insan ve toplumların bu dönüşüme adaptasyonu ya da diğer bir değişle 

entegrasyonu sancılı olmaktadır. Henüz dijital dönüşümün kapsamını anlayamamış birçok devlet, 

toplum ve birey söz konusudur. Ancak dijital dönüşümün artık bir gerçeklik oluşturması, toplumsal 

sonuçlarının alınması, sanal hayat ve sanal dünya gibi uygulamaların hayata geçirilmesi reddi 

mümkün olmayan ancak tedirginlikle ve gerginlikle karşılanacak bir dünyanın kapılarını açmıştır. 
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Yeni normalin 2025 yılına kadar küresel bir düzen sağlayacağına dair yorumlar ister istemez bilinen 

birçok paradigmanın güncellenmesini de beraberinde getirecektir. Her bir topluma ait paradigmaların 

ortak noktalarda buluşturulmaya çalışılması aynı anda birçok sürecin de işlemesi demektir. Medya 

gerek yeni normale uyumda, gerek dijital dönüşümün kavramsal, kuramsal ve pratik yönünü 

aktarmada ve gerekse ortak paradigmalar üretmede yardımcı bir pozisyon üstlenebilir. Tüm bireyleri 

tüketici olarak gören dijital platformlar medyayı da şimdilik bu tüketiciye ulaşacak yolları, yöntemleri 

barındıran bir araç olarak görmektedir. Ancak medya dijital dönüşüm anlamında ne entegrasyonunu 

tam anlamıyla tamamlayabilmiştir ne de gerekli uygulamaları bağımsız ve özgür bir şekilde 

uygulamaya koymuştur. Eskiden sermaye olarak ya da mülkiyet olarak görülen medya, artık küresel 

bir çarkın kolu olarak görev yapmaktadır. Dolayısıyla bu aracın ilk olarak kendi kavramsal ve 

kuramsal karmaşasını gidermesi, toplumların yararını gözetecek ancak dijital adaptasyonu üretim-

tüketim çerçevesinde değil var olan bir kültürün özünü koruyarak sosyal, ahlaki, mahremiyet, 

değerler açısından da sağlaması gerekmektedir.   
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Özet: Teknolojik gelişmeler sonucu oluşan dijitalleşme sürecine bireyler ve ülkeler eşit şartlarda dâhil olamamaktadır. 

Geleneksel düzenden dijital sisteme geçişte bireyler ve ülkelerin yaşamış olduğu sorunlar dijital uçurum kavramı ile ifade 

edilmektedir. Dijitalleşme sürecinde yetersiz kalan eğitim, mevzuat kalitesi, gelir durumu, siyasi kurumlar ve düzenlemeler 

ve telekomünikasyon sektöründeki rekabet, network etkisi, maliyet dijital uçurumun oluşmasına neden olmaktadır. Dijital 

uçurum aşılamaz ise bireylerin teknolojiye eşit erişimi sağlanamaz ve uçurumun oluşma nedenine göre toplumsal sorunlara 

yol açabilir. Global düzeyde gerçekleşen dijital uçurum ülkeler arası, ülke grupları ve kıtalararası olduğu için devlet 

kurumlarının düzenlemeleri ile iyileştirilmeler gerçekleşmektedir. Ülke bazlı dijital uçurum ise ekonomik durum, yaşanılan 

coğrafya, yaş, cinsiyet gibi unsurları içermektedir. Bu çalışmanın amacı sivil toplum örgütlerinin bu sorunların 

iyileştirilmesi ve dijital uçurumun aşılmasındaki yeri ve öneminin tespit edilmesidir. Birçok sivil toplum örgütü paydaşları 

ile toplumun dijitalleşme sürecinde bireyleri teknolojik açıdan destekleyici çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmada doküman 

analizi veri toplama yöntemi ile HABİTAT Derneği’nin yapmış olduğu Dijital Dönüşüm Programı incelenmiş nitel 

araştırma desenlerinden örnek olay incelemesi ile Yarını Kodlayanlar, Minik Eller Kod Yazıyor, Kontrol Bende Kadın İçin 

Teknoloji, Geleceğini Tasarla, Geleceğin Ekranı, Dijital Öğretmenler, Bu İşte Birlikteyiz (Yeni Nesil Beceri Geliştirme 

Programı) ve Bilişimde Genç Hareket olmak üzere dokuz projesi analiz edilerek durum tespiti yapılmış sivil toplum 

örgütlerinin dijital uçurumun aşılmasındaki rolü nedir araştırma sorusuna yanıt aranmıştır. Araştırma sonucunda 

HABİTAT Derneğinin, Dijital Dönüşüm Programında her yaş ve cinsiyet grubunun ve çeşitli toplumsal rollere sahip 

bireylerin iyileştirilmesi gereken dijital uçurum nedenlerine uygun farklı proje geliştirdiği tespit edilmiş ve ülke bazlı dijital 

uçurumun iyileştirilmesinde sivil toplum örgütlerinin yapmış olduğu çalışmalar ile çözüm odaklı bir rol üstlendiği 

belirlenmiştir. 
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Özet: Günümüzde iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim ile birlikte toplumsal yaşamın hemen her alanında etkili bir 

araç olan internet teknolojileri bireylerin ve toplumların yaşam alanlarında oldukça önemli bir alana işaret etmektedir. 

İnternet dolayımlı yeni medya ortamlarının, günlük yaşamımızın önemli bir parçası haline geldiği bilinmektedir. Tüm bu 

teknolojilerin ileri yaşlarda gören, bu teknolojik gelişmeler ile birlikte büyüyen ve bu teknolojiler geliştikten sonra dünyaya 

gelen kuşaklar değişik oranlarda dijital kültür diye adlandırabileceğimiz bu kültürel değişmelerden farklı oranlarda 

etkilenmektedir.  Tarihte belli bir yerde bulunma, belirli bir olayı deneyimleme ya da bir aracı deneyimleme gibi unsurlar 

dikkate alındığında ülkelerin kendi iç dinamiklerinin ve ekonomik, politik, kültürel değişiminin farklı olduğu noktasına 

değinmek yerinde olacaktır. Çalışmanın ana eksenini oluşturan dijital dönüşüm süreci ve dijital iletişim araçlarının bireyin 

yaşam alanına dahil olması süreci ile birlikte kuşakların ilgili araçları kullanım pratiklerine odaklanmanın gerekliliği 

üzerinde durulmaktadır. Çalışmanın anahtar kavramları ışığında 232 ile gerçekleştirilen görüşmelerde dijital medya 

repertuarları, dijital yetkinlik düzeyleri ve dijital okuryazarlık düzeyleri kuşaklar arasılık ekseninde değerlendirilmeye 

çalışılmıştır. Katılımcıların yeni medya repertuarına ilişkin verileri incelendiğinde sessiz kuşak ve bebek patlaması 

kuşaklarının Whatsapp ve Facebook üzerinden iletişim pratiği yürüttükleri görülmektedir. X kuşağı, Y kuşağı ve Z kuşağı 

temsilcilerinin medya repertuarları Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter ve diğer platformları da kapsadığı 

görülmektedir. Kuşakların dijital yetkinlik düzeyleri içerik oluşturabilme, paylaşımda bulunabilme çerçevesinde 

incelendiğinde aralarında büyük farklılıkların görülmediği sonucuna ulaşılmıştır. Dijital yetkinlik düzeylerinin güvenlik ile 

ilgili boyutunda (gizlilik, şifre oluşturabilme ve sorun çözebilme) ise sessiz kuşak, bebek patlaması ve x kuşağını temsil eden 

katılımcıların Y kuşağı ve Z kuşağına göre yetkinlik düzeylerinde eksikli olduğu görülmektedir. Dijital yetkinliğin yasal ve 

etik boyutlarına ilişkin sorulan sorularda ise tüm kuşakların bilgilerinin yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma 

sonuçları incelendiğinde tüm kuşaklar için yeni medya ortamı enformasyon ve iletişim kurabilmek açısından kullanılan bir 

mekana dönüşmüştür. Ancak kuşakların dijital yetkinlik düzeylerinin birbirinden farklı olduğu görülmekle birlikte yasal ve 

etik yetkinlikler çerçevesinde tüm kuşakların yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülmektedir.  
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Özet: Geleneksel gündem belirleme çalışmalarında kamunun “ne” düşüneceğinin yanı sıra “nasıl” düşüneceğinin de medya 

tarafından şekillendirildiği anlayışına dayalı pasif izleyici yapısı, internet ve yeni medyanın günlük yaşamın bir parçası 

haline gelmesiyle aktif bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. İçeriği üretme, değiştirme ve paylaşma olanağı sunan Web 2-0 

teknolojisi ve yeni medya, bir konu hakkındaki sorunlarını veya taleplerini, zaman ve mekân sınırı olmadan dile getirebilen 

yeni gündem belirleyiciler olarak dijital aktivizm hareketlerini beraberinde getirmiştir. Kolektif katılım ile oluşturulan 

aktivizm hareketlerinin internet öncesi döneminde gerekli olan fiziki katılım ile sağlanan çalışma yapısı, dijital aktivizmle 

birlikte paylaşmak, yorum yapmak veya imza atmak gibi sınırlamaların olmadığı tıklamaya dayalı bir işleve dönüşmüş ve 

geniş bir topluluğa kısa sürede ulaşarak gündem oluşturmak daha mümkün hale gelmiştir. Bu kapsamda çalışmada dijital 

aktivizm türlerinden biri olan hashtag aktivizminin gündem oluşturma süreci #Sinavlariptaledilsin örneği üzerinden ortaya 

konulması amaçlanmıştır. #Sinavlariptaledilsin hashtagine atılan tweetler, retweetler, beğeniler, mentionlar, aktörler arası 

ilişkiler ve en sık kullanılan kelimeler nitel ve nicel yöntemlerle analiz edilmiştir. Hashtage toplu olarak ulaşılabilmesi için 

Twitter’dan gerekli izinler alınarak developer hesabı oluşturulmuş ve Twitter’ın Api’lerine erişim sağlanmıştır. Bir 

programlama dili olan Rstudio uygulamasının “twitteR” kütüphanesi kullanılarak 23-29 Aralık tarihleri arasında otomatik 

olarak 18.000 tweet çekilmiş ve birbirini yineleyen tweetler temizlenerek 17.677 ham veri elde edilmiştir. 17.677 tweet 

“Workbech data” ve “NodeXL” programı ile analiz edilerek görselleştirilmiştir. Araştırma sonucunda hastagh aktivizminin 

gündem oluşturmada ve konuyla ilgili aktörlere ulaşmada etkili bir güce sahip olduğu ancak, bir olayın seyrine karşı talepte 

bulunan insanların içeriğin nitel anlamını arka plana atarak, standart kalıplar ile genellikle trend olmak, hızlı bir şekilde 

yükselmek ve hızlı bir şekilde çözüme ulaşmak için tweet sayısını artırmaya yönelik bir politika izlediği sonucuna 

ulaşılmıştır. 
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Abstract: The passive audience structure based on the understanding that the public will think “what” as well as the “how” 

shaped by the media in traditional agenda-setting works has begun to turn into an active structure with the advent of the 

Internet and the emergence of new media as a part of everyday life. Web 2-0 technology and new media, which offer the 

opportunity to produce, change and share content, have brought with them digital activism movements as new agenda setters 

who can express their problems or demands about a subject without time and place limits. The physical participation and 

working structure required in the pre-internet period of the activism movements created with collective participation has 

turned into a click-based function with no limitations such as sharing, commenting or signing with digital activism, and it 

has become more possible to create an agenda by reaching a large community in a short time. In this context, it is aimed to 

reveal the agenda setting process of hashtag activism, one of the types of digital activism, through the example of 

#Sinavlariptaledilsin. Tweets, retweets, likes, mentions, relations between actors and the most frequently used words in the 
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#Sinavlariptaledilsin hashtag were analyzed using qualitative and quantitative methods. In order to access the hashtag 

collectively, a developer account was created by obtaining the necessary permissions from Twitter, and access to Twitter's 

APIs was provided. Using the "twiteR" library of the Rstudio application, which is a programming language, 18,000 tweets 

were automatically shot between 23-29 December, and 17,677 raw data were obtained by cleaning the repeating tweets. 

17,677 tweets were analyzed and visualized using the “Workbech data” and “NodeXL” programs and evaluated depending 

on the internet media agenda and the functioning of the process within the dates when hastagh was created. As a result of the 

research, it is seen that hash activism has an effective power in setting the agenda and reaching the relevant actors, but people 

who make demands against the course of an event, throwing the qualitative meaning of the content into the background, 

generally using standard patterns to become a trend, to rise quickly and to reach a solution quickly. It was concluded that he 

followed a policy to increase the number of tweets. 

 

Keywords: Digital Activism, Internet, New Media, Hashtag, Twitter 

 

GÜNDEM BELİRLEME SÜRECİNDE DİJİTAL AKTİVİZM HAREKETLERİ: #Sinavlariptaledilsin 

HASHTAGİ ÜZERİNE BİR SOSYAL AĞ ANALİZİ 

 

1. GİRİŞ 

 
Sosyal medyanın yurttaşlara yüklediği üre-tüketici rolü, gündem oluşturmanın yalnızca medya 

araçlarına sahip olanlar veya belirli aktörler tarafından yapılabileceği anlayışından koparmıştır. Artık 

herhangi bir konu hakkında kısa bir sürede toplanabilen ve sorunlarını dile getirebilen yeni gündem 

belirleyiciler ortaya çıkmıştır. Bireylerin bir takım sorunlara karşı talepte bulunmak için 

oluşturdukları fiziki eylemler, sınırların olmadığı ve kolektif katılımın daha kolay olduğu bir yapıya 

dönüşmüştür. Bu bağlamda günlük ve toplumsal yaşam pratiklerinin internet üzerinden 

gerçekleştirilmeye başlamasıyla yeni bir kolektif hareket biçimi olarak dijital aktivizm ortaya 

çıkmıştır.  

Özellikle web 2.0 ile etkileşim kurabilen, içeriğe katkı sağlayan ve içerik üretebilen bireylerin 

varlığı, dijital aktivizmin temelini oluşturmaktadır. Geleneksel toplumsal hareketlerde gerekli olan 

fiziksel bütünlüğün, zaman ve mekân sınırının silikleştiği internet altyapısıyla birleşmesi sonucu, 

daha geniş bir zamana ve topluluğa ulaşabilen sürdürülebilir bir hareket biçimi olarak dijital 

aktivizme olanak sağlamıştır. Belirli fikirlere, davranışlara veya uygulamalara karşı çıkan bireylerin 

bir araya gelerek, bu fikir ya da davranışları reddetmek amacıyla yaptıkları tutum, davranış ve 

eylemler protesto olarak tanımlanmaktadır. Dijital aktivizm kökeni de politik veya toplumsal 

meselelere karşı çıkmak, talepte bulunmak ya da mevcut düşünceyi değiştirmek için yapılan 

davranışların internet üzerinden gerçekleştirilmesi olarak nitelendirilmektedir. (Koç, 2014, s. 79)  

Dijital aktivizmin kendi içerisinde yapısal olarak farklı türleri bulunmaktadır. Bu türler literatür 

üzerinde slaktivizm\kliktivizm, hacktivizm ve taraf olma\savunuculuk (hastagh aktivizmi) olarak 3 

başlık altında incelenmektedir. Glenn’e göre 1960’larda gerçekleştirilen protestolar, mitingler ve 

boykotların temelindeki “geleneksel” kavramsallaştırmasından bir kopuş olarak, “tembel” ve 

“aktivizm” kavramlarının birleştirilmesiyle oluşturulan “Slaktivizm” kavramı, aktivist hareketlerde 

sosyal medya kullanımının, toplumsal hareketlerin ardalanındaki farkındalıklarla kopukluğunu 

betimlemek için kullanılan bir kavramdır. (Glenn, 2015, s. 81-82)  Morozov ise “Kliktivizm” yani 

tıklama aktivizmi olarak da adlandırılan bu türü, toplumdaki birimler üzerinde hiç bir etkisi 

olamayan, yalnızca insanların iyi hissetmek için uyguladıkları dijital aktivizm türü olarak 

nitelendirmektedir. (Morozov E. , 2009) Nitekim artık toplumsal bir hareketin parçası olmak için 

durum üzerine düşünmeye veya özel bir çaba sarf etmeye gerek yoktur. Öyle ki bireyler etkileşim 

alabilmek ve kendini rahatlatmak için bir hastaghe cevap verebilmekte, eylemi kendi hesapları 
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üzerinden paylaşabilmekte veya konu hakkındaki fikirlerini sosyal ağlar üzerinde belirterek 

aktivizmin bir parçası olabilmektedir. Ancak bu eylemler ile yalnızca aktivizmin bir parçası 

olunmakta ve eylemin temelindeki farkındalık oluşturulamamaktadır. Scholz bu katılım eylemini 

katılımcıların gündelik hayatlarının içinde bir katarsis yaşaması olarak nitelendirmekte ve bireylerin 

bir olay hakkında çevrimiçi oldukları süre zarfında yaptıkları eylemlerin çevrimdışı hayat içerisinde 

mevcut hiç bir etkisinin olmadığını, örneğin Facebook üzerinden siyasi kampanyalara katılan çok az 

kişinin uzun vadede bir eylem gerçekleştirdiklerini belirtmektedir. (Scholz, 2010, s. 27-28) 

Gunkel’e göre 20. yy’in sonları ve 21. yy’in başlarında yaygınlaşan bilgisayar korsanlığının kötü 

imajının yeniden şekillendirildiği bir diğer aktivizm türü olan hacktivizm, bilgisayar teknolojisi ile 

toplumsal hareketlerin sonucu olarak ortaya çıkan ve bilgi akışına müdahale ederek dijital eylemleri 

kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirilen bir aktivizm türüdür (Gunkel, 2005, s. 595) Hacktivizm için 

getirilen çeşitli tanımlardan yola çıkarak, ardında çoğu zaman kötü niyet taşıyan “hack” eylemi belirli 

bir sorun, hedef veya amaç doğrultusunda kalıcı bir hasara yol açmadan gündeme gelmek, tepki 

çekmek, protesto etmek ve farkındalık oluşturulmak için gerçekleştirilen aktivist hareketler olarak 

nitelendirildiği görülmektedir. Başka bir deyişle getirilen tanımlamaların genelinde hackleme 

eyleminin aktivizmle birleşmesi sonucunda olumsuz ardalan bilgisinin olumlu bir amaç 

doğrultusunda kullanıldığına vurgu yapmaktadır. Ancak eylemin özünde yasal olmayan bir yöntem 

yatmaktadır. Nitekim Vegh’in de belirttiği gibi hacktivist aktörler, konuya dikkat çekmek için 

hedeflenen kişi ya da kurumların hackleme gibi yöntemlerle büyük bir zarara uğratan gruplardır. 

(Vegh, 2002) 

Çalışmanın konusunu oluşturan Taraf olma\savunuculuk aktivizmi ise, sosyal yapı içerisinde 

bir olay karşısındaki karar ve tutumların değiştirilmesi için yapılan her türlü eylemi kapsayan bir 

türdür. Bireyler bir konu hakkındaki düşüncelerini veya sorun olarak nitelendirdikleri konuları 

gündeme getirip çözüm bulmak gibi sebeplerle aktivizm hareketlerini gerçekleştirirler. (Turhan, 2017, 

s. 31) Aslında taraf olma\savunuculuk aktivizmi, yeni ve sosyal ağlar üzerinden, aktivist hareketlerin 

temelindeki sorunları gündeme getirmek, talepte bulunmak ve çözüm bulma noktasına 

dayanmaktadır. Örneğin milyarlarca kullanıcıya sahip olan ve anlık olarak iletilerin paylaşıldığı 

Twitter’ da, kullanıcılar hashtag sembolünü kullanarak (#) kendileriyle aynı görüşe sahip diğer 

insanlarla ortak bir grup oluşturmakta ve paylaştığı iletilerle içeriğin birçok kullanıcı tarafından 

görünmesini mümkün hale getirmektedir. Bu nedenle son yıllarda, taraf olma/savunuculuk aktivizmi 

literatür üzerinde hashtag aktivizmi olarak da sıklıkla kullanılmaya başlamıştır. (Işık, 2020, s. 119-120) 

Sosyal medya platformları üzerinden bir konu, sorun veya amaç için yurttaşların desteğini alıp, 

sosyal yapı içerisinde değişiklikler getirmek olarak tanımlayan Goswami’ye göre diğer aktivizm 

türlerine oranla daha kolay eylemleştirilebilen bu aktivizm türü, kullanıcıların “beğenmesi”, 

“paylaşması” ve “cevap yazması” ile gerçekleştirilmektedir. (Goswami, 2018, s. 1) Burada devreye 

Scholz’un slak-kliktivizm hakkında yaptığı katarsis benzetmesi girmektedir. Nitekim bireylerin 

hashtag aktivizmi olarak bir kadın cinayeti üzerinde oluşturulan hashtag hareketine dâhil olması, 

eylemin farkındalığından ziyade vicdani bir rahatlama yani katarsis yaşamak amacıyla veya 

gündemde olan etiketi paylaşıp kendi görünürlüğünü artırmak amacıyla gerçekleştirilebilmektedir. 

Bu bağlamda hashtag aktivizminin taraf olma\savunuculuk türünün bir parçası olduğu kadar 

slaktivizmi ve kliktivizmi de kimi durumlarda içinde barındırdığını söylemek yanlış olmayacaktır. 

Buradan hareketle çalışmada, yeni gündem belirleyiciler olarak dijital aktivizm hareketleri 

bağlamında #sinavlariptaledilsin hashtagi incelenmiştir. Kamunun gündem oluşturma noktasındaki 

kolektif gücünü ve sürecin işleyişine yönelik analiz yapmak amacıyla R Studio programıyla hashtag 
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ile ilgi 18.000 veri çekilmiş ve birbirini yineleyen veriler temizlenerek 17.677 veri, Workbench data ve 

NodeXL programıyla analiz edilerek görselleştirilmiştir.  

 

2. HASHTAG HAKKINDA 

 

Hızla yayılarak küresel bir salgın haline gelen Covid19 virüsü toplumsal süreçlerin işleyişinde 

çeşitli değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur. Küresel bazda ilk olarak 12 Ocak 2020 tarihinde 

Dünya Sağlık Örgütü yeni bir korana virüsü ile karşı karşıya olduğumuzu duyurmuş ve ardından 12 

Şubat tarihinde bu virüsü Covid19 küresel salgını olarak adlandırmıştır. Virüsün görüldüğü ülkelere 

uçuşların durdurulması gibi bir dizi önlemin almasıyla birlikte, diğer ülkelere oranla oldukça geç bir 

tarih olan 11 Mart tarihinde ilk Covid19 vakası ülkemizde saptanmış ve MEB tarafından 16-30 Mart 

2020 tarihleri arasında okullar tatil edilmiştir. Eğitimin aksamaması adına kısa bir süre içerisinde 23 

Mart’ta Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden internet ve TV (TRT) aracılığıyla erişim sağlanabilen 

asenkron bir şekilde yürütülen uzaktan eğitim modeline geçiş yapılmıştır. Uzaktan eğitimin senkron 

bir şekilde yürütülmesi ise yine 1 haftalık kısa bir süre diliminde gerçekleştirilerek 30 Mart tarihinde 

kademeli olarak canlı eğitimlere başlanmış ve dönem uzaktan eğitim ile tamamlanmıştır. 2020-2021 

yeni eğitim öğretim yılı kapsamında 30 Ağustosta yüz yüze olarak açılması planlanan okullar, 

salgının artış göstermesinden dolayı uzaktan eğitim olarak başlamış ve salgının azalmasıyla 21 

Eylül’den itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitim modeline geçilmiştir. Salgının tekrar artış 

göstermesi nedeniyle, 17 Kasım’da bütün eğitim öğretim süreçlerinin 31 Aralığa kadar uzaktan 

yapılacağı duyurulmuştur. Son olarak 18 Aralık’ da ilkokullarda sınav yapılmayacağı, değerlendirmenin 

karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirleneceği açıklanmış, ortaokul ve liselerde ise birinci 

döneme ait bir yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacağı ancak, 

sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak 

seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirileceği duyurulmuştur. Ancak salgın seyrinin hızlı bir şekilde 

değişmesi nedeniyle 25 Aralıkta sınavların ilkokul ve ortaokul öğrencileri için karne notları ve ders 

etkinliklerine katılım puanı üzerinden, lise öğrencilerinin birinci dönem notlarının ise ikinci dönem yapılacak 

yüz yüze sınavlarla belirleneceğini duyurulmuştur. (http://www.meb.gov.tr/meb_haberindex.php?dil=tr) 

Bu bağlamda fiziki eğitim modelinin sunmuş olduğu olanakların aksamaması adına eğitim 

uygulamaları salgının seyrine göre değişiklik göstermiştir. Öğrencileri eğitsel ve sağlık noktasında da 

dezavantajlı duruma sokmamak için anlık olarak değişebilen bu kararlara, sosyal ağlar sayesinde 

kamu da taleplerde bulunabilmektedir. Bu kapsamda çalışmada, 18 Aralıkta sınavlarının yüz yüze 

yapılacağının duyurulmasının ardından kamu tarafından #sinavlariptaledilsin hashtagiyle belirtilen 

talebin, gündem oluşturma noktasındaki gücü ve süreci ele alınmıştır. 

 

3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

 

18.12.2020 tarihinde MEB tarafından 04.01.2021 tarihinde yüz yüz sınav uygulanacağına yönelik 

kararın yayınlanmasının ardından kamu tarafından sınavların iptal edilmesi talebi ile çeşitli dijital 

aktivizm hareketleri uygulanmaya başlanmıştır. İçerisinde Change.org üzerinden gerçekleştirilen 

imza kampanyası gibi hareketlerin bulunduğu aktivizm türlerinden bir diğeri de Twitter üzerinden 

başlatılan hashtag kampanyası olmuştur.  

http://www.meb.gov.tr/meb_haberindex.php?dil=tr
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Çalışmada dijital aktivizmin bir türü olarak #sinavlariptaledilsin hashtagi üzerinden atılan 

tweetler, rtweetler, beğeniler, aktöreler arası ilişkiler ve kelime sıklıklarının dağılımı ile kamunun 

gündem oluşturmadaki gücü ve işleyişinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu bağlamda, çalışmada 

ele alınan #Sinavlariptaledilsin hashtagi, kamunun kolektif katılım ile kısa bir süre içerisinde gündem 

oluşturması, geleneksel gündem belirleme anlayışının internet ve yeni medya araçlarının 

yaygınlaşmasıyla birlikte geçirdiği dönüşümü ve sürecin işleyişini ortaya koymak amacıyla önem 

taşımaktadır.   

 

3.2. Araştırmanın Yöntemi 

 

Dijital olanakların çok yönlü olarak uygulandığı sınavların iptal edilmesine yönelik başlatılan 

talepler, kolektif zekânın kullanıldığı bir uygulama olmasının yanı sıra gündemi oluşturma 

noktasında da etkili bir güce ulaşmıştır. Bu bağlamda Twitter’da oluşturulan #Sinavlariptaledilsin 

hashtagine atılan tweetler, rtweetler, beğeniler, mentionlar, aktörler arası ilişkiler ve en sık kullanılan 

kelimeler incelenmiştir. #sinavlariptaledilsin hashtagine toplu olarak ulaşılabilmesi için Twitter’dan 

gerekli izinler alınarak developer hesabı oluşturulmuş ve Twitter’ın Api’lerine erişim sağlanmıştır. Bir 

programlama dili olan Rstudio uygulamasının “twitteR” kütüphanesi kullanılarak 23-29 Aralık 

tarihleri arasında otomatik olarak 18.000 tweet çekilmiş ve birbirini yineleyen tweetler temizlenerek 

17.677 ham veri elde edilmiştir. 17.677 tweet “Workbech Data” ve NodeXL programı ile analiz 

edilerek görselleştirilmiş ve hastagh’in oluşturulduğu tarihler içerisindeki internet medyası 

gündemine ve sürecin işleyişine bağlı olarak değerlendirilmiştir.  

 

3.3. Kapsam ve Sınırlılıklar 

 

Çalışmada, bir toplumsal hareket biçimi olarak hashtag aktivizmi sürecinin işleyişi ve 

gündemini oluşturma gücü kapsamında örneklem olarak 23-29 Aralık arasında atılan tweetler analiz 

edilmiştir. Bu noktada verilen izinler doğrultusunda 18.000 çekilmiş ancak verilerin temizlenmesiyle 

analiz edilen tweet sayısı ve verilerin görselleştirilmesi 17.677 tweet ile sınırlandırılmıştır.  

 

4. BULGULAR 

 

R Studio programı ile 23-29 Aralık tarihleri arasında #Sinavlariptaledilsin hashtagine atılan 

18.000 tweet çekilmiş ve birbirini yineleyen tweetler temizlenerek 17.677 ham veri analiz edilmiştir. Bu 

bağlamda; 



558 

 

 
Şekil 1. #Sinavlariptaledilsin hashtagine atılan tweet sayılarının tarihsel olarak dağılımı  

 

Çekilen tweetlerde 23 Aralık’ta 5.515 tweet atılmış ve devamında en çok tweet atılan gün olarak 

24 Aralık da 10870 tweet atılmıştır. Bu sayıları takip ederek sırasıyla 25 Aralık da 1229 tweet atılmış ve 

bu sayılar azalarak 26 Aralıkta 72 adet, 27 Aralıkta 37 adet, 28 Aralıkta 11 adet ve son olarak 29 

Aralıkta 18 adet tweet atılmıştır.  

 

 
 

Resim 1. HaberTürk hashtag ile ilgili haber   

       

 
Resim 2. Haberler.com hashtag ile ilgili haberler 

 

Tweet sayılarının günlük dağılımlarına bakarak en çok tweet atılan tarih olan 24 Aralıkta kamu 

tarafından oluşturulan bu aktivizm hareketi, internet haber medyasında görünür olmuş ve başlatılan 
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hashtag aktivizmi dâhilinde konuşulmaya başlanmıştır. Bu bağlamda oluşturulan hashtag 

aktivizminin görünür olma ve gündem oluşturma gücü ile atılan tweet sayısının doğru orantılı 

olduğu görülmektedir. Nitekim 18 Aralıkta sınav kararının açıklanmasının ardından kamu tarafından 

Change.org üzerinden sınavların iptal edilmesine yönelik imza kampanyası ve Twitter’ da sınavların 

iptal edilmesine yönelik tweetler atılmaya başlanmış, ancak sınavların iptal edilmesine yönelik kamu 

talebi, tweet sayıların artış gösterdiği 24 Aralıkta yalnızca sınava girecek kişiler tarafından değil aynı 

zamanda internet ve haber medyasının da gündemine gelmeye başlamıştır.  

 

 
Şekil 2. #Sinavlariptaledilsin hashtagindeki tweetlere gelen beğenilerin tarihsel olarak dağılımı  

 

Tweetlere gelen beğeni oranlarına bakıldığında ilk gün 13483 beğeni varken, en çok tweet atılan 

24 Aralık tarihinde tweetler 30164 beğeni almıştır. Daha sonra 25 Aralıkta 183 adet, 26 Aralıkta 124 

adet, 27 Aralıkta 76 adet, 28 Aralıkta 6 adet ve son olarak 29 Aralıkta 16 adet beğeni sayısına 

ulaşılmıştır.   

 
Şekil 3. #Sinavlariptaledilsin hashtagindeki rtweet sayılarının tarihsel olarak dağılımı  

 

Çekilen 17677 adet tweet’ e gelen rtweet oranlarına bakıldığında ise, 23 Aralıkta 5515 adet 

tweetin toplam 80.285 kez rtweet edildiği görülmüştür. En çok tweet atılan 24 Aralıkta ise atılan 10870 

tweete toplam 141.515 rtweet gelmiştir. Tweet ve beğeni oranlarında olduğu gibi rtweetlerde 24 

Aralıktan sonra giderek düşmüştür. Nitekim 25 Aralıkta atılan 1229 adet tweete 23009 rtweet, 26 
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Aralıkta 72 tweet 181 kez, 27 Aralıkta atılan 37 tweet 388 kez, 28 Aralıkta atılan 11 tweet 41 kez ve son 

olarak 29 Aralıkta atılan 18 tweet 37 kez rtweet edilmiştir. Bu noktada rtweetler hashtag aktivizminin 

önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Trendlere girmek ve gündemi oluşturmak için gerekli olan 

eylem atılan tweet sayısıyla ilişkilendirilmektedir. Kullanıcıların tek bir tıklama hareketiyle yapığı 

rtweetleme işlemi hem aktivist eylem sayısını artırmakta hem de kişiyi aktivist hareketin bir parçası 

haline getirmektedir. Başka bir deyişle aktivizmin temelindeki farkındalık yaratma işlevi yerine 

gündeme gelmeye dayalı bir işleyiş ön plana çıkmaktadır.  

 
 

Şekil 4. #Sinavlariptaledilsin hashtagi kelime bulutu  

 

Öyle ki atılan 17.677 tweette en sık kullanılan kelimelerden oluşturulan kelime bulutuna 

bakıldığında başlıca olarak sınavların iptal edilmesi ve sınava gelmek istenilmediği düşüncesine 

yönelik kelimeler kullanılmış ancak aynı oranda “trend olabilmek için tweetlerin kopyalanması ve 

yükselmek için rtweet edilmesine” yönelik kelimelerin paylaşıldığı görülmüştür. Bu noktada sosyal 

medyanın gündem oluşturmadaki gücünün farkına varan kamunun bir konunun savunuculuğunu 

yapmak için farkındalık oluşturmak yerine standart bir paylaşım ve tweet sayısını artırma işlemine 

yönelik bir yol izlediği görülmektedir.  

         

 
 

Şekil 5. #Sinavlariptaledilsin hashtaginde en çok mentionlanan aktörler bulutu 

 

Geleneksel aktivist ve diğer dijital aktivist hareketlere göre konuyla ilgili çözüm sağlayabilecek 

aktörlere ulaşmak hashtag aktivizminde mentionlar sayesinde daha olanaklı hale gelmektedir. 
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Hashtagteki aktörler arasındaki ilişkiyi anlamlandırmak için yapılan analize ait görsellerde; sağ üst 

köşedeki mavi alan herhangi bir kullanıcıyı mentionlamayan ancak diğer kullanıcılar tarafından 

mentionlanan aktörler bulunmaktadır. Bu kapsamda elde edilen grafikte  #Sinavlariptaledilsin 

hashtaginde en çok mentionlanan sabit isimler konuyla ilgili ulaşılmak istenen temel aktör olarak 

başta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk olmuştur. Daha sonra yine olayla ilgili çözüme ulaşabilmek için 

‘TCMEB twitter sayfası’, Sağlık Bakanı ‘Fahrettin Koca’, Cumhurbaşkanımız ‘Recep Tayyip Erdoğan’, 

‘mebpersonelcom’ twitter sayfası ve toplumda sosyal medya fenomeni olarak kabul gören ve 

görünürlüğü olan ‘cagritaner’ isimli kullanıcı mentionlanmıştır.  

 

 
 

Şekil 6. Kullanıcılar arasındaki etkileşimin düğüm grafiği 

 

Kullanıcılar arasındaki etkileşimin düğüm grafiğine bakıldığında, atılan tweet sayısının fazla 

olması nediniyle karmaşık bir grafik elde edilsede örnek olması açsından işaretlenen noktalar 

arasındaki kırmızı çizgi diğer kullanıcılarla etkileşime giren kullanıcıları, dairesel alan üzerindeki tek 

noktalar ise diğer kullanıcılarla etkileşime girmeyerek bireysel bir katılım işlem gerçekleştiren 

kullanıcıları göstermektedir. Diğer kullancılarla etkileşime girmeyerek bireysel bir katılım hareketi 

gerçekleştiren kullanıcıların sayılarının oldukça az olduğu görülmektedir. Öte yandan aktivist 

harekete katılan diğer kullanıcılarla etkileşime giren kullanıcı sayısı oldukça fazladır. 
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Şekil 7. Günlük etkileşim sayısı 

 
 

Resim 3. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un sınavların ertelenmesine yönelik tweeti 

 

Beğeni ve rtweet sayıları ile Workbench Data üzerinden hesaplanan günlük etkileşim 

oranlarına bakıldığında #sinavlariptaledilsin hashtagi üzerinden sağlanan etkileşim oranı en fazla 24 

Aralıkta gerçekleşmiştir. Hashtagin 24 Aralıkta Twitter üzerinde ve internet ve geleneksel haber 

medyasına yansımasının ardından günlük etkileşim oranı giderek azaldığı görülmüştür. Bu 

kapsamda ilk gün 93649 olan etkileşim sayısı, 24 Aralıkta 171502 olarak artış göstermiş ve bu artış 

neticesinde hastag gündeme taşınmıştır. Olayın gündeme taşınması ve Milli Eğitim Bakanının yüz 

yüze sınavların ertelenmesine yönelik kararı paylaşmasının ardından 25 Aralıkta 23192 etkileşim 

oranı görülmüştür. Kamu tarafından taleplerin görünür olmasının bir başarı olarak değerlendirildiği 

ve sınavların ertelendiğinin açıklandığı 25 Aralık’tan sonra ise etkileşim oranları ciddi oranda azalma 

göstermiştir. Öyle ki 26 Aralıkta 305, 27 Aralıkta 464, 28 Aralıkta 47 ve son olarak 29 Aralıkta 53 

etkileşim sayısı saptanmıştır.  

 

5. SONUÇ  

 

Yeni gündem belirleyiciler olarak dijital aktivistler, geleneksel gündem belirleme anlayışındaki 

medya ve kamu arasındaki salt nesne akışına yeni bir boyut getirmiştir. Nitekim belirli bir konuya 

karşı çıkmak, savunmak veya talep etmek isteyen bireyler, zaman ve mekân sınırı olmadan, internet 

teknolojileri ve yeni medya platformları üzerinden bir araya gelmektedir. İnternet öncesi dönemde 

aktivist hareketler için bir organizasyon oluşturmak ve geniş kitlelere yayılmak büyük bir çaba ve 

zaman gerektirmekte ve bu noktada konunun zaman bağlamından kopulmaktaydı. Ancak yeni 

medya ve içerisindeki sosyal medya platformları sayesinde bir olayın veya konunun kamu tarafından 

duyulmasıyla birlikte oldukça kısa bir süre içerisinde milyonlarca kullanıcı bir araya gelebilmektedir. 

Konunun zaman bağlamından kopulmaması ve mekân sınırlaması olmadan büyük bir kitlenin katılım 

sağlaması olaya ilişkin taleplerin görünür olması noktasında oldukça önemli bir unsurdur. 

Günümüzde kamunun taleplerini iletebilmek ve konuyla bağlantılı aktörlere ulaşmak için en çok 
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kullandığı platformların başında Twitter gelmektedir. Toplumsal yapı içerisinde kamunun yanı sıra 

görünürlüğü olan siyasal veya kanaat önderi olarak nitelendirilebilecek birçok aktör tarafından 

kullanılan Twitter, içerisinde barındırdığı hashtag (etiket) oluşturma özelliğiyle, birçok insanın aynı 

anda aynı konu ve bağlantı altında konuşmasına, tartışmasına veya dayanışmasını mümkün hale 

getirmektedir.  

Dijital aktivizmin türlerinden biri olarak hashtag aktivizmi bir konu hakkında bireylerin 

kararlarını etkilemek ve talepte bulunmak amacıyla gerçekleştirilen eylemler olarak nitelendirilebilir. 

Taraf olma ve savunuculuk aktivizmi olarak da bilinen hashtag aktivizmi, bir etiket üzerinden 

kullanıcının beğenmesi, cevaplaması veya paylaşmasıyla gerçekleşmektedir. Bu noktada kuramsal 

çerçevede bahsedilen dijital aktivizm türleri, bir farkındalık oluşturmaktan öte gündeme gelmek veya 

ani çözümler üretmek için kullanılan bir araca dönüşebilmektedir. Nitekim Twitter gündeminde 

bulunan bir hashtagin etiketlenerek paylaşıldığı kimi tweetler, hashtagin dayandığı konu ile tamamen 

bağlantısız olabilmektedir. Ancak yine de toplumsal yapı içerisinde belirli bir kolektif çaba sonucunda 

oluşturulan bu hashtagleri yalnızca ardındaki niteliksel bir bağlam içerisinde değerlendirmek doğru 

olmayacaktır. Öyle ki kolektif zekânın ürünü olarak bir hashtagin internet ve geleneksel medya 

gündemini oluşturmadaki gücü oldukça fazladır.  

Ülkemizin Covid19 küresel salgını nedeniyle öğrencileri dezavantaja uğratmamak ve 

avantajlarını korumak amacıyla uzaktan ve yüz yüze eğitim kararları değişkenlik göstermiştir. Bu 

kapsamda 18 Aralıkta açıklanan yüz yüze eğitim kararına, kamu tarafından sınavların iptal 

edilmesine yönelik talep gelmiş ve bu talebi Twitter üzerinden görünür hale getirmeye çalışmışlardır. 

Çalışma kapsamında incelenen #sinavlariptaledilsin hashtagine yönelik R Studio programı üzerinden 

23-29 Aralık tarihleri arasında 18.000 tweet çekilmiştir. Birbirini yineliyen aynı tweetler 

temizlendikten sonra 17.677 farklı veri analize tabii tutulmuştur. NodeXl’e aktarılan veriler üzerinde 

sosyal ağ analizi uygulanmış ve aktörler arasındaki ilişkiler düğüm grafiği oluşturularak 

açıklanmıştır. Yine R Studio programında çekilen veriler tweet, sayısına, beğeni sayısına, rtweet 

sayısına, en çok kullanılan kelimelere ve günlük etkileşim oranlarına bakılarak analiz edilmiş ve 

Workbench data programı ile görselleştirilmiştir. Sürecin anlaşılabilmesi için gündeme gelen bir 

hashtag üzerinden yapılan bu nicel ve nitel analizin bulguları incelendiğinde çekilen tweet sayılarının 

dağılımı 23 Aralık ve 24 Aralıkta artış göstermiş ve hashtag gündeme taşınmıştır. Hashtagin gündemi 

oluşturma gücüne bağlı olarak 25 Aralıkta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından Twitter’ da 

sınavların erteleneceğinin duyurulmasının ardından tweet sayılarında düşüş yaşanmaya başlamış 

ancak tamamen bitmemiştir. Atılan tweetlere getirilen beğeni, rtweet ve etkileşim sayıları 24 

Aralık’tan sonra aynı doğrultuda düşmeye başlamıştır. Kullanıcıların taleplerini iletmek ve bu 

nedenle gündem oluşturmak amacıyla attıkları tweetlerden hazırlanan kelime bulutuna bakıldığında 

ise, sınavların iptal edilmesine yönelik kullanılan kelimelerin yanı sıra en çok kullanılan kelimeler 

‘yükselmemiz’, ‘kopyalamayın’, ’paylaşın’, tweetleyin’ şeklinde tabirler olmuştur. Kullanılan 

kelimeler dâhilinde kullanıcıların bir an önce gündeme gelmek ve taleplerini görünür kılmak 

amacıyla bir aktivist hareket gerçekleştirdikleri görülmektedir.  

Tweetlerdeki aktörlerin düğüm grafiğine bakıldığında,  konu ile ilgili ulaşılmak istenen temel 

isim olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un tweetler içerisinde en çok mentionlanan temel aktör 

olduğu görülmüştür. Kullanıcılar arasındaki ilişkiyi anlamlandırmak için oluşturulan düğüm 

grafiğinde ise, aktivist harekete kimseyle bir ilişki kurmayarak (mentionlamayarak) katılan çok az 

aktivistin olduğu görülmüştür. Çoğunluk birbirleri arasında mention-cevap fonksiyonuyla bağlantılı 

yapıda ve ulaşılmak istenilen aktörlerle mention işleviyle bağlantı kurarak katılım göstermiştir. Sonuç 
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olarak Twitter üzerinden gerçekleştirilen hashtag aktivizminin gerek sosyal medya gerekse haber 

medyasının gündemini oluşturma noktasındaki gücü olduğu, Ancak sosyal medya ve hashtag 

aktivizmi ile görünür olma gücünün farkında olan kullanıcıların, genellikle trend olmak için içeriğin 

nitel anlamını arka plana atarak standart kalıplar üzerinden hızlı bir şekilde yükselme ve tweet 

sayısını artırmaya yönelik bir politika izlediği görülmüştür.  
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Ali ARICI, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın Yayın Bölümü’nde, yüksek lisans 

eğitimini yine Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün aynı ana bilim dalında tamamlamıştır. Doktora 

derecesini ise Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ABD’den alan ARICI, 

halen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük MYO Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev 

yapmaktadır. Yazarın temel ilgi alanlarını halkla ilişkiler, reklam, yeni medya, kitle iletişim ve psikoloji gibi konular 

oluşturmaktadır. 

 

Özet: Yeni nesil halkla ilişkiler araçlarından biri olarak değerlendirilebilecek “aktivist marka (marka aktivizmi ya da brand 

activism)” kavramı, halkla ilişkilerin sosyal sorumluluk alanını zenginleştiren tanımlardan biri olarak dikkat çekmektedir. 

Kurumların toplumsal değişim süreçlerinde öncü rol almasını ifade eden kavram, “ekonomik aktivizm (gelir eşitsizliği, asgari 

ücret ve vergi politikaları gibi)”, “sosyal aktivizm (eşitlik, cinsiyet, eğitim gibi)”, “yasal aktivizm (vergi, işyeri ve istihdam 

yasaları gibi)”, “iş aktivizmi (organizasyon, işçi tazminatı, işçi ve sendika ilişkileri gibi)” gibi türlere ayrılmaktadır (Kotler & 

Sarkar, 2017). Kurumların hizmet ettikleri topluluklar ve içinde yaşadığımız dünya için çaba göstermesini açıklayan marka 

aktivizmi, aktivizmin bir türü ve post-modern bir konsept/tepki olarak görülmektedir (Benecke & Verwey, 2020). Kurumsal 

sosyal pazarlama, toplum gönüllüğü, kurumsal hayırseverlik, sosyal amaç taşıyan iş uygulamaları ve sponsorluk gibi 

kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarına örnek oluşturan kavram, özellikle büyük ölçekli uluslararası şirketler (Google, 

Microsoft, Amazon, Apple gibi) adına küresel sorunlara dikkat çekmek, kritik konular hakkında farkındalık oluşturmak ve 

eyleme çağırmak anlamında değer taşımaktadır. Pandemi döneminin etkisiyle diğer halkla ilişkiler uygulamaları gibi daha da 

dijitalleşen marka aktivizmi, markaların itibar yönetimi ve imaj mühendisliği adına önem arz etmektedir. Bu bağlamda 

çalışma ile dünyanın en değerli markalarından biri olan Google şirketinin aktivist temelli politikaları ve söylemleri en çok 

kullandığı sosyal medya platformu olan Twitter üzerinden analiz edilmektedir. 3 aylık süre (Haziran, Temmuz, Ağustos 

2021) boyunca takip edilerek içerik analizine tabi tutulan Google Twitter hesabı, şirketin aktivist marka dili, dijital halkla 

ilişkiler anlayışı ve itibar yönetim politikaları çerçevesinde değerlendirilmektedir. Buna göre Google makro ölçekteki 

toplumsal konu başlıklarına (kadın hakları, eşitlik, ırkçılık, teknolojik eğitim, aşı vb) odaklanmakta, çok uluslu yapısını sosyal 

medya akışına taşıyarak ağırlıklı biçimde azınlık haklarına ve küresel sorunlara dair paylaşımlarda bulunmaktadır. İtibar 

sağlamasını makro düzeydeki aktivist söylemlerle kurgulayan Google, politik erk/doğruculuk içeren paylaşımlarla kamu 

faydasına odaklanmaktadır. Alt temalarda ise "kurum içi iletişim", "teknolojik evrim", "popüler gündem", "tasarım" gibi 

içerikler öne çıkmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Aktivizm, Marka Aktivizmi, Dijital Aktivizm, Google ve Twitter 

 

EVALUATION OF BRAND ACTIVISM AND DIGITAL ACTIVISM CONCEPTS IN TERMS OF PUBLIC 

RELATIONS: EXAMPLE OF GOOGLE 

 

Abstract: The concept of “activist brand (brand activism)”, which can be considered as one of the new generation public 

relations tools, draws attention as one of the definitions that enriches the social responsibility area of public relations. Brand 

activism which expresses the leading role of institutions in the processes of social change is divided into types "economic 

activism", "social activism", "legal activism", "environmental activism", "business activism" and "political activism" 

(Kotler & Sarkar, 2017). Brand activism, which describes how organizations strive for the communities they serve and the 

world we live in, is seen as a type of activism and a post-modern concept/reaction (Benecke & Verwey, 2020). Brand activism 

is valuable in drawing attention to global issues, raising awareness about critical issues and calling for action. Brand 

activism, which has become more digital like other public relations practices with the effect of the pandemic period. Also 

brand activism is important for brand image and reputation management. In this context, the activist-based policies and 

discourses of Google, one of the most valuable brands in the world, are analyzed through Twitter, the most used social media 

platform. The Google Twitter account, which was followed and subjected to content analysis for a period of 3 months (June, 

July, August 2021), is evaluated within the framework of the company's activist brand language, digital public relations 

approach and reputation management policies. Accordingly, Google focuses on macro-scale social topics (women's rights, 

equality, racism, technological education, vaccination, etc). Google carries its multinational structure to the social media 

stream and mainly shares about minority rights and global problems. Constructing its brand reputation with macro-level 
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activist discourses, Google focuses on the public interest with posts containing political power/righteousness. Contents such 

as "internal communication", "technological evolution", "popular agenda", "art" and "design" stand out in the sub-themes. 

 

Keywords: Activism, Brand Activism, Digital Activism, Google and Twitter 
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Özlem ERKMEN, 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Anabilim Dalı’nda Dr. ünvanını almıştır. 2009’dan beri 

Doğuş Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü’nde çalışmaktadır. Erkmen’in akademik çalışmaları yeni medya 

teknolojilerinin farklı gazetecilik uygulamaları, siyasal iletişim ve aktivizm amaçlı kullanımlarına odaklanmaktadır.  

 

Özet: İnternette uzun zaman bir boş zaman aktivitesi olarak ele alınan gıda ve beslenme, son dönemlerde siyasi bir mesele 

olarak da kabul edilmeye başlanmış (Şık, 2018) ve giderek öne çıkan bir dijital aktivizm konusu olmuştur. “İnsanların gıda 

üretme, dağıtma ve/veya tüketme şekillerini değiştirerek dünya genelinde gıda sistemini değiştirme çabaları” (Counihan ve 

Siniscalchi, 2014: 3) olarak tanımlayabileceğimiz gıda aktivizm faaliyetlerini dijital medya dolayımıyla etkinleştiren ve 

şekillendiren dijital gıda aktivistleri, mevcut gıda sistemini sorgulamak veya alternatif vizyonlar önermek için dijital ağ 

altyapılarından faydalanmaktadır (Eli, Schneider, Dolan ve Ulijaszek, 2018). Daha sağlıklı ve sürdürülebilir gıda taleplerini 

gıda endüstrisine ve hükümetlere ulaştırmak isteyen gıda aktivistleri;  web siteleri, bloglar, mikro bloglar ve e-posta grupları 

ile birlikte, çoğu zaman sosyal medyayı da iletişimlerinin merkezine yerleştirmektedir (Schneider, Eli, Dolan ve Ulijaszek, 

2018). Aktivistler gıda güvenliği, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ile ilgili taleplerini sosyal medya aracılığıyla gündeme 

getirdikleri gibi mecrayı gıda üretimi, dağıtımı ve tüketimi ile ilgili politika değişikliklerine neden olmak amacıyla bir baskı 

mekanizması olarak da değerlendirmektedir. Bu doğrultuda Instagram güçlü görselliği ve hikâye anlatımı aracılığıyla 

kitleleri harekete geçirmek için (ForaChange, 2019) öne çıkmaya başlamıştır. Türkiye’de ise gıda hareketinin kendisi gibi, 

hareketin dijital medya etkinliği de henüz çok güçlü durumda değildir. Dünyadaki benzerlerine kıyasla geriden geliyor olsa 

da, 2000’lerde gıda aktivizmi alanında faaliyet gösteren çok sayıda sivil toplum kuruluşu, taban hareketi ve bireysel girişim 

ortaya çıkmıştır. Endüstriyel tarım/gıda sistemine alternatif olarak örgütlenen ekolojik köyler, gıda kooperatifleri, bostan 

hareketleri ve üretici pazarları gibi, vegan ve yavaş hareketleri de bu kapsamda değerlendirilebilir. Ancak sermaye ve 

hükümet güdümlü holding medyasının hâkimiyetindeki iletişim evreninde, diğer pek çok alternatif toplumsal hareket gibi 

bunların da kendilerini ifade alanları oldukça dardır. Türkiye’de gıda hareketinin öne çıkan isimlerinden biri olan Bülent 

Şık’ın (2018: 174) “hakikati gizleyen, çarpıtan, değiştiren, dikkatimizi asıl sorunlardan başka yerlere kaydıran, yalan 

söyleyen Türkiye medyasına karşı kendi medyamızı oluşturmalıyız” çağrısını, tam da bu bağlamda okumak gerekir. 

Gerçekten de gelişmekte olan gıda hareketleri, gündemlerini paylaşmak, kaynak ve/veya destekçiler bulmak, gündemlerindeki 

konularda süregiden politik tartışmalara müdahil olmak ve üreticiler, aracılar ve düzenleyiciler üzerinde baskı 

oluşturabilmek için kaçınılmaz olarak dijital platformlara yönlenmektedir. Ancak Türkiye’de dijital gıda aktivizm 

etkinliklerine yönelik akademik ilgi ise yok denecek kadar azdır. 

Bu çalışma bahsi geçen boşluğu doldurmak üzere bir adım niteliğindedir. Çalışma Instagram'ın Türkiye'de gıda aktivizmi 

amaçlı kullanımını bireysel bir girişim olan “Gıda dedektifi” örneğinden hareketle araştırmaktadır. Kurulduğu Mart 

2017’den beri hızla büyüyen bir takipçi kitlesi olan ve ülkenin gıda hareketinde kendine önemli bir yer edinen girişimin, 

dijital gıda aktivizmi pratiklerinde Instagram’ı nasıl ve ne için kullandığını anlamak amacıyla, GıdaDedektifi'nin 20 Mart 

2017'de Instagram’da faaliyete geçmesinden sonraki ilk senede Instagram hesabında paylaştığı 1003 post analiz edilmiştir. 

İçerik analizi ile GıdaDedektifi’nin hangi konuları gündemine aldığı, ne tür içerikler ürettiği, takipçilerini gündem 

oluşumuna dâhil edip etmediği ve Türkiye’de gıda politikalarının oluşumuna katkı sunup sunamadığı anlaşılmaya 

çalışılmıştır. GıdaDedektifi gıdalarda temiz içerik ve sağlıklı beslenme ile ilgili bir bilinçlenme ve farkındalık projesi olarak 

nitelenebilir. Hesabın çıkış sebebi paketli gıdalardaki glikoz ve fruktoz şurubu kullanımı (GıdaDedektifi, 20.03.2017) olsa da, 

zamanla gıdada fark ettiği diğer tehlikeleri de gündeme taşımıştır. İncelenen sürede bireysel bir bilinçlendirme projesi 

olmaktan çıkıp, daha örgütlü ve kurumsal bir forma bürünen hesapta içerikler de çeşitlenmiş ve sunum olarak 

profesyonelleşme eğilimine girmiştir. Hesabın Instagram’daki etkinliklerini altı kategoride sınıflandırmak mümkündür. 

Hesap a) kişisel iletişim içerikleri paylaşmakta, b) sağlıklı beslenme konusunda farkındalık yaratmak için gıda konusunda 

bilgiler ve istatistikler paylaşmakta; c) gıda politikaları hakkında takipçileri bilgilendirmekte, d) ithal gıdaların izini sürmekte 

ve taşıma koşullarını takip etmekte, e) tedarikçileri ve perakendecileri gıda güvenliğini sağlamaya teşvik etmek üzere takipçi 

şikâyet/ihbarları toplamakta ve f) gıda politikaları konusunda gündem yaratmak üzere etiketleme kampanyaları 

yürütmektedir.  

İlk yılın sonunda takipçi sayısı 100 bin çıtasını aşmış olan hesap, ürün ihbar ve anket çalışmaları gibi yeni içerikleriyle 

takipçileri gündem oluşumuna dâhil ederek etkileşimini de arttırmıştır. Etkileşime paralel olarak hesabın kamuoyu oluşturma 

gücünün ve firmalar üzerindeki baskısının da arttığı söylenebilir. GıdaDedektifi tüketici-takipçilerinin şeffaflık talebini 

üreticilere tutarlı biçimde iletmekte, onları açıklama yapmaya zorlamaktadır. Diğer yandan ele alınan bazı gündem 
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maddelerinin ulusal medyada ve hükümet nezdinde yankı bulmasına GıdaDedektifi topluluğunun bir başarısı olarak 

paylaşımlarda da yer verilmiştir (GıdaDedektifi, 09.02.2018; 19.03.2018). GıdaDedektifi örneğinin bir yıllık dijital gıda 

aktivizmi deneyiminin incelemesi, Türkiye’de bu konudaki ilgi ve eylemliliklere dair umut vermektedir. Bu bağlamda hem 

girişim özelinde, hem de farklı gıda hareketi medyalarının derinlemesine incelenmesi ve etkin kullanımına dair öneriler 

geliştirilmesi, gıda hareketinin ülkede gıda politikalarına ve uygulamalarına dair taleplerini organize biçimde dile getirerek 

daha güçlü kazanımlar elde etmesini sağlayabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Dijital Aktivizm, Gıda Aktivizmi, Gıda Dedektifi, Gıda Hareketi, Instagram, Sosyal Medya 

 

Abstract: The Use of Instagram for Digital Food Activism in Turkey: Exploring The Activities of the “Gidadedektifi (Food 

Detective)” Instagram Account Food and nutrition, which have long been considered a leisure activity on the Internet, have 

recently been accepted as a political issue (Şık, 2018) and has become a prominent topic of digital activism. Digital food 

activists carry out food activism -which is defined by Counihan and Siniscalchi (2014: 3) as the “efforts by people to change 

the food system across the globe by modifying the way they produce, distribute, and/or consume food”- by making use of 

digital network infrastructures, in order to challenge and critique the current food system or propose alternative visions, to 

increase food transparency and to disseminate information on their issues-of-concern (Schneider et al., 2018). Individuals, 

grassroots movements and, non-governmental organizations who want to deliver their demands for healthier and sustainable 

food to the food industry and governments often place social media at the center of their communications, along with 

websites, blogs, microblogs, and e-mail groups (Schneider, Eli, Dolan, and Ulijaszek, 2018). Activists not only raise their 

demands for food safety, transparency, and sustainability through social media but also consider the medium as a pressure 

mechanism to cause policy changes regarding food production, distribution, and consumption. In this direction, Instagram 

has started to stand out to mobilize the masses through powerful visuals and storytelling (ForaChange, 2019). 

However, in Turkey, like the food movement itself, the digital media activity of the movement is not yet very strong. 

Although it is lagging compared to its counterparts in the world, many non-governmental organizations, grassroots 

movements, and individual initiatives have emerged in the 2000s. Ecological villages, food cooperatives, orchard movements, 

farmer’s markets, and vegan and slow movements emerged as alternatives to the industrial agriculture/food system can be 

evaluated within this scope. Nevertheless, in the communication field dominated by pro-government corporate media, they 

have little or no chance to express themselves. The call of Bülent Şık (2018: 174) -one of the leading figures in the food 

movement - that “we must create our media against Turkish media that hides, distorts, changes the truth; diverts our 

attention from the main problems, and lies” must be read within this context. It is vital for emerging food movements to turn 

to digital media to share their agenda, find resources and/or supporters, engage in ongoing political debates on their agenda, 

and exert pressure on producers, retailers, and regulators. However, the academic interest in digital food activism activities 

in Turkey is still in a nascent position. 

This study is a step towards filling this gap. It investigates the use of Instagram for food activism in Turkey by exploring the 

activities of “GıdaDedektifi” Instagram account. Launched on Instagram on March 20, 2017, as an individual initiative, 

GıdaDedektifi has rapidly gained an important place in the country's food movement with its growing follower community. 

The 1003 posts shared in the first year of the account were analyzed, in order to understand how and for what purposes the 

initiative uses Instagram in its digital food activism practices. Therefore, topics that GıdaDedektifi is interested in, kinds of 

content it produces, efforts made to engage its followers in the discussion, and the ability of the account to contribute to the 

formation of food policies in Turkey were investigated. 

GıdaDedektifi can be described as an awareness project about clean eating. Although the reason behind its launch was 

investigating the use of glucose and fructose syrup in packaged foods (GıdaDedektifi, 20.03.2017), the account also brought 

up other food safety issues over time. In the period examined, the account has taken on a more institutional form, and has also 

diversified and tended to professionalize its contents. We can categorize its Instagram activities as a) personal 

communication, b) information and statistics on food and nutrition, c) information on food politics, d) imported food, e) 

follower complaints, and f) hashtag campaigns.  

The account, exceeded 100 thousand followers at the end of the first year. At the same time, it also increased follower 

engagement and interaction by adding new content such as follower complaints and polls. In parallel with the increase in 

interaction, it can be said that the ability of the account to set the agenda and its pressure on producers/retailers have also 

been improved. GıdaDedektifi consistently communicates the consumer demand on producers for food transparency and 

forces them to make disclosures. On the other hand, the fact that the national media and representatives of the government 

have discussed some of its allegations was also presented as a success of the GıdaDedektifi community (GıdaDedektifi, 

09.02.2018; 19.03.2018). Examining the one-year digital food activism experience of the account gives hope for the future of 

digital food activism in Turkey. Within this context, an in-depth examination of food movement’s media -including both 

GıdaDedektifi and other initiatives- and the development of suggestions on how to use them effectively, will enable the food 

movement to achieve more by expressing its demands on food policies and practices in the country. 

Keywords: Digital Activism, Food Activism, Food Movement, Gıda Dedektifi, Instagram, Social Media 



570 

 

KAYNAKLAR 

 

Counihan, C. ve Siniscalchi, V. (ed.) (2014). Food Activism: Agency, Democracy and Economy. 

London: Bloomsbury. 

Eli, K.; Schneider, T.;  Dolan, C. ve Ulijaszek, S. (2018). “Digital food activism: Values, expertise and 

modes of action”, in Digital Food Activism, Ed. by Tanja Schneider, Karin Eli, Catherine Dolan, 

Stanley Ulijaszek, London: Routledge, s. 203-219. 

ForaChange (2019). “Instagram Activism: How campaigns and organisations mobilise the masses 

through powerful visuals and storytelling”. Retrieved from http://forachange.org/instagram-

activism/  

GıdaDedektifi (20.03.2017) Merhaba, Gıda Dedektifi hesabının öncelikli amacının market reyonlarını 

süsleyen sayısız üründe yer alan glikoz ve fruktoz şuruplu içerikleri tespit ederek sizleri 

uyarmak olduğunu hatırlatarak söze başlayabiliriz [Instagram post] 

https://www.instagram.com/p/BR3ELIUIvsJ/ 

GıdaDedektifi  (09.02.2018) Brezilya’da et ithalatı haberi ulusal medyada nihayet yer buldu! 

[Instagram photo] https://www.instagram.com/p/Be9z8ezF3tc/ 

GıdaDedektifi (19.03.2018) Devletin zirvesinden mısır şurubuna karşı ilk kez net bir uyarı geldi! 

[Instagram photo] https://www.instagram.com/p/BghDdcPlgWn/ 

Schneider, T., Eli, K., Dolan, C. ve Ulijaszek, S. (ed.) (2018). Digital Food Activism, London: Routledge. 

Şık, B. (2018). Mutfaktaki Kimyacı, İstanbul: Doğan Kitap. 

 

 

 



571 

 

DİJİTAL AKTİVİZM ARACI OLARAK TWİTTER:  

OLASI AFGAN GÖÇÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA  
 

Hülya A. ERTÜRK 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye 

hulyaerturk@ohu.edu.tr 

 

Semanur SİVRİTEPE 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Türkiye 

semanursivritepe58@hotmail.com 

 

Hülya A. ERTÜRK, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunudur. Lisans, yüksek 

lisans ve doktorasını aynı üniversitede tamamlamıştır. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde Arş. Gör. Dr. olarak 

çalışmaktadır. Göç, diaspora, kültürlerarası iletişim ve kişilerarası iletişim alanında çalışmaktadır.  

 

Semanur SİVRİTEPE, Selçuk Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunudur. Lisans, yüksek lisans ve doktorasını aynı 

üniversitede tamamlamıştır. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde Arş. Gör. Dr. olarak çalışmaktadır. Yaşlılık, medya okur 

yazarlığı ve toplumsal cinsiyet konularında çalışmaları bulunmaktadır.  

 

Özet: Türkiye hem göç alan hem de göç veren bir ülkedir, Avrupa ülkelerine göç verirken farklı ülkelerinden de göç 

almaktadır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 2021 verilerine göre başta Irak, Türkmenistan, Suriye olmak üzere çok sayıda 

yabancı uyruklu kişi Türkiye’de ikamet iznine sahiptir. Afganistan da bu ülkelerden biridir. Türkiye’de oturma iznine sahip 

Afgan sayısı 50.883’tür. Bunlar resmi rakamlarla ifade edilen sayılardır. Resmi rakamların dışında verilere göre Türkiye’deki 

Afgan sayısının yarım milyona yakın olduğu belirtilmektedir. Afganistan politik istikrarsızlığın hüküm sürdüğü ülkelerden 

biridir ve tarihsel süreç içerisinde bu durum hep var olmuştur. Taliban’ın Afganistan’ da kontrolü ele geçirmesi son dönemde 

gündemde yer alan politik kaostur. Bu durum Afganistan’dan tüm dünyaya olduğu gibi Türkiye’ye de yeni bir göç 

olabileceği düşüncesine neden olmuştur. Türkiye’de bu süreç geniş yankı uyandırmış ve tartışılmıştır. Twitter Afgan 

göçünün farklı hashtagler (#) ile tartışıldığı mecraların başında gelmektedir. Araştırmada bir dijital aktivizm aracı olarak 

Twitter da olası Afgan göçü araştırılarak, olası Afgan göçü, Türkiye’de nasıl bir algıya sahiptir sorusuna yanıt aranmıştır. 

Araştırma içerik analizi yöntemi kullanılmıştır, yöntem doğrultusunda 15 Ağustos ile 15 Eylül 2021 tarihleri arasında 

‘Afganistan’ ve ‘göç’ kelimelerini içeren tweetler incelenmiştir.  
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ve iki kız çocuğu annesidir. 

 
Özet Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen dijital aktivizme araştırmacılar tarafından son yıllarda yoğun 

ilgi gösterilmekte; kavramın tanımını, kapsamını, araçlarını, etkisini veya sonuçlarını tespit edebilmek için çalışmalar 

yürütülmektedir. Disiplinler arası karakteri nedeni ile geniş bir yapıya sahip olan dijital aktivizmin araştırmacılar tarafından 

ele alınış şeklini tespit ederek dijital eylemlerdeki aktörler ve örgütlenmek için kullanılan araçlar çerçevesinde dijital 

aktivizmin nasıl “inşa edildiğini” ortaya koymak amacıyla bu çalışma hazırlanmıştır. Araştırma kapsamında, etki faktörü 

dikkate alınarak Scimago Journal& Country Rank’de Q1 kategorisinde yer alan Journal of Communication, New Media and 

Society, Journal of Public Relations Research ve Public Relations Review adlı dört uluslararası dergide Ocak 2000- Eylül 

2021 tarihleri arasında dijital aktivizm ile ilgili yayınlanan yüz dokuz makale incelenmiştir.  Son 21 yıl içerisinde 

uluslararası arenada makale bazında dijital aktivizmin nasıl çerçevelendiğini tespit etmesi ve alanda çalışacak araştırmacılara 

yol gösterici bir nitelikte olması bu çalışmanın önemini oluşturmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Dijital Aktivizm, Online Aktivizm, Sosyal Medya Aktivizmi 

 
Abstract In recent years, researchers have shown great interest in digital activism using information and communication 

technologies; Studies are carried out to determine the definition, scope, tools, impact or results of the concept. This study has 

been prepared in order to determine how digital activism, which has a wide structure due to its interdisciplinary character, is 

handled by researchers and to reveal how digital activism is "built" within the framework of the actors in digital actions and 

the tools used to organize. Within the scope of the research, articles about digital activism published in four international 

journals named Journal of Communication, New Media and Society, Journal of Public Relations Research and Public 

Relations Review, which are in the Q1 category of Scimago Journal & Country Rank, were examined considering the impact 

factor. The importance of this study is that it determines how digital activism is framed on the basis of articles in the 

international arena between January 2000 and October 2021 and that it guides researchers who will work in this field. 
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Özet: Mizahın yeni bir alan olarak sosyal medyaya taşınmasıyla en fazla ön plana çıkan mizahi form türü caps adını taşıyan 

görsel iletiler olmuştur. Sosyal medyanın katılımcı kültürü ile ortaya çıkan bu form, kültürel bir öğe olarak kullanıcılar 

tarafından üretilmektedir. İlk olarak Amerika ve Avrupa’da rastlanılan internet meme’lerin bir çeşidi olarak sosyal medyada 

yaygınlaşan capsler, genellikle bir görsel üzerine kırmızı bir şeritle metin eklenmesiyle oluşturulan içeriklerdir. Orijinal bir 

ekran görüntüsü ya da photoshop kullanılarak bozulan bu görüntüler, metin eklenmesiyle beraber dijital aktivizm 

çerçevesinde ince anlamlarla dolu alt metinlerin aktarılmasını sağlamaktadır.  

Siyasi mizah içerikli caps/meme’lerin konu edinildiği bu çalışmada, siyasi mizahın tarihsel süreçte geçirdiği dönüşüm 

üzerinde durulmakta ve dijital aktivizm bağlamında Türk siyasi gündemi içerisindeki konumunun ve ayrıca siyasi mizah 

kapsamında ne tür mesajlar içerdiklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın kavramsal çerçevesinde mizah, sosyal 

medya ve dijital aktivizm kavramları detaylı olarak ele alınırken, araştırma kısmında Türk siyasi gündemindeki çeşitli 

konuların caps/meme’ler aracılığı ile mizah unsuru haline getirilmesi incelenmektedir. Bu bağlamda çalışma, 24 Haziran 

2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi örneğinde sosyal medyada siyasi mizah içeren caps/meme’ler aracılığıyla geniş kitlelere hitap 

etmenin dijital aktivizm bağlamında ne şekilde ve nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi açısından önem taşımaktadır.  

Çalışma, tarihsel konumu baz alınarak mizahın muhalif bir direniş metodu olması göz önünde tutularak, caps iletilerinin bir 

çeşidi olan siyasi capslerle sınırlandırılmıştır. Dijital çağın getirdiği yeni bir mizah anlayışı olan capsler’in geleneksel siyasi 

mizah anlayışıyla ne gibi farklılıklar içerdiği ve sisteme karşı nasıl konumlandığı çalışma kapsamında tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Çalışmanın evreni 2018 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde 1 Mayıs – 30 Haziran 2018 tarih aralığında çeşitli 

sosyal medya platformlarında (Instagram, Twitter, Facebook, İnciSözlük, İnciCaps, EkşiSözlük vb.) paylaşılan siyasi 

caps/meme’lerden oluşurken, örneklemi ise bu evrenden olasılıksız örneklem yöntemlerinden amaçlı örneklem ile belirlenen 

41 görselden oluşmuş ve bu görseller 28 farklı kategoriye ayrılmıştır. Örneklemde yer alan siyasi capsler fotoğraf formatında 

ele alınmış ve bu bağlamda, bu capslerin analiz edilebilmesi için Roland Barthes tarafından geliştirilen göstergebilimsel 

analiz yöntemi (gösteren-gösterilen, düz anlam-yan anlam) kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, capslerin güçlü birer 

eleştiri aracı ve dijital aktivizm eylemi özelliği taşıyabildiği tespit edilmiştir. 
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yılında ise Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini 

tamamlamıştır. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev 

yapmaktadır. Reklamcılık, marka, sosyal medya ve kurumsal iletişim alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.  
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Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Reklamcılık ve Tanıtım Bölümü’nde tamamlamıştır. 

Doktora eğitimine Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nde devam 

etmektedir. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev 
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Özet: Markalar; gün geçtikçe daha da yoğunlaşan rekabet ortamında rakiplerinden farklılaşma ve varlıklarını sürdürme 

çabalarının yanı sıra tüketiciler ile iletişim kurma, etkileşim içinde olma, güçlü ilişkiler geliştirme, potansiyel müşterileri 

sadık müşterilere dönüştürme ve sadık müşterilerini koruma gibi hedeflerine ulaşma noktasında çeşitli yol ve yöntemlere 

başvurmaktadır. Başvurulan yol ve yöntemlerden biri olarak FoMO, temelde psikoloji kökenli bir kavram olmasına rağmen 

son yıllarda pazarlama ve reklamcılık alanında da hedef kitleyi harekete geçirme noktasında bir strateji olarak 

kullanılmaktadır. Bir pazarlama ve reklam stratejisi olarak FoMO ile tüketicilerin doğrudan endişelerine ve korkularına 

seslenilerek bir eylemi kabul etmeleri amaçlanmaktadır. Diğer yandan, bir markanın önemli ve nihai hedeflerinden biri olan 

marka sadakati ise, bir müşterinin belirli bir markaya karşı duyduğu bağlılığı ifade etmektedir. Marka sadakati, tutumsal 

sadakat ve davranışsal sadakat olmak üzere iki boyutta ele alınmaktadır. Tutumsal sadakat, markaya yönelik değerlendirmeler 

sonucunda ortaya çıkan olumlu duyguların varlığı ve bu duyguların satın alma eylemine dönüşmesini; davranışsal sadakat 

ise bir markanın tekrarlanarak satın alınmasını ifade etmektedir. Bununla birlikte, marka-benlik ilişkisi kavramı da 

tüketicilerde marka sadakatinin oluşmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Diğer bir deyişle bireylerin benlik algısı ile 

markanın uyumlu olması durumu, bireyleri markanın sadık kullanıcılarına dönüştürebilmektedir. Bu kapsamda bireylerin 

marka-benlik ilişkisi, marka sadakati ve FoMO düzeylerini ve FoMO bağlamında marka-benlik ilişkisi, marka sadakatini 

değerlendirmek amaçlanmıştır. Belirtilen amaç doğrultusunda Escalas (1996)’ın “marka-benlik ilişkisi (Self-Brand 

Connections)” ölçeği, Chaudhuri ve Holbrook (2001)’un “marka sadakati” ölçeği ve Zhang ve diğerlerinin (2020) “FoMO” 

ölçeğinden hareketle bir soru formu hazırlanmıştır. Veriler, çeşitli istatistiksel analizlerle yorumlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: FoMO, Marka Sadakati, Marka-Benlik İlişkisi 

 

Abstract: Brands; in addition to its efforts to differentiate from its competitors and maintain its existence in an increasingly 

intense competitive environment, it resorts to various ways and methods to achieve its goals such as communicating with 

consumers, interacting, developing strong relationships, turning potential customers into loyal customers and protecting 

their loyal customers. As one of the ways and methods used, FoMO has been used as a strategy to activate the target audience 

in the field of marketing and advertising in recent years, although it is basically a psychology-based concept. As a marketing 

and advertising strategy, FoMO aims to directly appeal to consumers’ concerns and fears to accept an action. On the other 

hand, brand loyalty, which is one of the important and ultimate goals of a brand, expresses the loyalty of a customer towards 

a particular brand. Brand loyalty is considered in two dimensions, attitudinal loyalty and behavioral loyalty. Attitudinal 

loyalty refers to the existence of positive emotions that arise as a result of brand-oriented evaluations and the transformation 

of these emotions into purchasing action; behavioral loyalty refers to the repeated purchase of a brand. In addition, the 

concept of brand-self relationship also plays an important role in the formation of brand loyalty in consumers. In other words, 

the compatibility of individuals' self-perception with the brand can turn individuals into loyal users of the brand. In addition, 

in the self-brand connection, how the individual perceives himself, how the brand reflects himself and how it is perceived by 
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others are also important. In this context, it is aimed to evaluate the brand-self relationship, brand loyalty and FoMO levels 

of individuals and brand-self relationship, brand loyalty in the context of FoMO. To this end, a questionnaire was prepared 

based on Escalas (1996)’s “brand-self connections scale”, Chaudhuri and Holbrook (2001)’s “brand loyalty” scale and Zhang 

et al. (2020)'s “FOMO” scale. The data were interpreted by various statistical analyses. 

 

Key Words: FoMO, Brand Loyalty, Self-Brand Connection 

 

GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSUNUN (FoMO) MARKA KAVRAMI  

BAĞLAMINDA İNCELENMESİ 

 

1.GİRİŞ 

 

Gün geçtikçe daha da yoğunlaşan rekabet ortamında işletmeler; rakiplerinden farklılaşmak ve 

hedef kitleleri ile iletişim kurabilmek, etkileşim içinde olabilmek, ilişki inşa etmek ve sürdürmek, bağ 

kurmak adına yeni yol ve yöntem arayışına yönelmişlerdir. Bu yeni yol ve yöntemlerden biri de 

FoMO olarak karşımıza çıkmaktadır. FoMO, temelde psikoloji kökenli bir kavram olmasına rağmen 

son yıllarda pazarlama ve reklamcılık alanında da hedef kitleyi harekete geçirme noktasında bir 

strateji olarak kullanılmaktadır. Diğer bir ifade ile pazarlama ve reklam uygulayıcıları; tüketicilerin bir 

ürün veya hizmete yönelik dikkatlerini çekmek, satın alma kararlarını ve davranışlarını 

yönlendirmek, satın alma davranışlarının tekrarlanmasını sağlamak gibi amaçlarla FoMO’yu iletişim 

stratejilerine dahil etmektedir.  

FoMO ile ilgili literatürün detaylı incelenmesi sonucunda Zhang (2018) ve Zhang ve 

diğerlerinin (2020) araştırmaları, bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Söz konusu 

araştırmalar dikkate alınarak tüketici davranışları bağlamında FoMO, marka benlik ilişkisi ve marka 

sadakati kavramlarının önemli bir yere sahip olabileceği düşünülmektedir. Bunun yanı sıra yapılan 

araştırmalarda kişilerin sadık oldukları markalarla ilgili FoMO düzeylerinin ortaya konulmadığı 

tespit edilmiştir. Buradan hareketle bu çalışma ile bireylerin marka-benlik ilişkisi, marka sadakati, 

FoMO düzeylerini ve FoMO bağlamında marka-benlik ilişkisi ve marka sadakati arasında nasıl bir 

ilişki olduğunu ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmanın literatür kısmında FoMO, marka benlik 

ilişkisi ve marka sadakati kavramları ele alınmış olup uygulama kısmında ise nicel bir araştırmaya yer 

verilmiştir. 

 

2.FoMO (FEAR of MISSING OUT) 

 
FoMO tümüyle yeni bir kavram olmasa da teknolojinin yani sosyal medyanın yükselişiyle 

FoMO’nun gücü ve FoMO’ya ilişkin tartışmalar önemli ölçüde artmıştır (Abel vd., 2016: 33). Bu 

durum FoMO’nun çeşitli disiplinler tarafından da ele alınıp incelenmesine ve FoMO’ya yönelik farklı 

tanımların ortaya çıkmasına yol açmıştır. FoMO kavramı, “anı kaçırma korkusu”, “gelişmeleri 

kaçırma korkusu”, “eksik hissetme” ve “kaçırma korkusu” olarak Türkçe literatürde kullanılmaktadır. 

Pazarlama stratejisti olan Dr. Dan Herman, 1996 yılında bir odak grup çalışması esnasında 

FoMO olarak adlandırdığı olgunun farkına vardığını dile getirmiştir. Herman, devam eden yıllarda 

FoMO’ya ilişkin farklı alanlarda çeşitli araştırmalar yürütmüş olup 2000 yılında bu kavramın marka 

yönetimi ve pazarlama perspektifinden nasıl kullanılabileceğine değinmiştir. FoMO, mevcut 

fırsatlardan faydalanamama ve bu fırsatlardan beklenen hazzı kaçırma ihtimaline karşı korku veren 

bir tutum olarak yaşanmaktadır. Diğer yandan FoMO, seçeneklerin bize açık olması tutumundan 

kaynaklanan duygusal bir tepkidir. Kişinin fırsatları tüketme becerisi: “1) cazip fırsatların farkındalığı, 
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2) temel bir önem duygusu, kişinin yaşamı ve yeteneği üzerinde kontrol sahibi olması, “istediğim tüm 

fırsatları tüketebilmeliyim” anlamına gelmekte, 3) başkaları tarafından algılanan bir fırsatı tüketme” 

gibi üç önemli algıyı değerlendirebildiği bilişsel ve duygusal bir sürecin sonucudur. Bu bağlamda bu 

üç algının her biri FoMO seviyesini yükseltebilmekte veya düşürebilmektedir 

(http://fomofearofmissingout.com/fomo). 

“Korku” hoş olmayan bir çağrışıma sahip olsa da, FoMO iyi bir şey olabilir 

(http://fomofearofmissingout.com/fomo). Bu bakış açısıyla FoMO: 

• Bizi ilgi, heyecan ve zevkle dolu daha değerli bir hayata sürüklemektedir. 

• Kendimizi tümüyle geliştirmek ve tatmin, güç ve değer duygularıyla ödüllendiren 

başarılara ulaşmak için bizi motive etmektedir.  

• Bizi başkaları için daha ilginç ve çekici kılan ve onların saygısını kazanmamızı sağlayan 

davranışlara yöneltmektedir. 

Kişinin olmadığı bir ortamda başkalarının tatmin edici deneyimler yaşıyor olabileceğine dair 

yaygın bir korku/endişe olarak tanımlanan FoMO, başkalarının yaptıklarıyla sürekli olarak bağlantıda 

kalma arzusu ile nitelendirilmektedir (Przybylski, vd., 2013: 1841). Gil vd. (2015: 51), FoMO’yu sosyal 

ağlarda bir şeyler olduğunu ve kişilerin bunun bir parçası olmadığı hissini tanımlamayı amaçlayan bir 

kavram olarak belirtmektir. Rozgonjuk vd. (2020: 1) ise FoMO’yu, başkalarını tatmin eden deneyimleri 

kaçırmaktan endişe duyma eğilimi şeklinde ifade etmektedir.   

Mobil cihazlar, sosyal medya uygulamaları ve sosyal ağların varlığı, başkalarının neler 

yaptıkları ve neler söylediklerine yönelik bireylerde bir merak uyandırmakta bu da FoMO’yu 

kaçınılmaz kılmaktadır. Bu konu ile ilgili yerli ve yabancı literatürde çeşitli çalışmalar yer almaktadır: 

Alt (2015: 111) FoMO, sosyal medya katılımı ve üç motivasyonel yapı (içsel, dışsal ve öğrenme için 

güdülenememe) arasındaki olası bağlantıları incelemeyi amaçlamıştır. İnceleme sonucunda sosyal 

medya katılımı ile iki motivasyon yani dışsal motivasyon ve öğrenme için güdülenememe arasında 

pozitif ilişkinin olduğunu ortaya koymuş olup dışsal motivasyon ve öğrenme için güdülenememe 

durumunun FoMO yoluyla yönlendirilmesinin daha olası olduğu belirlenmiştir. Oberst vd. (2017: 51), 

psikopatolojik semptomlar ile sosyal ağ siteleri kullanımının olumsuz sonuçları arasındaki bağlantıyı 

mobil cihazlar aracılığıyla açıklamak için FoMO’nun rolünü ve sosyal ağ siteleri kullanım sıklığını 

analiz etmişlerdir. FoMO’nun ve sosyal ağ kullanım sıklığının psikopatoloji ve mobil cihaz arasındaki 

bağlantıya farklı mekanizmalar tarafından aracılık ettiği sonucuna ulaşmışlardır. Diğer bir sonuç ise 

kadınların depresif hissetmesi daha yüksek sosyal ağ katılımını tetikliyor gibi görünmekle birlikte 

erkeklerin kaygılı hissetmesi de daha yüksek sosyal ağ katılımını tetiklemesidir. Wegmann vd. (2017: 

33), bireyler Facebook, WhatsApp ve Twitter gibi uygulamalara erişemediğinde onların bu 

uygulamalardaki içeriği kaçırma korkusunu tetikleyebileceğini dile getirmiştir. Araştırmacılar, 

internet-iletişim bozukluğu semptomlarının gelişini inde internet-iletişim uygulamalarına yönelik 

beklentileri kaçırma korkusunu ve psikopatolojik semptomların rolünü araştırmışlardır. Araştırma 

sonucunda psikopatolojik semptomların, bireyin internet-iletişim uygulamalarını kaçırma 

korkusunun ve bu uygulamaları olumsuz duygulardan kaçmak için yardımcı bir araç olarak 

kullanma beklentilerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur. Aydın (2018: 415), kıtlık algısının sosyal 

medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusuna ve bu korkunun içgüdüsel alımlara etkisini tespit etmeye 

yönelik yaptığı çalışmada kıtlık algısının FoMO üzerinde ve FoMO’nun içgüdüsel alımlar üzerinde 

pozitif yönde anlamlı etkiye sahip olduğunu tespit etmiştir. Rozgonjuk vd. (2020: 7), FoMO’nun sosyal 

medyanın günlük yaşam ve iş verimliliği üzerindeki etkisiyle nasıl ilişkili olduğunu ve belirli sosyal 

ağların bu ilişkiye aracılık eden bozuklukları kullanıp kullanmadığını incelemişlerdir. Genel olarak, 
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daha yüksek FoMO seviyeleri, sosyal medyanın günlük yaşam ve iş verimliliği üzerindeki etkisi ile 

daha fazla ilişkilendirildiği tespit edilmiştir. 

FoMO, tüketicilerin çevrimiçi ve çevrimdışı satın alma kararları ve davranışlarını anlamak ve 

açıklamak için son yıllarda pazarlama ve reklamcılık alanında önemli bir kavram olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bununla birlikte bir pazarlama ve reklam stratejisi olarak FoMO ile tüketicilerin 

doğrudan endişelerine ve korkularına seslenilerek bir eylemi kabul etmeleri amaçlanmaktadır. 

Hodkinson (2019: 66)’a göre FoMO’yu tetikleyen reklam mesajları ile tüketicilerde sınırlı stok veya 

zaman algısı yaratılmakta ve bu kişilerin kaygı seviyeleri arttırılarak satın alma davranışına 

yönelmeleri sağlanmaktadır. Abel ve diğerlerine (2016: 35) göre ise kişinin FoMO’ya ilişkin yoğun 

duyguları, satın alma kararlarını etkileme gücüne sahiptir; birey, arkadaşlarından daha iyi veya daha 

pahalı bir ürün satın almayı seçebilir çünkü daha iyi bir şeye sahip olma olasılığını ya da “uyum 

sağlama” fırsatını kaçırmak istememektedir. Bu gibi durumlarda, insanlar sosyal baskılar ve dışlanma 

korkusu nedeniyle genellikle yaptıklarını veya satın aldıklarını değiştirebilmektedir (Dykman, 2012). 

Bu konu ile ilgili örnek çalışmalar: Herman yapmış olduğu araştırmada gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerdeki yetişkinlerin yaklaşık %70’inin çeşitli derecelerde FoMO yaşadığını; FoMO ile iyi başa 

çıkabilme yeteneğinin finansal başarı, sosyal başarı ve yüksek düzeyde yaşam memnuniyeti ile 

arasında pozitif ve anlamlı bir lişkili olduğu; katılımcıların neredeyse % 30’unun FoMO ile iyi başa 

çıkabildiği ve FoMO'yu yaşamlarında olumlu bir güce dönüştürebildiği;  yaklaşık % 25’lik başka bir 

grubun ise  iyi başa çıkabildiği ancak FoMO’nun onları biraz mutsuz ettiğini; ankete katılanların 

%15’inden biraz fazlası FoMO ile etkili bir şekilde başa çıkamadığı ve hayatlarını zorlaştırma 

eğiliminde olduğu sonucuna ulaşmıştır (http://fomofearofmissingout.com/fomo, 25.09.2021). 

Karapinar ve diğerleri (2019: 124), FoMO eğilimlerinin plansız satın alma ve satın alma sonrası 

pişmanlık üzerindeki etkilerini ve plansız satın almanın satın alma sonrası pişmanlık üzerindeki 

etkilerini araştırmayı amaçlamışlardır. Bu bağlamda araştırma sonuçları, FoMO eğiliminin plansız 

satın almayı etkilediğini ve plansız satın almanın satın alma sonrası pişmanlık üzerinde bir etkisi 

olduğunu ortaya koymuştur. Osemeahon ve Agoyi (2020: 2166) ise FoMO ve akıllı telefon 

kullanımının sosyal medya marka topluluklarında tüketici katılımı üzerindeki etkisini 

araştırmışlardır. Araştırma bulguları, FoMO ve akıllı telefon kullanımının tüketici katılımını ve aynı 

zamanda sosyal medya marka topluluklarındaki tüketici sadakatini de etkilediğini ortaya 

koymaktadır.  Bunun yanı sıra akıllı telefon kullanımının FoMO’nun tüketici katılımı üzerindeki 

etkisine aracılık ettiği görülmektedir. Saavedra ve Bautista (2020: 106), Z Kuşağı’nın lüks marka 

giyimine yönelik tüketim davranışı üzerinde FoMO’nun etkisini araştırmış olup FoMO’nun 

motivasyonu etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca FoMO, davranış ve algılanan davranış 

kontrolü dışında, “Planlı Davranış Teorisi”nin inanca dayalı yapılarını önemli ölçüde etkilemiştir. 

Bunun yanı sıra FoMO yapısının, Z Kuşağı tüketicilerinin satın alma davranışına ilişkin düşünme 

sürecini etkilediği belirtilmektedir. 

FoMO’yu tüketici davranışları bağlamında ele alan bir diğer yazar olan Zhang (2018: 75)’ın 

FoMO ve marka sadakati arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında, FoMO düzeyi yüksek ve düşük 

olan katılımcıların yüksek deneyimsel markalara ilişkin bağlılıklarında anlamlı bir farklılık olmadığı 

görülmektedir.  

Zhang ve diğerlerinin (2020: 1622) FoMO ile ilgili yeni bir kavramsallaştırma önerisinde 

bulunma ve ölçek geliştirme amacıyla yaptıkları araştırmada ise FoMO benlik kavramı (self-concept) 

açısından ele alınarak 2 boyutlu bir ölçek geliştirilmiştir. Bireyler benlik algılarını pekiştiren ve 

sürdüren herhangi bir çeşit tüketim deneyimini kaçırmaktan korkmaktadır. Bu nedenle, benlik 
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kavramının gerçek benlik ve sosyal benlik boyutları kişisel ve sosyal FoMO olarak geliştirilen ölçeğe 

de uyarlanmıştır. FoMO’nun,  bireyin kişisel veya sosyal benlikle ilgili bir deneyimi kaçırmasına 

verilen duygusal bir tepki olduğu ileri sürülmektedir. FoMO, bireyin kişisel ve/veya sosyal benliğini 

sürdürmesine veya geliştirmesine yardımcı olabilecek bir deneyimi kaçırma korkusu olarak 

tanımlamaktadır. FoMO, bir şeyi kaçırmanın kişinin kişisel ve/veya sosyal olarak geride kalmasına 

neden olacağı duygusunu içermektedir. Araştırma sonucunda marka-benlik ilişkisi ve kişisel FoMO 

düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olduğu, ancak marka-benlik ilişkisi ve sosyal FoMO arasında 

anlamlı bir ilişki olmadığı ortaya çıkmıştır (Zhang vd., 2020: 1627). 

 

3.MARKA-BENLİK İLİŞKİSİ (SELF-BRAND CONNECTIONS) 

 
Benlik, psikoloji temelli bir kavram olmasına rağmen pazarlama disiplininde de ilgi gören bir 

kavram haline gelmiştir. Tüketicilerin sahip oldukları imajların satın alma davranışlarına yön verdiği 

varsayımı, tüketici davranışlarının incelenmesi ve anlaşılmasında benlik kavramının ön plana 

çıkmasına sebep olmuştur. Benlik, bireyin kendisini nasıl algıladığıyla ilgili bir kavramdır. Bu kavram 

sosyal olarak belirlenmiş bir referans çerçevesinde bireyin başkalarına ilişkin kendisi hakkındaki 

duygu ve düşüncelerini içermektedir. Dolayısıyla bireyin benlik algısı kendisinin ve başkalarının 

kendisiyle ilgili olan duygu ve düşünceleriyle etkileşim halindedir (Onkvisit ve Shaw, 1987: 13-14). 

Benlik kavramı gerçek, ideal ve sosyal benlik olmak üzere üç unsurdan oluşmaktadır. Gerçek benlik 

bireyin kendisini nasıl algıladığını, ideal benlik bireyin kendisini nasıl algılamak istediğini, sosyal 

benlik ise bireyin kendisini başkalarına nasıl sunduğunu ifade etmektedir (Sirgy, 1982: 287). 

Levy (1981: 50) çoğu markanın, kullanıcılarının sosyal yaşamları hakkında bir şeyler söylediğini 

öne sürmektedir. Bundan dolayı, tüketicilerin satın alma kararları bu sembolizmin bir 

değerlendirmesini içermektedir. Diğer yandan, insan faaliyetlerinin temel amacı benlik kavramının ya 

da sembolik benliğin korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesine dayanmaktadır. Bu doğrultuda, 

bireyler kimlik hedeflerine ulaşmak, kendi imajlarını yaratarak temsil etmek ve bu imajları 

başkalarına ya da kendilerine sunmak için markaları kullanmaktadır. Bu süreç sonucunda da marka 

ve benlik arasında bir bağlantı kurulmaktadır (Bettman ve Escalas, 2003: 340). Markaların satın 

alınması, sergilenmesi ve kullanılması bireylere ve başkalarına sembolik anlamlar iletmektedir. 

Bireylerin tüketim davranışları da markaların sembolik anlamlarının tüketilmesi aracılığıyla 

benliklerini geliştirmeye yöneliktir (Grubb ve Grathwohl, 1967:  25-26). Bu yüzden tüketiciler kendi 

benlik algılarıyla uyumlu imajlara sahip markaları aramakta ya da tercih etmektedir. Yani tüketiciler 

ya tercih ettikleri ya da idealize ettikleri imajlarla en çok uyumlu olan markalara karşı olumlu bir 

tutum geliştirmektedir. Bunun sonucunda, satın alma davranışı kişilerin kendilerini ifade etmelerinde 

bir aracılık görevi üstlenmektedir ve kişiler benlik kavramlarıyla uyumlu olan markaları satın 

almaktadır (Zinkham ve Hong, 1991). Bu nedenle, benlik kavramı pazarlamacılar tarafından 

tüketicilerin satın alma karar sürecinin anlaşılabilmesi (Onkvisit ve Shaw, 1987: 13) ve bir markanın 

tüketicilerin benlik algılarıyla uyumlu olup olmadığına karar verilmesi için önemli bir bakış açısı 

sunmaktadır. Marka imajları tüketicilerin benlikleriyle etkileşime geçerek marka-benlik uyumuna yön 

vermektedir. Bu uyum ise tüketicilerin markalarla ilgili tercihleri, satın alma niyetleri, aidiyetleri, 

kullanımları ve bağlılıkları üzerinde önemli bir rol oynamaktadır (Ericksen, 1996: 42-44). Bu bağlamda 

benlik kavramı tüketici davranışlarını hem olumlu hem de olumsuz yönde etkileyebilmektedir 

(Onkvisit ve Shaw, 1987: 15). Marka imajı ve benlik kavramı arasındaki uyum ise tüketicilerin 

markalarla ilgili olumlu tutum ve davranışlarını kolaylaştırabilmektedir (Sirgy, 1982: 289). 
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4.MARKA SADAKATİ 

 
Pazarlama disiplininde oldukça önemli bir yere sahip olan marka sadakati kavramı birçok 

araştırmacı tarafından incelenmiş ve bu kavramla ilgili çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. Oliver (1999: 

34)’a göre marka sadakati, tercih edilen bir ürün ya da hizmetin gelecekte sürekli olarak tekrar satın 

alınması için derinden duyulan bir bağlılıktır. Bunun yanı sıra marka sadakati, durumsal etkilere ve 

davranış değiştirme potansiyeline sahip pazarlama çabalarına rağmen, aynı marka veya marka setinin 

tekrarlı bir şekilde satın alınmasını ifade etmektedir. Aaker (2007: 58)’a göre marka sadakati, “bir 

müşterinin bir markaya bağlılığının ölçümüdür.” Biong (1993: 22) ve Fornell (1992: 12) ise 

tüketicilerde marka sadakati oluşturulmasında müşteri memnuniyetinin önemli bir yere sahip 

olduğunu vurgulayarak, Biong (1993: 22) marka sadakatinin bir markadan memnun kalan 

tüketicilerin aynı markayı tekrar satın alma niyetleri ve fiyat toleransları ile ölçümlenebileceğini öne 

sürmektedir.  

Marka sadakati ile ilgili literatür incelendiğinde, bu kavrama ilişkin tanımların “davranışsal, 

tutumsal ve karma” olmak üzere üç yaklaşım etrafında şekillendiği görülmektedir. Davranışsal 

sadakat, tüketicilerin bir markayı sürekli olarak satın alma eğilimlerini göstermektedir. Bu 

yaklaşımda, bir markayı sürekli olarak satın alan kişiler sadık müşteri olarak tanımlanmaktadır. Bir 

diğer yaklaşım olan tutumsal sadakat, marka ile ilgili olumlu duygu, düşünce ve deneyimler 

sonucunda satın alma veya iyi niyetin devamlılık göstermesini ifade etmektedir. Tutumsal sadakatte 

tüketiciler bir markayı satın almasa bile diğerlerine tavsiye edebilmekte ve ilgili markaya karşı 

duygusal bir bağlılık hissedebilmektedir. Davranışsal ve tutumsal sadakati birlikte ele alan karma 

yaklaşımda ise tutum ve davranış arasında bir ilişki olduğu düşünülmektedir. Bu yaklaşıma göre, 

marka sadakati göstergesi olarak tüketicilerin tutum ve davranışları aynı önem derecesine sahiptir ve 

birlikte değerlendirilmektedir (Uncles vd., 2003: 296; Chang ve Chen, 2007: 105; Tosun, 2017: 244-245).  

 

5.YÖNTEM 

 
Bu çalışma kapsamında bireylerin marka-benlik ilişkisi, marka sadakati ve FoMO düzeylerini 

ortaya koymak ve FoMO bağlamında marka-benlik ilişkisi ve marka sadakatini değerlendirmek 

amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda aşağıda yer alan araştırma sorularına cevaplar aranmaktadır: 

• Bireylerin marka-benlik ilişkisi, marka sadakati ve FoMO düzeyleri nedir? 

• Marka-benlik ilişkisi, marka sadakati ve FoMO arasında bir ilişki var mıdır? 

• Marka-benlik ilişkisi, marka sadakati ve FoMO demografik değişkenlere göre 

farklılaşmakta mıdır? 

Araştırmada Escalas (1996)’ın “marka-benlik ilişkisi (Self-Brand Connections)” ölçeği,  

Chaudhuri ve Holbrook (2001)’un “marka sadakati”  ölçeği ve  Zhang ve diğerlerinin (2020) “FoMO” 

ölçeğinden hareketle bir soru formu hazırlanmıştır. Ölçekler, 5’li Likert tipi, 1= kesinlikle 

katılmıyorum, 5= kesinlikle katılıyorum şeklinde yapılandırılmıştır. Katılımcılara öncelikle “en 

sevdiğiniz, ilgi, yakınlık, hayranlık ve güven duyduğunuz, sürekli satın aldığınız veya satın almayı 

arzuladığınız markayı/markaları belirtiniz.” şeklinde açık uçlu bir soru yöneltilmiştir. Sonrasında 

belirttikleri markaları dikkate alarak diğer sorulara yanıt vermeleri istenmiştir. Soru formunda yer 

alan “X markası” ifadesi katılımcıların bu soruda belirttikleri markaları temsil etmektedir. Anket dört 

bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde marka benlik ilişkisini; ikinci bölümünde marka 

sadakatini; üçüncü bölümde FoMO’yu ölçen ifadelere katılımcıların katılım derecelerini belirtmeleri 
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istenmiştir. Ve son bölümde ise katılımcılara demografik özelliklerine ilişkin sorular yöneltilmiştir. 

Araştırmacılar, kendi çevrelerindeki kişilere WhatsApp aracılığıyla kolayda örnekleme metodu ile 

ulaşıp araştırma verilerini çevrimiçi anket tekniği ile toplamıştır. Veriler, 209 anketten elde edilmiş 

olup Frekans Analizi, Merkezi Eğilim İstastistikleri, Açımlayıcı Faktör Analizi, Bağımsız Örneklem T-

Testi, Tek Faktörlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Pearson Korelasyon Katsayısı analiz tekniklerinden 

hareketle değerlendirilmiştir.  

 

6.BULGULAR 

 

6.1.Katılımcıların Demografik Özellikler 

 
Tablo 1. Demografik Değişkenler 

 
 N  % 

 

Cinsiyet 

Kadın 123 58,9 

Erkek 86 41,1 

 

Yaş 

19-29 142 67,9 

30-39 31 14,8 

40-49 30 14,4 

50-59 5 2,4 

60 ve üzeri 1 ,5 

 

 

Eğitim 

İlköğretim 5 2,4 

Lise 11 5,3 

Önlisans 11 5,3 

Lisans 140 67,0 

Lisansüstü 42 20,1 

 

 

Gelir 

1000 ve altı 87 41,6 

1001-3000 37 17,7 

3001-5000 29 13,9 

5001-7000 18 8,6 

7001 ve üzeri 38 18,2 

N= 209 

 

Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların %58,9’unu kadınların; %41,1’ini ise erkeklerin 

oluşturduğu görülmektedir. Katılımcılar yaş dağılımı açısından değerlendirildiğinde %67,9 ile 19-29 

yaş aralığı ön plana çıkmaktadır. Eğitim dağılmında ise %67 oranla lisans aralığı ilk sırada yer 

almaktadır. Araştırmaya katılanların %41,6’sı 1000 ve altı gelir grubunda yer almaktadır. 
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6.2.Marka-Benlik  İlişkisi İfadelerine Yönelik Maddelerin Merkezi Eğilim İstatistikleri 

 

Tablo 2. İfadelerin Ortalamaları ve Standart Sapmaları 

 

 

İfadeler 

Ortalama Standart 

Sapma 

X markası tam bana göredir. 4,10 ,84 

X markası beni yansıtır. 3,95 ,96 

X markası ile kendimi özdeşleştirebilirim. 3,75 1,11 

X markasında kendimi görürüm. 3,26 1,20 

X markası ile kişisel bir bağım vardır. 3,19 1,26 

İstediğim kişi olmamda X markasının bana yardımcı olabileceğini 

düşünürüm. 
2,85 1,30 

Diğer insanlara kim olduğumu göstermek için X markasını 

kullanabilirim. 
2,69 1,31 

(1 - Kesinlikle Katılmıyorum, 5 - Kesinlikle Katılıyorum) 

 

Tablo 2’de anketi cevaplayanların ifadelere katılım dereceleri incelendiğinde en yüksek 

ortalamanın (  = 4,10) “X markası tam bana göredir.” ifadesine ait olduğu görülmektedir. “X markası beni 

yansıtır.” (  = 3,95) ile “X markası ile kendimi özdeşleştirebilirim.” (  = 3,75) ifadelerinin de 

ortalamalarının yüksek olduğu görülmektedir. 

Bu durumda katılımcıların belirtmiş olduğu marka/markaların kendi benlikleri ile uyumlu 

olduğu diğer bir ifade ile kişiliğini ve kimliğini yansıttığı söylenebilir. Aslında katılımcıların marka-

benlik ilişkisinde gerçek benliklerinin ideal ve sosyal benliklerine kıyasla daha ön planda olduğu 

görülmektedir. 

“Diğer insanlara kim olduğumu göstermek için X markasını kullanabilirim.” ifadesi ise en düşük 

ortalama ile yer almaktadır. Bu bağlamda katılımcıların belirtmiş oldukları marka kullanımlarında 

sosyal benlik boyutuna daha az katılım gösterdikleri belirtilebilir.  

 

6.3.Marka Sadakatine Yönelik Maddelerin Merkezi Eğilim İstatistikleri 

 
Tablo 3. İfadelerin Ortalamaları ve Standart Sapmaları 

(1 - Kesinlikle Katılmıyorum, 5 - Kesinlikle Katılıyorum) 

 

Tablo 3 incelendiğinde; “X markasını gelecekte satın almaya devam edeceğim.” 4,13 aritmetik 

ortalama değeriyle katılımcıların en çok puan verdikleri ifade olarak ön plana çıkmaktadır. “Bir 

sonraki alışverişimde X markasını satın alacağım.”ifadesi de  katılımcıların yüksek puan (  = 4,00) 

 

İfadeler 

Ortalama Standart 

Sapma 

X markasını gelecekte satın almaya devam edeceğim. 4,13 ,76 

Bir sonraki alışverişimde X markasını satın alacağım. 4,00 ,96 

Diğer markalara kıyasla X markası için daha fazla para ödemeyi 

isterim. 
3,42 1,24 

X markasına bağlıyım. 3,17 1,18 
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verdikleri ifade olduğu görülmektedir. Diğer yandan “X markasına bağlıyım.” ifadesine  katılımcılar 

tarafından daha az puan (  = 3,17)  verildiği görülmektedir. 

Katılımcıların gelecekte ve bir sonraki alışverişinde aynı markayı satın alacaklarına yüksek 

oranda katılım göstermeleri söz konusu marka/markalarla duygusal bir bağ geliştirmiş oldukları ve 

tekrarlanan satın alımları gerçekleştirebilecekleri şeklinde yorumlanabilir. Aslında bu durum marka 

sadakatinin ölçülmesinde kullanılan davranışsal sadakat boyutunu da öne çıkarmaktadır. Buradan 

hareketle aynı markanın sürekli olarak satın alınması katılımcıların sadık birer müşteri oldukları 

sonucuna ulaşılabilir. 

 

6.4.Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeği Faktör Analizi ve İfadelerin Ortalamaları ve Standart 

Sapmaları  

 

Tablo 4. Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeği Faktör Analizi ve İfadelerin Ortalamaları ve Standart Sapmaları 

 

 
Faktör Yükleri 

1          2 
 

 

 

Sd. 

Sosyal FoMO  

X markası ile ilgili fırsatları kaçırdığımda sosyal çevremin beni 

değersiz olarak gördüğünü düşünürüm. 
,915  

1,62 1,01 

X markası ile ilgili fırsatları kaçırdığımda sosyal çevreme 

uymadığımı düşünürüm. 
,877  

1,73 1,04 

X markası ile ilgili fırsatları kaçırdığımda sosyal çevrem 

tarafından dışlandığımı düşünürüm. 
,963  

1,57 ,91 

X markası ile ilgili fırsatları kaçırdığımda sosyal çevrem 

tarafından önemsenmediğimi/unutulduğumu hissederim. 
,948  

1,63 1,00 

Kişisel FoMO  

X markası ile ilgili fırsatları kaçırdığım zaman huzursuz 

olurum. 
 ,869 

3,15 1,26 

X markası ile ilgili fırsatları kaçırdığım zaman başkalarının 

gerisinde kaldığımı düşünürüm. 
 ,543 

2,24 1,08 

X markası ile ilgili fırsatları kaçırdığımda bu fırsatların önemli 

olduğunu bilmek beni huzursuz eder. 
 ,832 

2,89 1,27 

Bir şeyler yüzünden X markasının fırsatlarını kaçırırsam 

üzülürüm. 
 ,902 

3,05 1,18 

X markasının fırsatlarını kaçırınca pişman olurum.  ,873 2,96 1,21 

 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Örneklem Yeterliliği: ,895 

Bartlett Testi  X2: 1507,231    df:36  ; p:000 

Öz Değer 5,227 1,847   

Açıkladığı Varyans  58,076 20,527   

Açıklanan Toplam Varyans 78,603   

 

Tablo 4’te maddelerin faktörlere göre dağılımı ve faktör yükleri verilmiştir. FoMO’nun yapı 

geçerliliğini test etmek ve faktör yapısını ortaya koymak amacıyla “Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA)” 

yapılmıştır. Bunun için temel bileşenler (principal component) ve doğrudan eğik döndürme (direct 

oblimin) yöntemleri kullanılmıştır.  

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterliliği değeri 0,895 olarak bulunmuş ve örneklem 

büyüklüğünün AFA için yeterli olduğu görülmüştür. Öte yandan Bartlett Testi  X2: 1507,231    df:36  ; 
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p:000 (p<0,005) olarak bulunmuş ve bu bulgu maddeler arasındaki korelasyonların AFA için yeterince 

büyük olduğunu göstermiştir. AFA sonucunda 9 maddeden oluşan FoMO’nun 2 alt boyutlu (faktörlü) 

bir yapıdan oluştuğu ve bu iki faktörün toplam varyansının %78,603’ünü açıkladığı tespit edilmiştir. 

Buna göre FoMO’nun geçerli özellik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Diğer yandan alt boyutlardan 

ilki varyansın %58,076’sını; ikinci ise %20,527’sini açıklamaktadır. Faktörler “Sosyal FoMO ve Kişisel 

FoMO” olarak adlandırılmıştır.  

Tablo 4’te katılımcıların bu ifadelere katılım dereceleri incelendiğinde en yüksek ortalamanın 

“X markası ile ilgili fırsatları kaçırdığım zaman huzursuz olurum.” ifadesine ait olduğu görülmektedir. 

Ortalaması en yüksek diğer ifadeler sırasıyla “Bir şeyler yüzünden X markasının fırsatlarını kaçırırsam 

üzülürüm.”, “X markasının fırsatlarını kaçırınca pişman olurum.”, “X markası ile ilgili fırsatları kaçırdığımda 

bu fırsatların önemli olduğunu bilmek beni huzursuz eder.” şeklindedir.  

 “X markası ile ilgili fırsatları kaçırdığımda sosyal çevrem tarafından dışlandığımı düşünürüm.” 

ifadesinin ise ortalaması (  = 1,57) en düşük ifade olduğu görülmektedir.  

Söz konusu markalarla ilgili katılımcıların kişisel FoMO boyutuna daha fazla katılım 

gösterdikleri görülmektedir. Katılımcıların kişisel benliklerine yönelik bir fırsatı kaçırdıkları ya da bir 

tehdit algıladıkları zaman söz konusu FoMO’nun ortaya çıkabileceği söylenebilir. Bu sonuç 

katılımcıların marka-benlik ilişkileri ile de tutarlılık göstermektedir. 

 

6.5.Korelasyon Analizi 

 

FoMO kontrol edildiğinde marka-benlik ilişkisi ve marka sadakati arasındaki ilişkiyi tespit 

etmek amacıyla “Kısmı Korelasyon Analizi” kullanılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 5’te 

gösterilmiştir.  

 

Tablo 5. FoMO kontrol edildiğinde Marka-Benlik İlişkisi ve Marka Sadakati Arasındaki İlişki 

 

 

 

      

Marka Sadakati 

 

 

Marka-Benlik ilişkisi 

Pearson r ,607* 

P 0,000 

N 209 

     * Korelasyon p<0,01   düzeyinde anlamlıdır.  

 

FoMO kontrol edildiğinde marka-benlik ilişkisi ve marka sadakati arasında orta düzeyde 

pozitif  (r = 0,607) ve anlamlı (p<0,05) bir ilişki bulunmuştur. Diğer bir ifade ile FoMO kontrol 

edildiğinde katılımcıların marka-benlik ilişkisi ve marka sadakati orta düzeyde pozitif bir ilişki ile ve 

anlamlı olarak birlikte artmaktadır. Değişkenlerin birbirleri üzerinde açıkladıkları varyans %36,84’tür. 

Yani marka sadakatinin %36,84’ü marka-benlik ilişkisinden kaynaklanıyor olabilir. 

FoMO kontrol edilmediğinde marka-benlik ilişkisi ve marka sadakati arasındaki ilişki r = 0,680 

olarak bulunmuştur. FoMO kontrol edildiğinde ise bu ilişki r = 0,607’ye düşmüştür. Diğer bir deyişle 

FoMO’nun marka-benlik ilişkisi ve marka madakati arasındaki ilişkiye olan etkisi dışarıda 

bırakıldığında ilişkinin gücü azalmaktadır. Öte yandan orta düzeyde ve anlamlı ilişki 

bozulmamaktadır. 
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6.6.Marka-Benlik İlişkisinin, Marka Sadakatinin ve FoMO’nun Demografik Değişkenlere Göre 

Farklılaşıp Farklılaşmadığına İlişkin Bulgular 

 

Katılımcıların marka-benlik ilişkisinin, marka sadakatinin ve FoMO’nun demografik 

özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin bulgular aşağıda yer almaktadır. 

Marka-benlik ilişkisinin, marka sadakatinin ve FoMO’nun cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek için bağımsız örneklem t- test analizi uygulanmış; analiz sonucunda 

cinsiyet ile “marka-benlik ilişkisi” (t= -2,804; sd.= 207; p<0.05) arasında anlamlı bir farklılaşmanın 

olduğu ortaya çıkmıştır. Kadınların mı ya da erkeklerin mi marka benlik ilişkisi puanlarının daha 

yüksek olduğunu ortaya koymak için ise ortalama sonuçlarına bakılmaktadır. Sonuçlara göre erkek 

katılımcıların ortalaması (𝑋 ̅= 3,59) kadın katılımcıların ortalamasından (𝑋 ̅ =3.26) anlamlı biçimde daha 

yüksektir. Diğer bir ifadeyle marka-benlik ilişkileri puanı anlamlı olarak daha yüksek olduğudur.  

Marka sadakatinin cinsiyet ile arasında (t= -3,055; sd.= 207; p<0.05) anlamlı bir farklılaşma 

meydana getirdiği gözlenmektedir. Ortalama değerlerine göre erkek katılımcıların ortalamasının (𝑋 ̅= 

3,87) kadın katılımcıların ortalamasından (𝑋 ̅ =3.54) anlamlı olarak daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  

Cinsiyet değişkeni ile “FoMO” arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir (t= -1,026; 

sd.= 207; p> .05). Erkek katılımcıların ortalama oranı (�̅�=2.39) kadınlardan (𝑋 ̅=2.26) biraz yüksek 

olmasına rağmen bu oran anlamlı fark oluşturacak düzeyde değildir. 

Tabloda 1’de yer alan diğer demografik değişkenlerin (yaş, aylık gelir ve eğitim) marka-benlik 

ilişkisi, marka sadakati ve FoMO açısından farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için ise tek yönlü 

varyans testi (One-Way Anova) uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda yaş değişkeni ile marka-

benlik ilişkisi (F: 1,163, p: ,328); marka sadakati (F: ,126, p: ,973); FoMO (F: 1,695, p: ,152) arasında 

anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bunun yanı sıra gelir değişkeni ile de arasında anlamlı bir fark 

olmadığı belirlenmiştir (marka-benlik ilişkisi: F:,780, p: ,540; marka sadakati: F: ,509, p: ,729; FoMO: F: 

,732, p: ,571). Eğitim durumu değişkeni ile marka-benlik ilişkisi arasında anlamlı bir farkın olduğu 

görülmüştür (F: 5,030, p: ,001). Söz konusu farkın hangi eğitim kategorileri arasında olduğunu görmek 

amacıyla Post Hoc testlerinden “Tukey” testi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre “İlköğretim” ve 

“Lisansüstü” eğitim kategorileri (md: 1,34830, p: ,007) ile “Lisans” ve “Lisansüstü” eğitim kategorileri 

arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (md: ,49524, p: ,008).  

 

7.SONUÇ 

 
İnsan doğası gereği bireyler sürekli olarak kendi hayatlarını başkalarınınkiyle kıyaslama 

çabasındadır. Tam olarak bu noktada FoMO bireylerin başkalarının deneyimleriyle bağlantıda 

kalmaları için dürtüsel bir istek uyandırmaktadır. Sosyal medya ve bireylerin sürekli olarak 

başkalarıyla bağlantıda kalma ihtiyacı da, en son haberlerden ve trendlerden haberdar olma 

bağımlılığını yaratmaktadır. Bu durum kişilerin tüketim pratiklerine de yansımakta ve modern 

yaşamın bir gerçeği haline gelen FoMO, pazarlamacılar tarafından tüketicilerin dikkatini  çekmek ve 

bu kişiler ile etkileşimi başlatmak amacıyla kullanılan bir stratejiye dönüşmektedir (Lamba, 2021: 12-

15). 

Bu çalışma ile bireylerin marka-benlik ilişkisi, marka sadakati ve FoMO düzeylerini ortaya 

koymak ve FoMO bağlamında marka-benlik ilişkisi ve marka sadakatini değerlendirmek 

amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 209 katılımcıya ulaşılmış ve demografik soruların da yer 

aldığı 24 sorudan oluşan bir soru formu uygulanmıştır.  
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Araştırma sonuçları, katılımcıların marka-benlik ilişkisinde gerçek benliklerinin ideal ve sosyal 

benliklerine kıyasla daha ön planda olduğunu göstermektedir. Marka sadakatinin ölçülmesinde 

kullanılan davranışsal sadakat boyutuna, katılımcıların yüksek katılım gösterdikleri belirlenmiştir. 

Açımlayıcı Faktör Analizi sonucunda FoMO’nun 2 alt boyutlu bir yapıdan oluştuğu ortaya çıkmıştır. 

İki alt boyutlu yapı, Zhang ve diğerlerinin (2020) iki alt boyutlu yapısı ile benzerlik göstermektedir. 

Benzerlik gösteren bir diğer sonuç ise kişisel FoMO boyutuna yüksek katılımın olduğudur. FoMO ile 

marka-benlik ilişkisi ve marka sadakati arasında orta düzeyde pozitif  bir ilişki ile ve anlamlı olarak 

birlikte artış gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan FoMO’nun marka-benlik ilişkisi ve marka 

sadakati arasındaki ilişkiye olan etkisi dışarıda bırakıldığında ilişkinin gücü azalmış olup pozitif ve 

anlamlı ilişkinin bozulmadığı ortaya çıkmıştır. Benzer şekilde Tosun ve Taran (2020)’nın yapmış 

oldukları araştırmada marka benlik ilişkisi ve marka sadakati arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit 

edilmiştir. Cinsiyet değişkeni ile marka-benlik ilişkisi ve marka sadakati arasında anlamlı bir 

farklılaşmanın olduğu; FoMO arasında ise anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Diğer yandan 

gelir değişkeni ve yaş değişkeni ile marka-benlik ilişkisi,  marka sadakati ve FoMO arasında anlamlı 

bir fark bulunamamıştır. Eğitim durumu değişkeni ile marka-benlik ilişkisi arasında anlamlı bir farkın 

olduğu görülmüştür. 

Bireylerin marka-benlik ilişkisi, marka sadakati ve FoMO düzeylerini ortaya koymak ve FoMO 

bağlamında marka-benlik ilişkisi ve marka sadakatini incelemeye odaklanan araştırma sonucunda; 

katılımcıların marka-benlik ilişkilerinden gerçek benliklerinin yani kişisel benliklerinin ön planda 

olduğu; davranışsal sadakat boyutuna katılımın daha fazla olduğu tespit edilmiştir. (Dolayısıyla) 

Anketi cevaplayanların FoMO düzeylerinde kişisel benliğin öne çıktığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu 

sonuçtan hareketle katılımcıların FoMO’yu, sosyal benliklerinden ziyade kişisel benliklerine yönelik 

tehditlerden kaynaklanan bir korku ile ilişkilendirdikleri şeklinde bir çıkarım yapılabilir. 

Günümüzde, FoMO sadece sosyal benliğe ilişkin tehditlerinden kaynaklanan korku ile 

ilişkilendirilmiştir (Zhang vd., 2020: 1620). Bu bağlamda pazarlamacılar ve reklam uygulayıcıların 

FoMO’ya yönelik geliştirdikleri mesaj stratejilerinde hedef kitlelerinin kişisel benliklerini dikkate 

almaları önerilmektedir.  
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Özet: Tüketici davranışlarının reklam uygulamalarında belirleyici rol oynamasında etkili faktörlerin en önemlilerinden birisi 

sosyo-kültürel faktörlerdir. İnsan sosyolojik bir varlık olarak, içinde yaşadığı toplumun özelliklerinden etkilenir ve çoğu kez 

yaşamını bu etkilenme doğrultusunda biçimlendirir. Bireyin yaşama gözlerini açtığı aile, fikirlerine değer verdiği ve danıştığı 

referans grupları, yaşadığı toplumun sahip olduğu kültür ve onun alt kollan olan alt kültür özellikleri, tüketici davranışlarını 

şekillendiren, bireye nasıl tüketeceğini ve nasıl tüketici olunacağını öğreten birimlerdir. Kişinin gereksinimlerini, güdülerini, 

tutum ve davranışlarını geniş ölçüde içinde yaşadığı sosyal ortam biçimlendirir dolayısıyla, insan davranışını etkileyen en 

önemli etkenler sosyo-kültürel etkenler olarak görülür. Kültürün oluşumunda ve bir tarih boyunca nesilden nesile 

aktarımında, o kültürün sahip olduğu semboller de önemli bir etkiye sahiptir. Tüketici davranışlarını etkileyen bir faktör 

olarak kültür; toplumun çeşitli kesimlerindeki tüketicilerin davranışlarını belirleyen ve bu davranışların reklamcılar 

tarafından analiz edilmesine yardımcı olan, nesilden nesile çeşitli yollarla aktarılan öğrenilmiş davranışların, değerlerin, 

inançların ve geleneklerin toplamını ifade eder. Kültürün taşıdığı en önemli özelliklerden biri olan, topluma yönelik değerler 

bütünü olması niteliği, onun yerellik içerdiğini ortaya koymaktadır. Kültürün bu karakteristik yapısı çok uluslu reklam 

verenlerin, uluslararası reklam stratejilerini faaliyet gösterdikleri ülkelerin kültürel değerlerine göre yerelleştirmesi 

meselesini de ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın amacı, sosyo-kültürel faktörler ve reklam ilişkisi bağlamında kültürel 

değerler ve normların tüketici davranışları üzerindeki etkisini değerlendirmektir.  
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Özet: Twitter, metin merkezli bir platformdur. Görsel içerikler metini desteklemek için kullanılır. Bu araştırmada 

üniversitelerin kurumsal iletişimde görsel öğelere ne şekilde başvurduğu saptanmaya çalışılmıştır. Günümüzde sosyal 

medya, kurumsal iletişim için büyük bir güç konumundadır. Sosyal medya doğru ve etkin kullanıldığında, kurum içi iletişim 

stratejilerini bütüncül olarak destekleyen, geliştiren ve tamamlayan bir işlevselliğe ulaşır. Kurumsal sosyal medya 

yönetiminde; kurumun dinamiği, kurum kültürü, kurum imajı ve itibarı göz ardı edilmeden bir strateji belirlemek esastır. 

Refleksif, gündemi takip eden kurumsal hesapların başarısı dikkat çekmektedir. Hedef kitlesini oluşturan bireylerin çoğunun 

Z kuşağından olması da üniversitelerin kurumsal iletişiminde sosyal medyayı daha aktif kullanmalarını gerekli 

kılmaktadır. Sosyal medyada salt bilgi paylaşımı yapılması kurumsal iletişimde bir eksikliğe işaret etmektedir. Bu şekilde 

kurulan iletişim tek yönlü olmaya mahkumdur. Twitter’ın etkileşimsel yapısının efektif kullanılmamasına yol açacaktır. 

Bunun için belirli stratejiler geliştirmek gerekmektedir. Fotoğraf kullanımı bunlardan biri olabilir. Araştırmanın evreni 

üniversite Twitter hesaplarıdır. Araştırmanın örnekleminiyse takipçisi yüz bini aşan üniversite Twitter hesapları 

oluşturmaktadır. Bu hesaplar içinden bir ay boyunca en çok fotoğraf paylaşan üç üniversite karşılaştırmalı olarak 

incelenmiştir. Bu üç üniversite Twitter üzerinden paylaştıkları fotoğraflara göre içerik analizine tabii tutulmuştur. Elde 

edilen veriler kategorilere ayrılmış, fotoğraflar bu kategoriler üzerinden değerlendirilmiştir. Bu araştırma üniversitelerin 

kurumsal iletişimde sosyal medya kullanırken fotoğraf seçimi ve paylaşımını kurumsal iletişim stratejisine dâhil edip 

etmediği hususunda detaylı bir analizi içermektedir. Bu detaylı incelemenin literatüre önemli bir katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. Araştırmanın amacı; üniversitelerin kurumsal iletişim bağlamında sosyal medyayı kullanırken fotoğrafı ne 

şekilde kullandıklarını ortaya çıkarmak, fotoğraf kullanımının etkileşim sağlamada nasıl bir ilişkisi olduğunu göstermektir. 

Araştırmanın sonucunda, üniversitelerin kurumsal iletişim yönetiminde Twitter’ı genellikle üniversite hakkında bilgi 

vermek amacıyla kullandıkları ortaya çıkmıştır. Sadece bir üniversitenin salt bilgi vermek dışında etkileşim odaklı paylaşım 

yaptığı görülmüştür. Bu üniversitenin Twitter detaylı analizlerine bakıldığında etkileşim oranlarının diğer üniversitelerden 

yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.  Fotoğraf kullanımının hedef kitleyle etkileşime geçilen bir araç olarak kullanılmasının 

önemli olduğu aşikârdır.  
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Abstract: In this research, it has been tried to determine how universities apply to visual elements in corporate 

communication. When social media is used correctly and effectively, it achieves a functionality that holistically supports, 

develops and complements internal communication strategies. In corporate social media management; It is essential to 

determine a strategy without ignoring the dynamics, corporate culture, corporate image and reputation of the institution. 

The fact that most of the individuals that make up the target audience are from the Z generation also necessitates universities 

to use social media more actively in their corporate communication. The sample of the research consists of university Twitter 

accounts with more than one hundred thousand followers. Among these accounts, the three universities that shared the most 

photos during a month were examined comparatively. These three universities were subjected to content analysis based on 

the photos they shared on Twitter. The data obtained were divided into categories, and the photographs were evaluated over 

these categories. This research includes a detailed analysis of whether universities include photo selection and sharing in their 

corporate communication strategy while using social media in corporate communication. It is thought that this detailed 

review will make an important contribution to the literature. The aim is to reveal how universities use photography while 

using social media in the context of corporate communication, and to show how the use of photography is related to 

interaction. As a result of the research, it has been revealed that universities generally use Twitter in corporate 

communication management to provide information about the university. It was observed that only one university made 
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interaction-oriented sharing other than just giving information. When we look at the Twitter detailed analysis of this 

university, it has been revealed that the interaction rates are higher than other universities.  

 

Keywords: University, Corporate Communications, Twitter, Social Media, Photography 
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Özet: Günümüzde birçok birey, insan hakları, ırkçılık, cinsiyet hakları, emek ve çevre sorunları gibi birçok konuyla ilgili 

kampanyalar gerçekleştirmekte, bu sorunlarla ilgili eylemler düzenlemektedir. Sosyal hayattaki yaşamla ilgili sorunlara 

dikkat çeken ve toplumsal hareketleri düzenlemeyi amaçlayan aktivist bireyler, aynı tutum ve davranışları markalardan da 

beklemektedir. Toplumun sorunlarına değinmeye başlayan markalar da reklamlarında, iletişim faaliyetlerinde aktivizm 

eğilimleri sergilemeye, asi bir görünüm sergilemeye başlamıştır. Bu durum marka aktivizmi kavramının doğmasına neden 

olmuştur. Markanın politik ve sosyal konularda belirli bir duruş sergilemesi olarak adlandırılan marka aktivizmi kavramı, 

markalar tarafından uygulanan bir iletişim faaliyetidir. Marka aktivizmi, özellikle günümüzde oldukça popüler bir 

stratejidir. Bu nedenle birçok marka iletişim mesajlarına aktivist söylemler ekleyerek toplumsal konularda tavır almaktadır. 

Günümüz markaları sosyal hayatta daha çok söz sahibi olmakta, beğenmedikleri içerikleri değiştirmek, sorun olarak 

gördükleri durumlara müdahale etmek ve değiştirmek için kampanyalar düzenlemektedir. Diğer bir deyişle tüketicilerin 

farkındalığını ve toplumsal hareketlere katılımlarını fark eden markaların, iletişim stratejilerini marka aktivizmi üzerine 

kurmaya başladıkları söylenebilir. Tüketicilerin aktivizm eğilimleri ile aktivist eylemlere katılım düzeyleri ile toplumsal 

sorunlara ilişkin farkındalıkları arasında paralel bir ilişki olduğu düşünülebilir. Bu durumda tüketiciler, sosyal konulara 

yönelik tutum ve davranışları için markaların beklentilerini merak edebilir. Bu bağlamda çalışmanın temel amacını aktivist 

kimlik ve aktivizme bağımlı tüketicilerin aktivizm stratejisine sahip markaların reklamlara olan tutumları yapısal eşitlik 

modellemesi aracılığıyla incelemek oluşturmaktadır. Bu amaçla Marmara Üniversitesi öğrencilerine anket uygulanmıştır. 

Elde edilen verilere göre aktivist kimlik ve aktivizme bağımlı tüketicilerin aktivizm stratejisine sahip markaların reklamlarına 

yönelik tutumları arasında anlamlı bir ilişki elde edilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Aktivizm, Marka Aktivizmi, Marka, Reklama Tutum 

 

Abstract: Individuals who organize activist actions in order to solve many problems such as human rights, racism, gender 

rights, labor and environmental problems, carry out campaigns that change or create history. Consumers, who show an 

activist attitude towards the social problems experienced, not only change the behaviors that brands do not like, but also 

expect the same activist attitudes and behaviors from brands. This situation led to the emergence of the concept of brand 

activism. Today’s consumers have more say in social life, and they organize campaigns to change the content they dislike, to 

intervene in situations they see as problems and to change them. Consumers engaged in activist actions also expect brands to 

develop their sensitivity and solutions to their contagious problems. It can be said that brands that have noticed the 

awareness of consumers and their participation in social movements have started to build their communication strategies on 

brand activism. It can be thought that there is a parallel relationship between the levels of consumers’ activism tendencies 

and their participation in activist actions and their awareness of social problems. In this case, consumers may wonder about 

the expectations of brands for their attitudes and behaviors towards social issues. In this context, the main purpose of the stud 

is the attitudes of consumers with activism tendencies towards advertisements with a brand activism strategy. The main 

purpose of this study is to examine the attitudes of consumers with activist tendencies towards advertisements with a brand 

activism strategy through structural equation modeling. For this purpose, a questionnaire was applied to Marmara 

University students and employees. According to the data obtained, a meaningful relationship was obtained between the 

activism tendencies of the consumers and the attitudes towards the advertisements of the brands with the activism strategy.  

 

Keywords: Activism, Brand Activism, Brand, Advertising Attitude 
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AKTİVİZME EĞİLİMLİ TÜKETİCİLERİN,  

MARKALARIN AKTİVİST REKLAMLARINA YAKLAŞIMLARI 

 

1.GİRİŞ 

 

İnsan hakları, ırkçılık, cinsiyet hakları, kölelik, işçi ve çevre sorunları gibi birçok soruna çözüm 

getirme amacıyla aktivist eylemler düzenleyen bireyler, tarihi değiştiren veya yaratan kampanyalara 

imza atmaktadır. Bu amaç doğrultusunda aktivistler, eşcinsel yasalarıyla, işçi haklarının 

korunmasıyla, çevresel sorunlarla ilgili kampanyalar gerçekleştirmiş ve kazanımlar elde etmişlerdir. 

Toplumsal hareketleri ve sosyal düzeni sağlama amaçlı harekete geçen, aktivist bireyler, yıllar 

boyunca birçok alanda başarı elde etmenin yanı sıra bu başarılarını büyük markalar karşısında da 

kazanmaktadırlar. Birçok aktivist, uygun olmayan davranışlar sergilediklerine inandıkları Nike, 

Adidas, Coca-Cola, Starbucks, Reebok ve Puma gibi birçok global markayı hedef haline getirmektedir. 

Bu tarz aktivist eylemle karşılaşan markalar, genellikle kendilerine karşı oluşturulan olumsuz imajı 

değiştirme amacıyla aktivistlerin beğenmedikleri davranışlarını değiştirme yoluna gitmektedir. 

Yaşanan toplumsal sorunlara karşı aktivist tavır sergileyen tüketiciler, markaların 

beğenmedikleri davranışlarını değiştirmekle kalmamakta, aynı aktivist tutum ve davranışları 

markalardan da beklemektedir. Bu durum da marka aktivizmi kavramının doğmasına sebep 

olmuştur. Markanın politik ve sosyal konular konusunda belli bir duruş sergilemesi olarak 

adlandırılan marka aktivizmi kavramı, markaların uyguladıkları bir iletişim faaliyetidir. Marka 

aktivizmi stratejisi belirleyen markalar, sergiledikleri duruşla rakiplerinden ayrışabilmektedir. 

Tüketiciler kendi düşünceleriyle uyumlu, aktivizm gerçekleştiren markalara karşı yoğun pozitif 

duygular besleyebilmektedir. Fakat markanın aktivizm eylemleri sergilerken, dürüst ve şeffaf olması 

da önemlidir. Tüketiciler markaya güvenmezlerse veya etik dışı faaliyetler sergilediklerinden 

şüphelenirlerse o zaman markanın eylemlerine de inanmayabilirler. Bu durum da markaların aktivist 

eylemlerinin inandırıcılıklarını etkilemenin yanı sıra aktivistlerin markaya karşı eylem yapmasına ve 

markanın imajına daha büyük zarar gelmesine sebep olabilir. 

Bu çalışmanın temel amacı aktivist eğilimine sahip tüketicilerin, marka aktivizm stratejisine 

sahip reklamlara olan tutumları yapısal eşitlik modellemesi aracılığıyla incelemektir. Marka aktivizmi 

kavramıyla ilgili çalışmalar henüz yeni olmakla birlikte, literatüre bu konuyla ilgili çalışmalar oldukça 

sınırlıdır. Ayrıca çalışmanın ileride yapılacak çalışmalara yardımcı olacağına inanılmaktadır. Bu 

bağlamda araştırmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

1.1.Aktivizm Kavramı  

 

Sosyoloji içinde son 45 yıldır sistematik ilgi görmeye başlayan toplumsal hareketlerle birlikte 

birçok aktivizm eğilimli birey (Kozinets ve Handelman, 2004, s. 692), işçileri sömüren, insan ve 

hayvan haklarını ihlal eden, ekosisteme zarar veren uygulamaları ortaya çıkarmak amacıyla aktivist 

hareketler yürütmektedir (Harrison ve Scorse, 2010; Sasser, Prakash, Cashore ve Auld, 2006, s.  24).  

İnsan hakları, ırkçılık, kadın hakları, çevre sorunları ve kölelik gibi birçok soruna çözüm getirme 

amacıyla yürütülen aktivizm, geleneksel ve rutin olanın ötesine geçen eylemler, amaçlar olarak 

tanımlanmaktadır (Anderson ve Herr, 2007, s. 19).  Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ne (t.y.) göre, aktivizm 

kavramı etkincilik anlamı taşımakta olup, Fransızca “activisme” kelimesinden gelmektedir. 1970’li 

yılların sonlarına doğru ortaya çıkan aktivizm kavramı, hareket etme ve tarihi değiştirme becerisi 
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olarak da tanımlanmaktadır (Cammaerts, 2007, s. 217). Aktivizm iyi veya kötü bir şey olarak 

adlandırılamaz. Her şey bireyin neyi değerli bulduğuna dair yargısından oluşmaktadır. Örneğin bir 

kişi protestoların özgürlüğün savunulması için değerli olduğunu savunurken, bir başkası bunun insan 

haklarına yönelik bir tehdit olduğunu söyleyebilir. Enerjik, tutkulu, yenilikçi ve taahhüt eden bir 

eylem olan aktivizm eylemini (Anderson ve Herr, 2007, s. 20) gerçekleştiren bireylere ise aktivist 

denilmektedir. Aktivistler, genellikle istenmeyen endüstri faaliyetlerine meydan okumaktadır 

(Bloomfield, 2014, s. 263). Klar ve Kasser’e (2009) göre, aktivizme katılmak temel bir insan 

motivasyonu olmakla birlikte, insanların iyi olma durumlarına olumlu katkıda bulunmaktadır. Ayrıca 

araştırmaya göre düşük katılımlı aktivist bir davranış sergileyenlerin, aktivist davranış 

sergilemeyenlere oranla daha öznel canlılığa sahip oldukları görülmektedir. 

Toplumsal hareketleri ve sosyal düzeni sağlamayı amaçlayan, eylemler düzenleyen aktivist 

bireyler (Buechler, 2000), eşcinsel çiftlerin evlenmelerine, evlat edinmelerine izin veren yasal 

değişikliklerin olması, yeşil hareketlere, işçilerin haklarının korunması gibi kazanımlar için çalışmalar 

gerçekleştirmektedir (Cammaerts, 2007, s. 218). Aktivistlerin eylemleri ve faaliyetleri sadece devletin 

yasalarıyla sınırlı kalmamaktadır. Markaların, büyük şirketlerin, kuruluşların faaliyetleri de 

aktivistlerin ilgi alanı içine girmektedir. Birçok aktivist 1990’lı yıllarda, üçüncü dünya ülkelerindeki 

fabrikaların çalışma koşullarıyla ilgili kampanyalar yapmaya başlamıştır. Nike, Adidas, Reebok ve 

Puma gibi birçok marka fabrikalarındaki kötü çalışma koşullarından dolayı aktivistlerin hedefi haline 

gelmiştir (Harrison ve Scorse, 2010). Ayrıca aktivistler yıllar içinde Nestle, Coca-Cola, Walmart ve 

Home Depot gibi birçok büyük markaya karşı zafer kazanmıştır (Harrison ve Scorse, 2010; Sasser, 

Prakash, Cashore ve Auld, 2006, s. 24). Ford ve LaTour’un (1993) çalışmasına göre, aktivist kadın 

bireyler, reklamlardaki kadınların tasvir biçimlerine eleştirel yaklaşmaktadır. Aktivist bireyler, 

genellikle markalardan da aynı hassaslığı beklemektedir. Bu bağlamda günümüzde aktivist rolünü 

gönüllü olarak üstlenen, kürtaj, silah kontrolü, aynı cinsiyetten evlilik, cinsiyet azınlık hakları ve göç 

gibi tartışmalı konuları destekleyen birçok marka bulunduğu söylenebilir (Garfield, 2018). Fakat 

bireyler markaların yapmış oldukları aktivist eylemlere karşı oldukça şüpheci olabilmektedir (Kişin, 

2020, s. 36). Özellikle aktivizmle ilgilenen aktivist tüketicilerin, markaların faaliyetlerine daha kuşkucu 

yaklaşacağı düşünülebilir (Du, Bhattacharya ve Sen, 2010; Vredenburg, Kapitan, Spry ve Kemper, 

2020; Alhouti, Johnson ve Holloway, 2015). 

 

1.1.1.Marka Aktivizmi Kavramı 

 

Günümüzde tüketiciler, markaların sosyal ve politik konulara karşı duyarlı davranması, 

sorunlara karşı çözüm önerileri sunmaları konusunda beklenti duymaktadır. Bu durum da markaların 

kültürüne ve imajına uygun aktivist hareketlerde yer almasına sebep olmaktadır. Marka aktivizmi 

(Brand activism) olarak adlandırılan bu iletişim stratejisi, markaların rakiplerinden ayrışmasını ve 

imajının güçlenmesini sağlamaktadır (Çetinkaya, Dondurucu ve Cılızoğlu, 2020, s. 22-25; Vredenburg, 

Kapitan, Spry ve Kemper, 2020). Bu bağlamda marka aktivizmi kavramı için markaların rakiplerinden 

daha iyi performans sergilemesini sağlamak amacıyla toplumsal konularda bir duruş sergileme 

stratejisi tanımı yapılabilir (Moorman, 2020; Sarkar ve Kotler, 2018). Shetty ve arkadaşları (2019, s. 165) 

ise marka aktivizmini, markaların sosyal, kültürel sorunlar, toplumsal cinsiyet, insan hakları ve çevre 

meseleleri üzerine toplumu destekleyecek iletişim çalışmaları yapmaları olarak tanımlamaktadır. 

Kişisel düşüncelerle ilgili olduğu için marka aktivizmi, tüketiciler ve marka arasında yoğun duygular 
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oluşmasını sağlamaktadır (Pijnappel ve Pia Pohl, 2020, s. 9). Vredenburg ve arkadaşları (2020, s. 3-5) 

marka aktivizminin dört özelliği olduğunu belirtmektedir: 

 

1. Marka aktivizmi, bir hedefe ve değere yönelik yapılmaktadır. 

2. Tartışmalı sosyo-politik konuları ele almaktadır. 

3. Ele alınan konular doğası gereği ilericidir ve sorunlar genellikle özneldir.  

4. Marka sosyal mesajlar vererek, sorunların çözümüne katkıda bulunmaktadır. 

 

Marka aktivizmi özelliklerinden dolayı özellikle günümüzde oldukça popüler bir stratejidir. Bu 

sebeple birçok marka, iletişim mesajlarına aktivist söylemler eklemekte ve sosyal konularda tavır 

almaktadır (Çetinkaya, Dondurucu ve Cılızoğlu, 2020). Bu durum da tüketicilerin markaya olan 

tutumunu olumlu etkilemekte ve satın alma niyeti oluşturmaktadır. Fakat tüketici marka aktivizminin 

bir aldatmaca olduğunu fark ederse veya yetersiz bulursa, bu durum tüketicide markaya karşı 

olumsuz bir tutumun oluşmasına sebep olabilir (Shetty, Venkataramaiah ve Anand, 2019, s. 166). 

Diğer bir deyişle markalar, aktivist eylemlere katılırken samimi olmalıdır. Birçok tüketici aktivist 

eylemlere karışan markalara şüpheci yaklaşmakta ve açıklarını aramak için fırsat kollamaktadır 

(Kişin, 2020, s. 36). 

Özellikle 1980-2000 yılları arasında doğan Y kuşağı için çekici bir iletişim stratejisi olan marka 

aktivizmi (Shetty, Venkataramaiah ve Anand, 2019) günümüzde tüketicilerin markaların sosyal 

konuları benimsemesine, çözüme yönelik çaba sarf etmelerine yönelik beklentilerin artmasından 

dolayı oldukça popüler bir iletişim stratejisi haline gelmiştir (Çetinkaya, Dondurucu ve Cılızoğlu, 

2020, s. 5). Manfredi-Sánchez'e (2019, s. 348) göre marka aktivizmin amacı satışları artırmak değil, 

tüketiciyle duygusal bir ilişki başlatmaktır. Bu amaç doğrultusunda markalar politik veya sosyal bir 

tavır almaktadır. Bu bağlamda markanın tavrının tüketicilerin ilkeleriyle uyumlu olması önemlidir. 

Gray (2019, s. 1) ise araştırmasında marka aktivizmi sayesinde markaların, tüketicileriyle olan bağlılık 

oranlarını arttırdığı ve güçlendirdiği sonucuna varmıştır. Shetty ve arkadaşları (2019, s. 171) da 

araştırmasında, Y kuşağının aktivist olmayan markalara kıyasla, aktivist eylemlere katılan markaları 

satın almayı daha çok tercih ettiği belirlenmiştir. Feminist konuları, eşitliği savunmayı, cinsel tacize 

karşı mücadele etmeyi, LBT ve istihdam haklarını korumayı, çevre meseleleriyle, kirlenmeyle, geri 

dönüşümle ilgili sorunların çözülmelerini yönelik gerçekleştirilen marka aktivizmlerinin (Manfredi-

Sánchez, 2019, s. 351), uzun vadede gerçekleştirilmesi büyük sosyal bir etkinin oluşmasını 

sağlayabilmektedir (Vredenburg, Kapitan, Spry ve Kemper, 2020, s. 5). Marka aktivizmi eylemlerine 

örnek olarak Always markası verilebilir. Marka kızların güçlenmesini ve özgüvenlerinin artmasını 

desteklemek adına #LikeAGirl adlı iletişim kampanyasını başlatmıştır. Bu kampanyayla birlikte 

marka, kız gibi yapmak deyimini olumsuzdan olumluya çevirmek istemiştir. Ayrıca kadınların 

zekalarının, güçlerinin küçümsendiği her türlü tavra karşı olduğunu gösteren marka, tüketicilerde 

farkındalık oluşmasını sağlamıştır (“Case study”, 2015). Kadınlara destek verdiğini belirten bazı giyim 

markaları da "Evet, ben feministim" ve "Kendi ilham perin ol" gibi cümlelerin yer aldığı çok sayıda 

tişört basmıştır (Manfredi-Sánchez, 2019, s. 357). Amerika’da Afro-Amerikalı George Floyd’un polis 

tarafından öldürülmesi, ırksal eşitsizliğe karşı protestolar yapılmasına sebep olmuştur. Birçok marka 

#BlackLivesMatter ve #JusticeForFloyd hastaglerini kullanarak, protestolara katıldıklarını 

göstermiştir. Ayrıca Netflix adlı abonelik bazlı yayın hizmeti, konuyu ele alan bir gösterisinde "Sessiz 

kalmak suç ortaklığıdır" ifadesini kullanmıştır. Google adlı marka ise "Irkların eşitliğini ve onu arayan 

herkesi destekliyoruz" cümlesini arama çubuğunun altında yayınlamıştır (Kişin, 2020, s. 35). Marka 
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aktivizmine bir başka örnek ise #MeToo hareketidir. Cinsel tacize uğrayanların, farkındalık yaratmak 

ve tacizin ne kadar yaygın olduğunu göstermek için başlayan kampanya birçok markanın da desteğini 

almıştır. Bu markalardan biri de Gillette adlı jilet markasıdır. Marka, erkekleri şiddet, taciz ve 

ayrımcılığa karşı çıkmaya davet edecek bir reklam filmi hazırlamıştır. Fakat markanın, erkeklerin en 

iyi olabileceklerinin anlatıldığı reklam filmi, erkek tüketicilerin tepkisini çekmiştir. #MeToo 

hareketinden yola çıkarak hemcinslerinden hesap soran marka, feminist bir tutum sergilediği için 

tüketicileri tarafından boykot edilmiştir. Diğer bir deyişle, markanın aktivist tutumunun tepki çektiği 

ve tüketicilerini kızdırdığı söylenebilir (“#MeToo hareketine katılan”, 2019). İklim krizi, #MeToo ve 

#BlackLivesMatter hareketi ve daha bir çok tartışmalı konu, markaların sosyal fayda sağlamalarında 

yardımcı olabilmektedir (Vredenburg, Kapitan, Spry ve Kemper, 2020, s. 13). Fakat burada önemli 

olan tüketicilerin bu konular karşısındaki tutumlarıdır. Markanın sadece aktivist eyleme çıkar 

gözetmeden katıldığını kanıtlaması ve güvenmesi yetmemekte, seçtiği aktivist eylemin de 

tüketicilerin beğenisini kazanması da gerekmektedir. 

 

2.ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

 

Bilgi ve verilerin kolay toplanabilmesi amacıyla, araştırmada kolayda örnekleme yöntemine 

(Kurtuluş, 2010, s. 63) başvurulmaktadır. Zaman ve maliyet kısıtlamasından dolayı araştırmanın ana 

kütlesini İstanbul’da bulunan Marmara Üniversitesi öğrencileri oluşturmaktadır. Çözüme yönelik 

yapılan çalışmalarda örneklem hacminin 300-500 kişi arasında olması yeterli bulunmaktadır (Naresh 

ve Birks, 2000, s. 351). Serekan’ın (2002) popülasyon büyüklüğüne uygun olan örneklem büyüklüğünü 

belirttiği tablosunda ise, 1000000 kişilik popülasyon büyüklüğüne uygun örneklem sayısı 384 olarak 

verilmiştir. Bu bağlamda araştırmada 390 kişiye internet ortamında anket uygulanmıştır. 

Araştırmada veri elde etme amacıyla üç bölümden oluşan bir anket formu uygulanmıştır. Soru 

formunun birinci bölümünde Cengiz ve Günay’ın (2020) “aktivist kimlik ve aktivizme bağlılık ölçeği: 

Türkçe’ ye uyarlama, geçerlik ve güvenilirlik çalışması” adlı çalışması kullanılarak katılımcıların 

aktivist kimlik eğilimleri ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın soru formunun ikinci bölümünde ise 

katılımcılara marka aktivizmi kavramı açıklanmış olup, bu bölümde De Pelsmacker, Decock ve 

Geuens’in (1998) ve De Pelsmacker, Geuens, ve Anckaert’in (2002) çalışmalarından uyarlanan reklam 

tutum ölçeği uygulanmıştır. Üçüncü bölümde ise katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek 

amacıyla sorular sorulmuştur.  

Araştırmanın temel amacı aktivist kimlik ve aktivizme bağımlı tüketicilerin aktivizm stratejisine 

sahip markaların reklamlarına yönelik tutumlarını incelemektir. ‘Bu çalışma, Marmara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Etik Kurulu 04/01/2021 tarih ve nolu toplantısında alınan karar çerçevesinde çalışma 

etik açıdan herhangi bir sakınca içermemektedir.’ 

 

2.1.Araştırmada Elde Edilen Verilerin Analizi 

 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin “faktör analizi”, ölçüm modelinin “güvenirliliği” ve 

“geçerliliği” belirlenmiştir. Elde edilen verilerden sonra önerilen model, yapısal eşitlik modellemesi ile 

analiz edilmiştir. Modelinin yapısal geçerliliğini tespit etme adına χ2 / sd oranı, CFI, GFI, AGFI, NFI, 

RMSEA ve RMR indeksleri uygulanmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerini değerlendirmek için 

araştırmada frekans ve yüzdeler kullanılmıştır. Araştırmada verilerin incelenmesi için SPSS 25.0 adlı 

paket program ve Yem için ise LISREL 8.7 adlı program uygulanmıştır. 
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Tablo 1. Demografik özellikler 

 

 Frekans % 

Cinsiyetiniz  
Kadın 354 90.8 

Erkek 36 9.2 

Yaşınız 

18-21 yaş arası 90 23.1 

22-25 yaş arası 114 29.2 

26-30 yaş arası 154 39.5 

31 yaş ve üzeri 32 8.2 

Medeni 

Durumunuz 

Bekar 312 80.0 

Evli 78 20.0 

Mezun 

Olduğunuz 

Kurum  

Lise 126 32.3 

Ön Lisans 30 7.7 

Lisans 198 50.8 

Lisans üstü 36 9.2 

Çalışma 

Durumunuz 

Evet 102 26.2 

Hayır 288 73.8 

Gelir 

Durumunuz 

0-2000 TL 234 60.0 

2001-4000 TL 48 12.3 

4001-8000 TL 60 15.4 

8001 TL ve üzeri 48 12.3 

 

Yukarıdaki Tablo 1’de katılımcıların demografik özelliklerine dair bilgiler bulunmaktadır. 

Araştırmaya katılanların; %90,8’i (n=354) kadınlardan, %9,2’si (n=36) erkeklerden oluşmaktadır. Yaş 

dağılımları; %23,1’i (n=90) 18-21 yaş, %29,2’si (n=114) 22-25 yaş, %39,5’i (n=154) 26-30 yaş ve %8,2’si 

(n=32) 31 yaş ve üzeri yaş aralıklarındadır. Medeni hal durumları ise; %80,0’ı (n=312) bekar, %20,0’ı 

(n=78) evli durumundadır. Katılımcıların en son mezun oldukları kurumlar; %32,3’ü (n=126) lise, 

%7,7’si (n=30) ön lisans, %50,8’i (n=198) lisans, %9,2’si (n=36) ise lisans üstü kurumlarından mezun 

olmuşlardır. Çalışma durumlarına sorulduğunda ise; %26,2’si (n=102) evet, %73,8’i (n=288) hayır 

cevabını vermişlerdir. Katılımcıların gelir durumları; %60’ı (n=234) 0-2000 TL, %12,3’ü (n=48) 2001-

4000 TL, %15,4’ü (n=60) 4001-8000 TL ve %12,3’ü (n=48) 8001 TL ve üzeri gelir durumuna sahiptir. 

 

Tablo 2. Ölçek alt boyut faktör sonuçları ve KMO değerleri 

 

Ölçekler/Alt Ölçekler 
İfade 

Sayısı 
Özdeğeler 

Varyansı 

Açıklama 

Oranı (%) 

KMO 

Aktivist Kimlik ve Bağlılık 

Ölçeği 
8 5,476 68,454 0,797 

Reklam Tutum Ölçeği 6   4,493 74,882 0,887 

 

Araştırmada faktör analizinin uygulanabilirliğini ölçmek için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) adlı 

yeterlilik ölçümü ve Bartlett’s Küresellik adlı test yapılmıştır. Genel olarak araştırmalarda Kaiser-

Meyer-Olkin ölçümü 1’e yakın ise veri grubu faktör analizi yapılması uygun bulunmaktadır. 

Araştırmada hesaplanan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) yeterlilik ölçümüne ve Bartlett’s Küresellik testi 

sonuçlarına veri gruba analiz yapılmasının uygun olduğu görülmektedir. Aktivist kimlik ve bağlılık 

faktör analizi sonuçlarına göre ölçek, tek faktörden oluşmakta ve toplam varyans açıklama oranı 

68,454 olarak belirlenmektedir. Araştırmada marka aktivizmi stratejisi belirleyen reklamlara yönelik 
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tutum ölçeği faktör analizi sonuçlarına göre de ölçek, tek faktörden oluşmakta ve toplam varyans 

açıklama oranı 74,882 olarak çıkmaktadır. 

 

Tablo 3. Ölçeklere ilişkin içsel tutarlılık katsayıları ve normallik dağılımları 

 

 Ort±SS 
Min-Max 

(Medyan) 
Çarpılık Basıklık 

Cronbach’s 

Alpha 

Aktivist 

Kimlik ve 

Bağlılık 

Ölçeği 

2.62±0.85 1-5 (2.63) 0.557 0.556 0,932 

Reklam 

Tutum 

Ölçeği 

3.75±0.93 1-5 (4) -0.988 0.842 0,930 

 

Yukarıdaki Tablo 3’de araştırmada uygulanan ölçeklerin içsel tutarlılıklarına ilişkin Cronbach’s 

Alpha değerleri bulunmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre ölçeklerin Cronbach Alpha değerlerinin 

0,70 ile 0,99 olması güvenilir olduğunu göstermektedir (Tavakol ve Dennick, 2011). Araştırmada 

aktivist ölçeğinin Cronbach’s Alpha sayısı 0,932 ve Reklam tutum ölçeğinin Cronbach’s Alpha sayısı 

0,930 olarak tespit edilmiştir. Bu bağlamda elde edilen verilerin güvenilir olduğu söylenebilir. Bir 

dağılımın normal bir dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için “çarpıklık” ve “basıklık” 

değerleri dikkate alınmaktadır. Dağılımın basıklık ve çarpıklık değerlerinin sınırları “çarpıklık 

(Skewness)” için mutlak değer olarak 3’ün, “basıklık (Kurtosis)” için ise mutlak değer olarak 10’un 

üzerinde çıkmamalıdır (Kline, 2011). 

 

 
 

Şekil 1. Aktivist kimlik ve aktivizme bağımlı tüketicilerin aktivist marka stratejisi benimseyen reklamlara olan 

tutumun yapısal eşitlik modellemesi ile incelenmesi 
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Uyum iyiliği istatistikleri ve Şekil 1'de verilen yapısal model için limitler Tablo 4'de verilmiştir. 

 

Tablo 4. Uyum iyiliği istatistikleri 

 

Fitness 

Criterion 
Perfect Fitness Acceptable Fitness Model 

RMSEA 0 ≤ RMSEA ≤ 0.05 0.05 <RMSEA ≤ 0.10 0.095 

NFI 0.95 ≤ NFI ≤ 1 0.90 <NFI < 0.95 0.91 

CFI 0.97 ≤ CFI ≤ 1 0.95 ≤ CFI < 0.97 0.96 

SRMR 0 ≤ SRMR < 0.05 0.05 ≤ SRMR < 0.10 0.054 

GFI 0.95 ≤ GFI ≤ 1 0.90 ≤GFI < 0.95 0.90 

AGFI 0.90 ≤ AGFI ≤ 1 0.85 ≤ AGFI < 0.90 0.85 

 

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre çalışmanın çıktılarının “kabul edilebilir uyum” ile 

“mükemmel uyum” verilerinin arasında bulunduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, {χ2/df} değeri 

3'ten düşük olduğunda, uyumun kabul edilmektedir (Bollen, 1989).  Araştırmanın modeli için 

140,02/76 = 1,84 olarak elde edilmiştir, yani model istatistiksel olarak anlamlıdır. 

Aktivist kimlik ve bağlılığı faktörüyle ilgili en önemli değişkeni incelediğimizde 0,92 katsayısı 

ile "aktivist bir etkinliğe katılmak için zahmete katlanırım" sorusu olmuştur. Reklama yönelik tutum 

faktörüyle ilgili en önemli değişkeni incelediğimizde ise 0,94 katsayısı ile "marka aktivizmli reklamlar 

bana hitap ediyor" sorusu olmuştur. Aktivist kimlik ve bağlılığın 0.30 katsayısı ile marka aktivizm 

stratejisi benimseyen reklamlara olan tutum üzerinde olumlu ve bir etkiye sahip olduğu şekil 1'de de 

görülmektedir. Ortaya çıkan bulgular sonucunda aktivizme eğilimli tüketicilerin, markaların aktivist 

reklamlara yönelik tutumlarının yüksek olduğu görülmektedir. Bu bağlamda “aktivizme eğilimli 

tüketicilerin markaların aktivist reklamlarına yaklaşımları üzerinde istatistiki olarak anlamlı ve 

yorumlanabilir bir şekilde etkilidir” hipotezi kabul edilmiştir. 

 

3.SONUÇ 

 
Günümüzde tüketiciler teknolojinin gelişimiyle birlikte dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan 

bir sorundan veya olaydan anında haber alabilir konuma gelmiştir. Bu durum tüketicilerin 

bulundukları toplumda veya dünyanın başka bir yerinde yaşanan bir soruna karşı daha hassas hale 

getirmiştir. Tüketiciler, insan hakları, ırkçılık, kadın hakları, çevre sorunları ve kölelik gibi birçok 

sorunu daha hızlı haber almakta ve bu sorunlara karşı çözüm getirme amacıyla faaliyetlerde 

bulunmaktadır. Geleneksel ve rutinin ötesine geçen faaliyetlerde bulunan bireylerin bu davranışları 

aktivizm olarak tanımlanabilmektedir (Anderson ve Herr, 2007, s. 19). Martin’e (2007) göre de 

aktivizm halka açık toplantılar yapmak, eylemler düzenlemekken, politikanın, kültürün, teknolojinin 

değişmesinden dolayı aktivizm biçimleri de sürekli değişmekte ve gelişmektedir. Sosyal düzenin 

çeşitli unsurlarını dönüştürmeye odaklanan aktivist eylemler, gün geçtikçe tüketim toplumunun da 

merkezi konumuna gelmektedir. Bu durum da tüketicilerin aktivizm eylemleri sergilemesine, 

radikalleşen tüketim ideolojilerinin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır (Kozinets ve Handelman, 2004, 

s. 691).  

Tüketiciler toplumsal olaylara karşı gösterdikleri tutum ve davranışları, markalardan da 

beklemektedir (Çetinkaya, Dondurucu ve Cılızoğlu, 2020, s. 2). Bu durum da marka aktivizm 
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kavramının doğmasına ve markaların da aktivist söylemler içerisinde bulunmasına sebep olmaktadır. 

Hatta kimi zaman aktivizm eylemi sergileyen markalar, tüketicilerden aktivist eylemine katılmasını 

beklemekte ve teşvik etmektedir (Clemensen, 2017). Günümüzde Nike, Gillette ve Ben & Jerry’s gibi 

global markalar, reklam kampanyalarında, iletişim faaliyetlerinde politik ve sosyal olarak nerede 

durduklarını anlatmaktadır. Fakat aktivist tutum sergileyen markaların, imajlarının, faaliyetlerinin bu 

tutumla eşleştiğinden emin olması önemlidir. Tüketiciler markaların gösterdikleri duruşun sahte 

olduğunu düşünürse, bu durum tepkilere neden olabilir (Shetty, Venkataramaiah ve Anand, 2019). 

Ayrıca tüketiciler markanın göstermiş olduğu duruşu beğenmeye de bilir. Tüketiciyle aynı fikirde 

olmayan, aynı duruşu sergilemeyen markalar, destek göremeyebilir (Weinzimmer ve Esken, 2016, s. 

6). Marka aktivizminden doğabilecek sorunları ve bu sorunları nasıl atlatabileceklerini araştırmak için 

markalar, tüketicilerin tartışmalı konularla ilgili yargılarını anlamalıdır (Mukherjee ve Althuizen, 

2018). Tüketicilerin demografik ve kültürel özelliklerinin marka aktivizme olan tutumlarını etkilediği 

söylenebilir. Örneğin Shetty ve arkadaşlarının (2019, s. 163) araştırmasına göre Y kuşağı tüketiciler, 

markaların etik davranışlarda bulunmasını çok önemsemektedir. Araştırmaya göre bu kuşak cinsiyet 

farklılığı gözetmeden marka aktivizmi algıları yüksek olup, toplumun sorunlarına karşı bir duruş 

sergileyen markalarla duygusal bir bağ kurdukları belirlenmiştir. Markalar bir tutumla ilgili duruş 

sergilerken, bulundukları toplumun değer yargılarını da göz önünde bulundurmalıdır. Barilla Group 

adlı makarna şirketinin başkanı 2013 yılında, reklamlarında eşcinsel ailelere yer vermeyeceklerini 

açıklamıştır. Tüketiciler Barilla markasının açıklamalarını eleştirmiş ve markayı boykot etmiştir. 

Ayrıca markanın üç büyük rakibi de eşcinsel evlilikleri desteklediklerine dair ilanlar düzenleyip, 

reklam kampanyaları yapmıştır. Rakip markalar yapmış oldukları aktivizm hareketleriyle, 

tüketicilerin büyük bir çoğunluğunun desteğini kazanmıştır. Daha sonradan Barilla markası da 

tüketicilerden özür dilemiş ve kendilerini, düşüncelerini değiştirmeye yönelik adımlar atacaklarını 

bildirmiştir (Weinzimmer ve Esken, 2016, s. 2-3). Çetinkaya ve arkadaşlarının (2020, s. 22-25) 

markaların Türkiye’de ve ABD’de yapmış oldukları marka aktivizmi çalışmalarını karşılıklı olarak 

incelemiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre Türkiye’deki sosyo-politik farklılıklar markaların 

aktivist hareketlere katılmalarını zorlaştırmaktadır. Gene de özellikle de sosyal medyadaki gelişmeler 

hem Türkiye’deki hem de ABD’deki sorunlara dikkat çekmek ve çözüm bulmak için aktivist 

hareketleri görünür hale getirmektedir.  

Araştırmanın temel amacını aktivist kimlik ve aktivizme bağımlı tüketicilerin aktivizm 

stratejisine sahip markaların reklamlarına yönelik tutumlarını yapısal eşitlik modellemesi aracılığıyla 

incelenmek oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada elde edilen sonuçlara göre 

çalışmanın model çıktılarının kabul edilebilir uyum ile mükemmel uyum arasında olduğu tespit 

edilmiştir. Diğer bir deyişle iki terim arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca katılımcıların 

aktivist eylemlere katılmak için her türlü zahmete katılmaya razı oldukları ve istekli oldukları 

gözlenmiştir. Katılımcılar marka aktivizmli reklamları kendilerine yakın bulmakta ve güvenilir 

bulmaktadır. Marka aktivizmi konusu henüz bir yeni kavram olmakla birlikte, konuyla ilgili 

çalışmalar sınırlıdır. Bu durum da araştırmanın önemini arttırmaktadır. Ayrıca çalışmanın ileride 

yapılacak araştırmalara yol göstereceği ve markaların stratejilerini belirlemelerine yardımcı olacağı 

düşünülmektedir. 
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Zeynep ÖZARSLAN, iletişim bilimleri anabilim dalından doktor ve iletişim çalışmaları alanından doçent unvanı almıştır. 

1998’den beri çeşitli devlet ve vakıf üniversitelerinde çalışmaktadır. Halen Çukurova Üniversitesi, İletişim Fakültesi 

Gazetecilik Bölümü’nde görev yapmaktadır. Sayısal Eşitsizlikler ve Gazeteciliğin Geleceği adlı kitabın editörlüğüne ve 

Söylem ve İdeoloji; İntihar Üzerine; Panoptikon: Gözün İktidarı adlı kitapların çeviri ve editörlüg ̆üne katkıda bulunmuş, 

Sinema Kuramları I: Beyazperdeyi Aydınlatan Kuramcılar ve Sinema Kuramları II: Beyazperdeyi Aydınlatan Kuramlar adlı 

kitapların editörlüğünü yapmıştır. Özarslan, sinema ve iletişim disiplinlerinde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde 

dersler vermekte ve tezler yönetmektedir. Sinema, iletişim sosyolojisi, söylem çalışmaları ve yeni medya alanlarında bilimsel 

çalışmalar yapmaktadır.  

 

Filiz YILDIZ, 1994 yılında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nden mezun olmuştur. 

Yüksek Lisansını aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Gazetecilik Ana bilim dalında, doktorasını ise Erciyes 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Gazetecilik Ana bilim dalında tamamlamıştır. Gazetecilik ve Medya 

Çalışmaları alanında Doçent unvanı almıştır. Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde görev 

yapmaktadır. Gazetecilik ve habercilik alanında kuramsal ve uygulamalı dersler vermektedir. Basın tarihi, Cumhuriyet 

dönemi kadın modernleşmesi, toplumsal cinsiyet ve medya, toplumsal cinsiyet temelli şiddet başlıca çalışma alanları arasında 

yer almaktadır.   

 

Özet: Bu çalışma, nefret söylemi konusunu temel alan araştırma makalelerinde, kullanılan yöntemi, ele alınan konuyu, 

olguyu, olayı ve örneklemi, incelenen mecrayı ve veri toplama araç ve tekniklerini analiz etmeyi hedefler. Çalışma 

kapsamında, TÜBİTAK ULAKBİM çatısı altında faaliyet yürüten ve Türkiye’de yayınlanan akademik hakemli dergileri 

barındıran DergiPark platformunda “nefret söylemi” anahtar kelimesini içeren tüm araştırma makaleleri tespit edilmiştir. 

Bu çerçeveye uyan toplam 51 araştırma makalesinin 49 tanesi çalışmaya dahil edilmiştir. Söz konusu 49 araştırma makalesi, 

makale yayın yılı, makale dili, makalenin kuramsal çerçevesi, yöntem, incelenen konu, olgu, olay ve örneklem, incelenen 

mecra, veri toplama araçları, veri seti büyüklüğü ve sunulan çözüm önerileri kategorilerine göre tematik olarak içerik analizi 

yöntemi ile incelenmiştir. İncelenen makalelerin büyük bir kısmında yeni medyadaki içeriklerin temel inceleme alanı olarak 

alındığı ve Teun A. van Dijk’in eleştirel söylem çözümlemesi yöntemine göre analiz edildiği tespit edilmiştir. Az sayıda 

makalede ise içerik analizi, göstergebilimsel analiz ve derinlemesine görüşme yöntemlerinin kullanıldığı saptanmıştır. Bu 

yöntemlerin doğasına uygun olarak sınırlı sayıda veri ile çalışıldığı da bulgulanmıştır. Bunlara ek olarak, yeni medyadaki 

nefret söylemini analizlerinde, daha büyük veri setleri ile çalışılmasının, veri toplama için çeşitli dijital programlardan ve 

araçlardan yararlanılmasının ve bu büyük veri analizleri için makine öğrenmesi yöntemi ile geliştirilen algoritmaların ve 

modellemelerin kullanılmasının, yeni medyadaki nefret söylemi ile daha etkili mücadele edilmesinde faydalı olacağına 

inanılmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Nefret Söylemi, Literatür İncelemesi, Nefret Söylemi Çalışmalarında Yöntem, İçerik Analizi, Tematik 

İçerik Analizi 

 

Abstract: The aim of this study is to analyze the research articles on hate speech regarding the methods used, the 

subject/phenomenon/event and/or the sample examined, the medium/media examined, and the data collection tools and 

techniques used. Within the scope of the study, all research articles containing the keyword “hate speech” are detected on the 

DergiPark platform, which operates under the umbrella of TÜBİTAK ULAKBİM and hosts academic peer-reviewed journals 

published in Turkey. 49 of the 51 research articles which fit this framework are included in the study. The selected sampling 

is analyzed thematically with content analysis method, under the categories of following: Publication year, language and 

theoretical framework of the article, method used, subject/case/event and sample examined, medium/media examined, data 

collection tools and data size used and proposed solutions. It is found that in most of the articles covered, new media contents 
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are examined as the main field of study and analyzed with Teun A. van Dijk’s critical discourse analysis method. Content 

analysis, semiotic analysis and in-depth interview methods are used in a few articles. It is also observed that, in accordance 

with the nature of these methods, a limited number of data are examined in these articles. It is believed, besides these methods, 

in the analysis of hate speech in new media, working with larger data sets, using various digital tools and programs for data 

collection, and using machine learning algorithms/models for these big data analyses will be beneficial to develop more 

effective tools to combat against hate speech.    

 

Keywords: Hate Speech, Literature Review, Methods In Hate Speech Studies, Content Analysis, Thematic Content 

Analysis 

 

 

NEFRET SÖYLEMİ ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM ÜZERİNE BİR ANALİZ 

 

1. GİRİŞ 

 

“Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla 

donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.” 10 Aralık 1948 tarihinde kabul 

edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 1. Maddesinde belirtilen bu ilkenin de ortaya koyduğu; 

kişinin ırk, etnik köken, cinsiyet, din, dil gibi özelliklerine dayanarak kişilere uygun olmayan, 

olumsuz davranışlarda bulunmak, yani ayrımcılık bir suçtur. Ayrımcılık, bir gruba veya grubun 

üyelerine karşı önyargılardan beslenen olumsuz tutum ve davranışların tümü ile ilgili bir süreçtir.  

Önyargı, olumsuz kalıpyargılar ve ayrımcılıktan kaynaklanan, geleneksel ve yeni medya 

ortamlarında dolaşıma giren nefret temelli söylemsel pratikler, toplumsal yaşamda olumsuzlukların 

yaşanmasına neden olmaktadır. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Tavsiyesi nefret söylemini şöyle 

tanımlamaktadır: “… ırkçı nefreti, yabancı düşmanlığını, Yahudi düşmanlığını veya azınlıklara, 

göçmenlere ve göçmen kökenli insanlara yönelik saldırgan ulusalcılık ve etnik merkezcilik, ayrımcılık 

ve düşmanlık şeklinde ifadesini bulan, dinsel hoşgörüsüzlük dahil olmak üzere hoşgörüsüzlüğe 

dayalı başka nefret biçimlerini yayan, kışkırtan, teşvik eden veya meşrulaştıran her türlü ifade 

biçimini kapsayacak şekilde anlaşılacaktır. Bu anlamda ‘nefret söylemi’ muhakkak belirli bir kişiye 

veya gruba yönlendirilmiş yorumları kapsamaktadır.” (Weber, 2009: 3).  

“Nefret söylemleri, nefret suçu olarak kabul edilmese de, bir suç işlenmeden önce, suçun 

işlenmesi sırasında veya suç işlendikten hemen sonra yapılan ve nefret söylemi teşkil eden 

açıklamalar, nefret suçunu oluşturan ‘önyargı saiki’nin varlığını kanıtlamada kuvvetli delil teşkil 

edecektir” (İnceoğlu, 2012: 107). Önyargı saikine göre değerlendirildiğinde nefret söyleminde 

bulunmak bir suçtur. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), nefret suçunu şöyle 

tanımlamaktadır:  

“A-) Nefret suçu, mağdur, mülk ya da suçun hedefi B şıkkında tanımlandığı gibi bir grupla 

gerçek ya da varsayılan bağlantısı, ilgisi, ilişkisi, destekçisi ya da üyesi olduğu için seçilerek, mülke ya 

da kişiye karşı işlenen herhangi bir suçu kapsamaktadır. 

B-) Grup üyelerinin genel özellikleri gerçek ya da varsayılan ırk, ulus ya da etnik orijin, dil, 

renk, din, cinsiyet, yaş, fiziksel ya da zihinsel engellilik, cinsel kaynaklı ya da diğer benzer unsurlara 

dayandırılabilir.” (Ataman, 2012: 60).  

Nefret söylemi ve nefret suçları tanımlanmasında ve suç olarak kabul edilmesinde farklı 

ülkelerde farklı düzenlemeler mevcuttur. Farklı ülkelerdeki düzenlemeler dikkate alındığında nefret 

söyleminin hukuken kesin sınırlarının çizilemediği ve örnek vakalar veya toplanan verilere göre 

kararlar alındığı da görülmektedir. Benzer şekilde nefret söyleminin hukuki boyutu dışındaki 

alanlarda çalışan bilim insanları da nefret söylemi tespitinde topladıkları veriler üzerinden analizler 
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gerçekleştirerek nefret söyleminin varlığını ortaya koymaktadır. Nefret söylemi çalışmalarında 

medyadaki nefret söylemine ek olarak siyasilerin ürettiği nefret söylemi de analiz edilmektedir. 

Alanyazında nefret söylemi incelemelerinde en sık kullanılan yöntem eleştirel söylem çözümlemesidir 

(ESÇ). Eleştirel söylem çözümlemesi, söylemsel pratikler ve dil kullanımları üzerinden toplumsal 

eşitsizliği ve bu eşitsizliklerin nasıl meşrulaştırıldığını incelemeyi hedefler. Eleştirel söylem 

çözümlemesi için alanyazında farklı yaklaşım ve yöntemler kullanılmaktadır. Farklı kuramcılar 

tarafından farklı yaklaşım ve yöntemlerle analiz edilen söylemsel pratikleri Meyer (2001: 30) şöyle 

özetler: “Eleştirel söylem çözümlemesi birçok bağlamda eklektik olarak işler; her bir yaklaşım farklı 

düzeylerde olsa da büyük kuramlardan dilbilimsel kuramlara kadar geniş bir alana değinir; kabul 

edilmiş bir veri toplama yöntemi yoktur; operasyonelleştirme ve analiz, sorun odaklıdır ve dilbilimsel 

uzmanlık gerektirir. Hepsinin en belirgin ortak özelliği, toplumsal iktidar süreçleri, hiyerarşi 

oluşumu, dışlama ve tabiiyettir. Geleneksel eleştirel teoride ESÇ, toplumsal farklılıkların ve 

eşitsizliklerin söylemsel yönünü açığa çıkarmayı hedefler. ESÇ birçok vakada sosyal haklarından 

yoksun olanların tarafını tutar ve ayrıcalıklı olanların toplumdaki eşitsizlikleri sabitlemek hatta 

güçlendirmek için kullandığı dilbilimsel araçları göstermeye çalışır.” Meyer’in (2001: 30) de ifade 

ettiği gibi nefret söylemi için üzerinde uzlaşılmış bir veri toplama yöntemi yoktur, ancak titizlikle ve 

dilbilimsel uzmanlıkla analizlerin gerçekleştirilmesi hedeflenir.  

Geleneksel medyadaki nefret söylemine ek olarak, yeni medyadaki nefret söylemi de 

alanyazında önemli bir yer kaplamaktadır. Dijital iletişim araçları, internet teknolojileri ve yeni medya 

platformları, bir yandan kullanıcılara kendilerini ifade etmek için yeni olanaklar sunarken, bir yandan 

da toplumda var olan eşitsizliklerin pekiştirilmesine, derinleşmesine ve yeni eşitsizliklerin 

üretilmesine neden olmakta ve nefret söylemi için yeni olanaklar sunmaktadır. Ancak öte yandan yeni 

medya, nefret söylemi ile mücadele edilmesi için de yeni araçlar ve imkanlar sunmaktadır. Bu 

bağlamda, bu çalışmada nefret söylemi konusunu temel alan araştırma makalelerinde veri toplama 

için kullanılan araç ve teknikler ile verilerin analizinde kullanılan yöntemin incelenmesinin, 

alanyazında yeni araştırma yöntem ve tekniklerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağına 

inanılmaktadır. Belirli veri setlerini örneklem alan yeni medyadaki nefret söylemi çalışmalarında 

eleştirel söylem çözümlemesi, içerik analizi ve göstergebilime ek olarak, büyük veri setlerindeki 

verilerin analizleri için makine öğrenmesi yöntemi ile geliştirilen algoritmaların ve modellemelerin 

kullanılmasının, yeni medyadaki nefret söylemi ile daha etkili mücadele edilmesinde faydalı olacağı 

düşünülmektedir. Ek olarak, sayısal kodlama temelli olan yeni medya platformlarındaki verilerin 

analizinde de interdisipliner bir yaklaşımla, sosyal bilimler alanındaki araştırmacıların, bilişim ve 

mühendislik alanlarındaki araştırmacılarla birlikte çalışmasının, söz konusu algoritmaların ve 

modellerin geliştirilmesine daha fazla katkı sunacağını ileri sürmek mümkündür.  

 

2. ARAŞTIRMA TASARIMI  

 

‘Nefret Söylemi’ ile ilgili yapılan bilimsel çalışmaların; konusu, kuramsal çerçevesi, yöntemi ve 

konuya ilişkin çözüm önerilerinin saptanması amacıyla yapılan bu çalışma, nitel araştırma deseninde 

hazırlanmıştır. Çalışmanın evreni “nefret söylemi” kavramına dair Türkiye’deki araştırmacılar ve 

bilim insanları tarafından yapılan, Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan tüm bilimsel çalışmalardır. 

Buna göre “nefret söylemi” kavramını içeren bilimsel dergilerde yayımlanmış Türkçe ve İngilizce 

araştırma makaleleri, bildiriler, kitaplar, kitap bölümleri, çeşitli sivil toplum kuruluşları veya devlet 

kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanmış raporlar çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. 
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Çalışmanın yazarları, bu evrenden amaçlı örnekleme yöntemine göre bir örneklem belirlemiş ve 

çalışmaya sadece araştırma makalelerini dahil etmiştir. Buna göre, örneklemin elde edilmesinde 

TÜBİTAK-ULAKBİM-Dergipark platformunda “nefret söylemi” anahtar kelimesi ile tarama yapılmış, 

başlığında ya da anahtar kelimeler bölümünde “nefret söylemi” kavramını kullanan tüm araştırma 

makaleleri çalışmaya dahil edilmiştir. Böylelikle 19 Eylül 2021 tarihi itibarı ile toplamda 51 araştırma 

makalesine ulaşılmıştır. Bununla birlikte bu çalışmaların biri Arapça yazıldığı için, diğeri ise 

okunabilir bir formatta elde edilemediğinden çalışma dışı bırakılmıştır. Dolayısıyla çalışmanın 

örneklemini toplam 49 araştırma makalesi oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında ilk olarak doküman 

incelemesi tekniğine başvurulmuş, sonrasında ise bu dokümanlar tematik içerik çözümlemesi tekniği 

ile analiz edilmiştir. İçerik analizi tekniğinde incelenen içerikler; kanunlar, tarihi belgeler, hukuki 

metinler, filmler, gazete ve dergi metinleri, televizyon için üretilen metinler gibi son derece geniş bir 

materyal yelpazesinden seçilebilmektedir (Demir, 2009: 310). Tematik içerik çözümlemesi ise herhangi 

bir konu üzerinde yapılan bilimsel araştırmaların, bazı şablonlar ve temalar çerçevesinde incelenmesi 

ve yorumlanması şeklinde gerçekleşmektedir. Böylelikle araştırmaların genel çerçevesi daha iyi 

biçimde anlaşılabilmekte ve bütüncül bir yaklaşımla tanımlanabilmektedir. Başka bir anlatımla “meta-

sentez” şeklinde de ifade edilen bu teknik, daha önce yapılmış araştırmalar arasındaki benzerlik, 

farklılık vb. ilişkilerin ortaya konulmasına, çalışmalarda yer alan temaların belirlenmesine, konuyla 

ilgili genel yaklaşımların saptanmasına olanak tanımaktadır (Tayan vd., 2019: 1186; Çalık & Sözbilir, 

2014: 34).   

Bu çalışmada da 49 bilimsel araştırma makalesi; yayın yılı, dili, kuramsal çerçevesi, yöntemi, 

örneklemi, örneklemin seçildiği ülke, incelenen mecra, veri toplama aracı, veri seti büyüklüğü ve 

çözüm önerileri şeklinde belirlenen 10 tema çerçevesinde analiz edilmiş ve elde edilen veriler 

sınıflandırma/kodlama formuna işlenmiştir. Çalışma kapsamında incelenen tüm araştırma makaleleri 

KAYNAKLAR bölümünde “Örneklem KAYNAKLARsı” olarak sunulmuştur.   

 

3. BULGULAR  

 

TÜBİTAK-ULAKBİM-Dergipark platformunda “nefret söylemi” anahtar kelimesini içeren ve 

araştırmaya dahil edilen 49 makalenin yayın yılı ve belirtilen yıllardaki makale sayıları aşağıdaki 

gibidir:   

 

Tablo 1: Örneklem kapsamında incelenen makalelerin yayın yılı ve belirtilen yıllarda yayımlanmış olan makale 

sayısı. 

Makale Yayın Yılı Makale Sayısı 

2012 1 

2013 1 

2014 2 

2015 1 

2016 4 

2017 6 

2018 6 

2019 9 

2020 11 

2021 9 
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Tablo 1’deki verilere göre, TÜBİTAK-ULAKBİM-Dergipark platformunda “nefret söylemi” 

anahtar kelimesi ile yayımlanan ilk makale 2012 tarihlidir ve 2019 yılına kadar Türkiye’de “nefret 

söylemi” anahtar kelimesini içeren makale sayısı oldukça düşüktür. Ancak son yıllarda konuya olan 

ilgi artmış ve bu konuda yılda yaklaşık 10 adet makale yayımlandığı tespit edilmiştir. Konuya olan 

ilginin artan nedenleri olarak, Türkiye’de toplumsal yaşamda ve geleneksel ve yeni medyada daha 

fazla nefret söylemi üretildiği, dolayısıyla toplumdaki dezavantajlı grupların nefret söylemine daha 

fazla maruz kaldığını ileri sürmek mümkündür. Bu toplumsal olguya dayanarak araştırmacıların ve 

bilim insanlarının bu konu üzerinde daha fazla çalışma yapma ihtiyacı hissetmesinin, nefret söylemi 

ile mücadele için farkındalık yaratılması ve çözüm önerileri geliştirilmesi anlamında katkıları ve 

olumlu sonuçları olabileceği düşünülmektedir.  

Çalışmanın örneklemine dahil edilen 49 makalenin 45 tanesi Türkçe, 4 tanesi ise İngilizce 

yazılmıştır.  

 

Tablo 2: Örneklem kapsamında incelenen makalelerin yayın dili ve belirtilen dillerde yayımlanmış olan makale 

sayısı. 

 
Makale yayın dili Makale sayısı 

Türkçe 45 

İngilizce 4 

 

Örneklemdeki makalelerin büyük bir kısmının Türkçe yayımlanmış olması, “nefret söylemi” 

kavramına ilişkin Türkçe literatürün zenginleştirilmesi bağlamında oldukça olumludur. Ayrıca 

literatüre Türkçe dilinde yeni kavramların kazandırılması, gelecekte bu konuda çalışacak olan 

araştırmacılara ve bilim insanlarına yol göstermesi açısından da katkı sunmaktadır.     

Çalışma kapsamında, örneklemdeki makalelerin “nefret söylemi” yanında başka hangi 

kavramları ele aldığı ve nefret söylemi konusunda çalışma yapan söylem kuramcılarının hangi 

kuramlarına dayanarak makalelerini temellendirdikleri de incelenmiştir. Buna göre incelenen 

makalelerdeki kuramsal ve kavramsal çerçeveye ilişkin bulgular şöyledir:  

 

Tablo 3: Örneklem kapsamında incelenen makalelerde kullanılan kuramsal ve kavramsal çerçeve ve belirtilen 

çerçevede yayımlanmış olan makale sayısı. 

 
Makalelerdeki kuramsal ve kavramsal çerçeve Makale 

sayısı 

Ulusal ve uluslararası araştırmacıların, bilim insanlarının ve de kurum ve kuruluşların nefret 

söylemi tanımları 

22 

Ulusal ve uluslararası araştırmacıların, bilim insanlarının ve de kurum ve kuruluşların nefret 

söylemi tanımlarına ek olarak İslamofobi tanımları 

4 

Nefret söylemine dair hukuki tanımlar 3 

Ulusal ve uluslararası araştırmacıların, bilim insanlarının ve de kurum ve kuruluşların nefret 

söylemi tanımlarına ek olarak ifade özgürlüğüne dair tanımlar ve kavramlar 

2 

Ulusal ve uluslararası araştırmacıların, bilim insanlarının ve de kurum ve kuruluşların nefret 

söylemi tanımlarına ek olarak yapay zeka ve büyük veriye ilişkin kavramlar ve tanımlar 

2 

Teun A. van Dijk, Norman Fairclough, Ruth Wodak ve Stuart Hall’un kavram ve kuramları 1 

Farklı ülkelerdeki ve de bazı uluslararası kuruluşların sosyal medyaya ilişkin yasal düzenlemeleri 1 

Ulusal ve uluslararası araştırmacıların, bilim insanlarının ve de kurum ve kuruluşların nefret 

söylemi tanımlarına ek olarak propaganda kavramı 

1 
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Propaganda taktiklerine dair kavramlar ve göstergebilimsel çözümlemede kullanılan bazı 

kavramlar 

1 

Düşman kavramı ve medyada düşman tasvirine dair atıflar 1 

Ulusal ve uluslararası araştırmacıların, bilim insanlarının ve de kurum ve kuruluşların nefret 

söylemi tanımlarına ek olarak medya ve şiddete ilişkin kavramların tanımları 

1 

Mülteci, sığınmacı ve sosyal uyuma ilişkin kavramlar ve tanımlar 1 

Ulusal ve uluslararası araştırmacıların, bilim insanlarının ve de kurum ve kuruluşların nefret 

söylemi tanımlarına ek olarak internet gazeteciliğine dair kavramlar 

1 

Ulusal ve uluslararası araştırmacıların, bilim insanlarının ve de kurum ve kuruluşların nefret 

söylemi tanımlarına ek olarak Çingenelere ilişkin kavramların tanımları  

1 

Ulusal ve uluslararası araştırmacıların, bilim insanlarının ve de kurum ve kuruluşların nefret 

söylemi tanımlarına ek olarak ifade özgürlüğü ve dine hakaret olgusuna dair kavramların tanımları 

1 

Yasa, norm, hitap, nefret ve öznellik kavramlarının tanımları 1 

Selefilik kavramına ilişkin literatür 1 

İletişimsel gerçeklik kavramı tanımları 1 

Charles William Morris'in göstergebilimsel analizine dair kavramlar 1 

Roland Barthes'ın göstergebilimsel analize dair kavramları 1 

Ulusal ve uluslararası araştırmacıların, bilim insanlarının ve de kurum ve kuruluşların nefret 

söylemi tanımlarına ek olarak yaratıcılık ve dikkat ekonomisine dair kavramlar 

1 

 

Tablo 3’te sunulan bilgiler, örneklemdeki makalelerde yoğun olarak kullanılan kavramları 

göstermektedir, buna göre makalelerin hemen hemen hepsinde nefret söylemi kavramı açıklanmıştır. 

Ancak bazı makalelerde birden fazla nefret söylemi tanımı verildiği için Tablo 3’te “ulusal ve 

uluslararası araştırmacıların, bilim insanlarının ve de kurum ve kuruluşların nefret söylemi tanımları” 

ifadesi tercih edilmiş ve veriler buna göre kategorilendirilmiştir. Makalelerde en sık atıf yapılan ve 

tüm dünyada eleştirel söylem analizi konusunda sıklıkla referans alınan kuramcı Teun A. Van 

Dijk’dır. Tablo 3’te görüldüğü gibi, makaleler, inceledikleri konuya göre nefret söylemi tanımları 

yanında başka kavram ve kuramlardan da faydalanmıştır. Nefret söyleminin interdisipliner bir 

yaklaşımla çalışılması ve medya dışında hukuk, bilişim, din ve mülteci çalışmaları alanında da 

kullanılması nefret söylemi çalışmalarının da hem kuramsal hem de yöntem olarak zenginleşmesine 

olanak vermektedir.  

Çalışma kapsamında makalelerde kullanılan yöntem de analiz edilmiştir. Buna göre elde edilen 

bulgular Tablo 4’te sunulmuştur:   

 

Tablo 4: Örneklem kapsamında incelenen makalelerde kullanılan yöntem ve belirtilen yönteme göre 

yayımlanmış olan makale sayısı. 

 

Makalelerde kullanılan yöntem Makale 

sayısı 

Teun A. van Dijk'ın makro ve mikro yapılar üzerinden eleştirel söylem analizi 17 

Kavramsal tartışma (hukuki boyutu dahil) 11 

Tematik içerik analizi 8 

Veri madenciliği ile içerik analizi 1 

Roland Barthes’ın göstergebilimsel analizi  4 

Makine öğrenmesi ile nefret söylemi tespiti algoritması geliştirme 3 

Charles Sanders Peirce'in Anlamlandırma Modeli ve Fransız antropolog Claude Lévi-Strauss'un 

İkili Karşıtlıklar Modeli ve müzikteki makam ve ritmik yapı analizleri 

1 

Bardin'in “Yıldız Falı” içerik analizi yöntemi ve kültürlerarası iletişim bağlamında yorumlanması 1 

Doküman analizi 1 

Belirli bir yöntem yok 2 
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İncelenen makalelerin büyük bir kısmı geleneksel ve yeni medyadaki nefret söylemi analizini 

içerdiği için, Tablo 4’teki verilerde de görüldüğü gibi, Teun A. Van Dijk’ın makro ve mikro yapılar 

üzerinden eleştirel söylem analizi yöntemini kullanmıştır. Bu yöntemden yola çıkarak Çomu ve 

Halaiqa (2015) tarafından geliştirilen “Web İçeriklerinin Metin Temelli Çözümlemesi” modelinin en 

sık referans alınan model olduğu tespit edilmiştir. Ek olarak, medya analizi içeren bazı çalışmalarda 

eleştirel söylem analizi yerine, içerik analizi veya incelenen konuya göre (afiş veya görsel materyal 

incelemesi) göstergebilimsel analiz yöntemi tercih edilmiştir. Medya analizi içermeyen makalelerin 

önemli bir bölümünde ve özellikle nefret söyleminin hukuki boyutunun incelediği durumlarda 

kavramsal tartışma yürütülmektedir. Büyük veri setleri ile çalışılan makalelerde ise veri madenciliği 

ve algoritma geliştirme gibi yöntemler tercih edilmiştir.     

Araştırma kapsamında, makalelerin hangi konuyu, olguyu, olayı örneklem olarak ele aldığı da 

incelenmiştir. Buna göre elde edilen veriler aşağıda Tablo 5’te sunulmuştur.  

 

Tablo 5: Örneklem kapsamında incelenen makalelerde ele alınan konu, olgu, olay ve/veya örneklem ve makale 

sayısı. 

 

Makalelerde incelenen konu, olgu, olay ve/veya örneklem  Makale 

sayısı 

Suriyeli mülteciler 5 

Hukuki kavramlar, sosyal düzenleme yasaları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları 5 

İslamofobi 4 

Eşcinsellik 3 

Propaganda afişleri (Yahudilere ve Almanlara yönelik) 3 

HIV/AIDS 2 

Çingeneler 2 

65 yaş üzeri bireylere yönelik nefret söylemi 2 

Çin/Çinlilere yönelik nefret söylemi 1 

Almanya'nın Sosyal Ağ Uygulama Yasası (NetzDG) 1 

Futbolcu Mesut Özil’e yönelik paylaşımlar 1 

Türkiye’ye yönelik nefret söylemi 1 

Kıbrıs’a Çıktık türküsü 1 

Arap Baharı 1 

“Refugee Covid19” anahtar kelimeleri 1 

Yaratıcılık ve dikkat ekonomisi  1 

Gone Girl filmi 1 

George Floyd'un ölümü haberlerinin analizi 1 

Christchurch Kenti Cami Saldırıları 1 

16 Ekim 2020 günü Fransa’da bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesi olayı  1 

Makedonya’daki nefret suçları 1 

Donald J. Trump'ın söylemleri 1 

2015 Reina Saldırısı 1 

#MAGA (Make America Great Again), #BuildTheWall, #DeportThemAll, #NoRefugees, 

#AmericansFirst, #GodBlessPresidentTrump etiketleri 

1 

Fransa’dan nefret söylemi örnekleri 1 

2015 Ankara Gar Patlaması 1 

Dine hakaret / dinsel nefret söylemi 1 

Farklı etnik kimlikler (Ermeni, Rum, vb. anahtar kelime) 1 

2011 Van Depremi 1 

Selefilik 1 

Belirsiz 2 
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Tablo 5’teki verilere göre, Suriyeli mülteciler ile hukuki kavramlar, sosyal düzenleme yasaları, 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AI ̇HM) kararları daha fazla sayıda (5’er tane) makalede 

incelenmiştir. Ancak, çalışmaya dahil edilen makalelerde hem Türkiye’den hem de bazı başka 

ülkelerden çok farklı konuların, olguların ve olayların inceleme nesnesi olarak ele alındığı da 

görülmektedir. Bu durum, özellikle Türkiye veya başka bir ülkedeki belirli bir olayın ardından, 

örneğin 2015 Reina saldırısı, Ankara Gar patlaması, 16 Ekim 2020 günü Fransa’da bir öğretmenin 

başının kesilerek öldürülmesi olayı gibi, nefret söylemi üretiminin arttığını göstermesi açısından 

oldukça çarpıcıdır. Toplumsal yaşamda travmatik izler bırakan herhangi bir trajik olayın ardından söz 

konusu ülkede o olaya ilişkin seçilen hedef grup üzerinden nefret söylemi üretimi, toplumların benzer 

olaylara benzer reaksiyonlar göstermesi açısından da dikkat çekicidir.   

İncelenen konu, olgu, olay ve/veya örnekleme göre incelenen ülkeler de farklılık 

göstermektedir. Buna göre, makalelerin yarısından fazlasında (28 tanesi) Türkiye’deki nefret söylemi 

incelenirken, diğerlerinde farklı ülkelerdeki nefret söylemleri ele alınmıştır.  

 

Tablo 6: Makalelerde ele alınan konu, olgu, olay ve/veya örnekleme göre incelenen ülke ve makale sayısı. 

 

İncelenen ülke Makale sayısı 

Türkiye 28 

Diğer 21 

 

Çalışma kapsamında makalelerin hangi mecrayı inceleme nesnesi olarak ele aldığı da 

araştırılmıştır. Makalelerin önemli bir kısmının medyadaki nefret söylemini analiz ettiği göz önüne 

alındığında, söz konusu makalelerin geleneksel ulusal basından haberleri mi, sosyal medya 

platformlarında yer alan içerikleri mi, doğrudan siyasilerin söylemlerini mi analiz ettiğini de tespit 

etmek hedeflenmiştir. Bulgulara göre makalelerin önemli bir kısmı geleneksel ve yeni medyadaki 

nefret söylemini analiz etmektedir.  

 

Tablo 7: Makalelerde ele alınan konu, olgu, olay ve/veya örnekleme göre incelenen mecra ve makale sayısı. 

 

İncelenen mecra Makale sayısı 

Twitter 7 

YouTube 4 

Instagram 1 

Ekşi Sözlük 2 

Gazeteler 6 

İnternet haber siteleri 3 

İnci Sözlük 1 

Facebook 1 

Propaganda afişleri 3 

Yurt dışında yayınlanan gazeteler 1 

Diğer (kanunlar, sözleşmeler, filmler, vb.) 14 

Belirtilmemiş 5 

 

Tablo 7’deki verilere göre, araştırma makalelerinde Twitter, YouTube, Instagram gibi 

platformlar, yani yeni medya daha çok incelenmiştir. Gazeteler kategorisi her ne kadar ulusal 

gazetelerdeki haberleri kapsasa da bu gazetelere erişim yine yeni medya dolayımlıdır, makale 

yazarları ulusal gazetelerin internet sayfaları üzerinden haberlere erişmişlerdir. Buna göre, 
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makalelerde yeni medyanın temel inceleme alanı olduğunu ileri sürmek mümkündür. Ek olarak 

kanun ve sözleşme gibi hukuki metinler de nefret söylemi açısından en çok tercih edilen metinler 

olarak karşımıza çıkmaktadır.    

Araştırmada makalelerde kullanılan veri toplama araçları da incelenmiştir. Örneğin yazılı 

basında yer alan haberlerin analizi sunulduysa, haber tarama için hangi araçların veya programların 

kullanıldığı, sosyal medya platformlarındaki içerikleri analiz ederken hangi araçlarla veri çekildiği, 

siyasilerin söylemlerine de hangi mecralar üzerinden ulaşıldığı tespit edilmek istenmiştir. Ancak 

incelenen makalelerin yarısında (25 tanesi) veri toplama aracı/programı vb. belirtilmediği 

bulgulanmıştır.  

 

Tablo 8: Makalelerde kullanılan veri toplama aracı ve makale sayısı. 

 
Veri toplama aracı Makale sayısı 

Anahtar kelime ile arama 9 

Amaçlı örnekleme göre seçilen haber, video vb.  5 

Yarı-yapılandırılmış görüşmesi 2 

Diğer 8 

Belirtilmemiş 25 

 

Makalelerin 9’unda incelenen mecra üzerinde, analiz edilen konuya göre Suriyeli mülteci, 

eşcinsel, HIV/AIDS vb. anahtar kelimeleri ile arama yapılarak veriler toplanmıştır. Buna ek olarak 5 

makalede amaçlı örneklem yöntemi ile haber, video vb. seçimi yapılmıştır. Derinlemesine yarı-

yapılandırılmış görüşme veya odak grup görüşmesi yöntemi ile verilere ulaşan 2 makale vardır. Diğer 

kategorisinde yer alan bazı makalelerde ise büyük veri setleri ile çalışan araştırmacıların çekilecek 

olan veriye göre, Facepager, NVIVO 10 NCapture ve KNIME gibi programlardan faydalandıkları ve 

yine veriye göre, MAXQDA, NLP (Doğal Dil İşleme - Natural Language Processing), SPSS 21, Gephi 

0.9.2 ve bazı algoritmalarla verilerin analiz edildiği tespit edilmiştir.   

Çalışma kapsamında makalelerde incelenen veri seti büyüklüğü de analiz edilmiştir. Özellikle 

Teun A. Van Dijk’ın makro ve mikro yapılar üzerinden eleştirel söylem analizi yöntemini kullanan ve 

göstergebilimsel yöntemi kullanan makalelerde derinlemesine bir medya analizi sunulduğu için, 

yöntemin doğasına uygun bir şekilde az sayıda veri içeren veri setleri ile çalışılmıştır. Örneğin seçilen 

konu, olgu veya olaya ilişkin 3-5 haberin, tweetin, videonun analizi, 3 propaganda posterinin, ilgili 

kanun maddelerinin analizi gibi. Ek olarak, Ekşi Sözlük gibi katılımcı sözlükleri inceleyen 

makalelerde 100-1000 arası sözlük girdisi (entry) veya gazetelerdeki haber yorumu, YouTube 

videolarındaki yorumlar gibi veriler için ise 400 ve üzeri sayıda yorum analizinin yapıldığı, yani daha 

yüksek sayıda verinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Veri toplama aracı olarak yukarıdaki paragrafta 

belirtilen çeşitli programları veya araçları kullanan makaleler ise 1000-40000 arası veriyi (tweet, vb.) 

incelemiştir. Makalelerin 10 tanesinde kullanılan veri seti büyüklüğü belirtilmemiştir. Ancak bazı 

makaleler kuramsal tartışmayı temel aldığı için tüm makalelerin veri seti ile çalışmadığı da göz 

önünde bulundurulmalıdır.    

Son olarak, makalelerin nefret söylemi ile mücadele etmek için herhangi bir çözüm önerisi 

sunup sunmadığı incelenmiştir. Buna göre 19 makalenin herhangi bir çözüm önerisi sunmadığı tespit 

edilmiştir. Diğer makalelerde sunulan çözüm önerileri ise şunlardır: Gazetecilik etik kurallarına 

uygun bir şekilde hak odaklı habercilik yapılması, nefret söylemine yönelik farkındalığın artırılması, 

eleştirel medya okuryazarlığının geliştirilmesi, olumlu içeriklerin çoğaltılması, hukuki ve cezai 
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yaptırımlar uygulanması, ifade özgürlüğü ve nefret söylemi arasındaki sınırın daha net belirlenmesi, 

nefret söylemi içeren içeriklerin sosyal medya platformlarına şikayet edilmesi, sosyal medya 

platformlarının nefret söylemine dair düzenlemeler yapması, nefret söylemine maruz kalanlara 

destek/dayanışma mesajları yayınlanması, genç bireylere toplumsal farkındalık kazandırılması 

açısından üniversitelerde bu alanda dersler açılması, kültürlerarası iletişime önem verilmesi ve farklı 

veri setleri ve testlerle algoritmanın geliştirilmesi.  

 

4. SONUÇ  

 

TÜBİTAK-ULAKBİM-Dergipark platformunda “nefret söylemi” anahtar kelimesini içeren ve 

araştırmaya dahil edilen 49 makale; yayın yılı, dili, kuramsal ve kavramsal çerçevesi, yöntemi, 

örneklemi, örneklemin seçildiği ülke, incelenen mecra, veri toplama aracı, veri seti büyüklüğü ve 

çözüm önerileri şeklinde belirlenen 10 tema çerçevesinde analiz edilmiş ve elde edilen bulgulara göre, 

Türkiye’de araştırmacıların ve bilim insanlarının nefret söylemi konusuna artan bir ilgiyle yaklaştığı 

tespit edilmiştir. Makalelerde incelenen konu, olgu ve olaylar ise, nefret söyleminin medya analizi ile 

kısıtlı kalmadığını bazı başka alanlarla da birlikte çalışılmaya başlandığını göstermektedir. Ayrıca 

yöntem açısından eleştirel söylem çözümlemesine ek olarak, içerik analizi, göstergebilimsel analiz, 

derinlemesine görüşme ve yapay zeka ile algoritma geliştirilmesi gibi yeni yöntemlerin kullanılmaya 

başlaması da nefret söylemi incelemelerinde yeni yöntemlerin ve yaklaşımların kullanılması açısından 

olumludur. Tüm bu çalışmalar hem nefret söylemi alanındaki analizlerin hem de nefret söylemi ile 

daha etkili mücadele için yeni yaklaşımların geliştirilmesi açısından oldukça faydalıdır.   

Bunlara ek olarak, bu çalışmanın yazarları, nefret söylemi alanındaki bilimsel çalışmalar için şu 

önerileri sunarlar: Yeni medyadaki nefret söylemi analizlerinde, veri toplama için çeşitli dijital 

programlardan ve araçlardan yararlanılması daha büyük veri setleri ile çalışılmasına olanak verir. Bu 

büyük veri setleri ile çalışmak interdisipliner bir yaklaşımın da geliştirilmesine katkıda bulunur. 

Özellikle sosyal bilimler alanındaki araştırmacıların, bilişim ve mühendislik alanlarındaki 

araştırmacılarla birlikte çalışması yeni medya alanından daha büyük veri setleri üzerinde analiz 

yapılmasını, böylelikle büyük veri analizleri için makine öğrenmesi yöntemi ile geliştirilen 

algoritmaların ve modellemelerin kullanılmasını mümkün kılar. Bu durum ise, hem Twitter, YouTube 

gibi yeni medya platformlarının hem de bir ülkedeki politika yapıcıların nefret söylemi ile 

mücadelede daha etkili mekanizmalar geliştirmesi ve kanunlar, sözleşmeler yapması açısından daha 

olumlu sonuçlar doğuracaktır.  
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Özet: Dijital otomasyon, bilgi işleme teknolojileri ve dijital iletişim ortamlarının düzenleyici ilkeleri tarafından yönlendirilen 

dijital kapitalizm, (dijital) emeğin sömürülmesine olanak tanıyan toplumsal ilişkileri sürdürmek ve derinleştirmek için bilgi 

ve iletişim teknolojilerinin etkin bir biçimde kullanılmasını ifade etmektedir. Dijital teknolojilerin sunduğu zamansal, 

mekânsal ve örgütsel esneklik ile kullanıcıların emek-zamanının yeni teknoloji ve yöntemlerle etkin bir şekilde 

sömürgeleştirilmesi dijital kapitalizmin belirleyici özellikleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Dijital kapitalizme yönelik 

araştırmalar, küresel ağ teknolojisinin yaygınlığını hızla artırdığı 2000’lerin başından itibaren gelişmiştir. İlgili analizlerde 

dijital kapitalizm, “her yerde” ve “tüm-güçlü” bir görünüm alma eğilimindedir. Üstelik kapitalizmin “yenilmezliği” 

düşüncesi, yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin “kapitalizmi yeniden icat ettiği” çözümlemesi ile birleşmiş görünmektedir. 

Ne var ki 2008 yılında gerçekleşen küresel finans krizinin ardından sözü edilen eğilime karşı güçlü itirazlar ortaya çıkmış, 

(dijitalleşen) kapitalizmin her yerdeliği ve tüm-güçlülüğü sorgulanmaya başlanmıştır. Sorgulamalar, eleştirel yönelimli 

araştırmacılar tarafından bir adım ileri taşınmış; dijital kapitalizmin “silahları” olarak tanımlanan yeni bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin sosyalist bir toplumun inşası için yarattığı olasılıklar ve bu araçların yararlılığı soruşturma konusu haline 

getirilmiştir. Bu tartışmaların temelinde Marksist ekonomi politiğin temel konularından olan üretici güçlerin gelişmesi-

üretim ilişkileri çelişkisinin bulunduğunu söylemek hatalı olmayacaktır. Nitekim Karl Marx (2008) Grundrisse’de, üretici 

güçlerin gelişimi için bilimsel ve teknolojik evrimin önemi, bilimin üretime uygulanması ve bilgi emeğinin artan değeri 

hakkında yazmıştır. Marx, teknolojinin gerekli emek süresini azaltmada ve komünizm için koşullar yaratmada bir zenginlik 

kaynağı olarak görülebileceğini ancak bu özgürleştirici potansiyelin, güvencesizlik ve işsizliğe yol açan üretim ilişkileri 

bağlamında kısıtlandığını vurgulamıştır. Marx’ın bu çözümlemesini yeni bilgi ve iletişim teknolojileri bağlamında ilk 

okuyan araştırmacılardan biri radikal iktisatçı Daniel E. Saros (2014) olmuştur. Saros (2014), dijital kapitalizmin 

çekirdeğinde yer alan bilgi teknolojilerinin aynı zamanda bu sistemin sonunu getirebileceğini ve Sosyalist bir toplumu inşa 

edebileceğini ileri sürmüştür. Ekonomik faaliyeti makro ölçekte tasarlama bakımından bilgi teknolojilerinin sahip olduğu 

sosyal koordinasyon potansiyeline vurguda bulunan Saros’un tasarımını Evgeny Morozov (2019) izlemiştir. Morozov 

(2019) dijital iletişimin sosyalist bir ekonomi için kullanım alanlarını tartışarak; ihtiyaçları karşılayan metaların keşfedilmesi 

ve üretilmesinde rekabet yerine dayanışmaya, pazar-dışı alanın kurulmasına, merkezi olmayan planlamanın 

oluşturulmasının önemine işaret etmiştir. Bununla birlikte Morozov, söz konusu araçların mevcut halde (tekelci kapitalist 

konumda) kaldıkları sürece sözü edilen olanaklardan yararlanamayacağını belirterek mülkiyet ilişkilerinden bağımsız bir 

çözümlemenin geçersizliğini ortaya koymuştur. Öte yandan Christian Fuchs (2020) ve Dimitri Boucas (2020), 

“dijital/iletişimsel sosyalizmin” düşüncesini ağırlıklı olarak demokratik katılım, ifade özgürlüğü, topluluk oluşturma, kamu 

yararı, bilginin ortak mülkiyeti gibi kavramlar üzerinden tartışmıştır. Boucas (2020) çalışmasında dijital teknolojiye 

dayanan, ancak farklı bir mantıkla, özerk üretim, boş zaman ve sosyal katılım üzerine örgütlenmiş olası bir sosyalist 

toplumun taslağını çizmeyi amaçlamaktadır. Çalışmalarda ortak bir kullanım kazandığı görülen “dijital sosyalizm” 

kavramının içerik bakımından farklı şekillerde inşa edildiği görülmektedir. Nitekim dijital iletişim teknolojilerinin 

kapitalizmin aşılmasında ve sosyalist toplumun inşasında rol oynayabileceği düşüncesine, küresel ağın çok merkezli ya da 

merkezsiz yapısı, eşler arası ağlar (P2P) ve geri besleme için sunduğu olanaklar ile sosyal koordinasyon potansiyelinin 

genişliği kaynaklık etmektedir. Çıkış noktası itibariyle ortak bir çerçeveye sahip olmakla beraber kavramın tam olarak neyi 

ifade ettiği, amaçlanın ne olduğu ve hangi yöntemleri içerdiği konusu aynı ölçüde açık görünmemektedir. Bu bağlamda 

çalışmanın amacını dijital sosyalizm kavramsallaştırmasına ilişkin tartışmaların irdelenmesi yoluyla “dijital sosyalizm” 

kavramının ana hatlarını çizmek oluşturmaktadır. Çalışmada dijital/iletişimsel sosyalizm kavramsallaştırmaları ve 

yaklaşımları, benzeşen ve ayrışan yönleri ile değerlendirilmiş, beslendikleri arka plan ve çözümleme gelenekleriyle ilişkileri 

ortaya konmuştur. Çalışmanın sonucunda dijital/iletişimsel sosyalizm kavramının temel olarak iki farklı bakış açısından ele 

alındığı saptanmıştır. Bunlardan ilki, merkezi planlama, fiyat, üretim, bölüşüm gibi konulara eğilmekte ve sosyalist tasarının 

daha çok ekonomik boyutlarına odaklanmaktayken ikincisi, demokratik katılım, ifade özgürlüğü, topluluk oluşturma, kamu 

yararı, bilginin ortak mülkiyeti gibi kavramlara odaklanmaktadır. Bu bakımdan ilkinde Marksist ekonomi politiğin, 
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ikincisinde ise genel olarak Marksist toplumsal kuramın özel olarak ise demokratik sosyalizm düşüncesinin yansımalarını 

bulmak olanaklı görünmektedir.  
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Özet: Bu bildiride mekânsal evreni Mardin olan dizilerdeki temsillerin gerçeklik ile ilişkisi, belirli ön kabullerle yüklü içeriği, 

oryantalist ve karikatürize biçimleri sorunsallaştırılmıştır. Bu doğrultuda coğrafî konumundan tarihine, heterojen toplumsal 

yapısından geleneksel yaşam örüntülerine, sosyal hayatın yeniden üretiminden mimarîsine varacak biçimde Mardin’e dair 

temsillerin dizilerin anlatılarına eklemlenme pratikleri ve bu pratiklerden doğan söylem düzeyleri odağa alınmıştır. Özel 

olarak medya metinlerinin, genel ölçekte ise tüm endüstriyel kültür metalarının üretimini ve dağıtımını şekillendiren temel 

motivasyon olarak kârın maksimizasyonu ve söz konusu endüstriyel temsilin dolaşımı; Mardin dizilerinde de belirli anlatısal 

ve teknik öğeler aracılığıyla yer bulan ve dikkati çeken unsurlar olarak görülmektedir. Hâlen temel kitle iletişim araçlarından 

biri olan televizyon aracılığıyla izlerkitleye ulaşan ve yoğun dilimde (prime time) yayınlanan dizilerin teknik, kurgusal ve 

ekonomi politik görüngülerinin yanı sıra izlerkitlenin tüm boyutlarıyla yaşamı algılama tarzlarına dönük ideolojik, 

karikatürize, statükocu ve ortak duyu varsayımları yaratan iletileri, yani söylemleri de bulunmaktadır. Bu bildiride de söz 

konusu söylemler, fizikî mekân olarak Mardin’de geçen televizyon dizileri özelinde ele alınmış ve çalışmanın nesnesi olarak 

bu dizilerdeki kültürel öğelerin temsillerinin ve bu temsillerin ürettiği söylemlerin ortaya konulması ve tartışılması 

amaçlanmıştır. Dolayısıyla birtakım kurgusal olayların ve ilişkiler ağının belli bir senaryo sistematiği içerisinde televizyon 

ekranlarına yansıdığı dramalar olan dizilerden mekân olarak Mardin’i kullanmış olanları bu bildirinin kapsamını 

oluşturmuştur. Mardin dizileri başlığı altında konumlandırılan yapımlarda mekân kullanımı, dolayısıyla o mekâna ilişkin 

kültürel öğelerin temsilleri bağlamında bütüncül bir tasnife izin vermeyecek ölçüde çeşitlilik bulunduğundan ötürü bu 

bildiride mekân olarak yalnızca Mardin’in kullanıldığı ve final yapmış yapımların (Kara Duvak, Bir Bulut Olsam, Adını 

Kalbime Yazdım, Kadim Dostum, Aşktan Kaçılmaz ve Jan) epizotları araştırma evreni olarak belirlenmiştir. Bildirinin 

amacına yönelik bir izlekle takip edilmesi ve yapılabilirliği gözetilerek örneklemi, nitel araştırmalarda kullanılan örneklem 

belirleme türlerinden amaca yönelik/amaçlı örneklemeden yola çıkılarak belirlenmiştir. Buradan hareketle dizilerin ilk 

epizotları karakterlere, mekâna, hikâyeye, ilişkiler ağına ve hâkim senaryo sistematiğine ilişkin genel bilgilerin sunulduğu, 

final epizotları ise genel ölçekte anlatının üzerine kurulduğu paradigmatik yapılaşmaların kapandığı bir içerik sunduğundan 

ötürü araştırmanın evreni bu eksende daraltılmış ve evrendeki dizilerin her birinin ilk iki epizotları ile final epizotları 

örneklem olarak belirlenerek izlenen toplam on sekiz epizottaki temsiller çözümleme birimi olarak seçilmiştir. Dizilerde 

bölgesel ölçekli toplumsal dayanışma biçimlerine ve geleneksel – kültürel üretim kalıplarına dair etkileşimler sunulması, 

söylemsel olarak kültürel yapıya dair bir biyografinin ortaya çıkarılmasına imkân sağlamıştır. Böylece kültürün i. temsiller, 

ii. kimliklerle ilişkilenme, iii. üretim ve tüketim, iv. dağıtım ve kullanım mekanizmaları aracılığıyla düzenlenmesi, söylemsel 

olarak çerçevelenebilmiştir. Dolayısıyla söylemin beslediği iktidar ilişkileri, zıtlıklar, ayrımcılıklar ve bunun yanı sıra 

varsayımlar da çözümlemeye tabi tutulmuştur. Bu çerçevede eleştirel söylem çözümlemesinin N. Fairclough ve R. Wodak 

tarafından öne çıkarılan toplumsal sorunlarla ilgilenen, iktidar ilişkilerinin söylemsel bir görünümünün olduğunu kabul 

eden, topluma ve kültüre yönelik inşacı bir mesai yürüten, ideolojik olarak işleyen, tarihsel olan, metin ile toplum arasında 

bir bağlantı kuran, yorumlayıcı ve açıklayıcı bir çıktı sunan ve toplumsal eylemin bir biçimi olan niteliklerinden hareketle şu 

sorulara yanıt aranmıştır: ·Dizilerde kültür tanımları nasıl inşa edilmekte ve hangi kimliklerle ilişkilenmektedir? ·Kültürün 

inşasında çerçevelenen temsiller hangi geleneksel ve çağdaş olgusal temellere dayanmakta, kültürel üretim biçimleri ne tür 

anlatı öğelerinde eklektik ilişkilenmelerden beslenmektedir? ·Kültürel temsiller ile toplumsal yapı ve kurumların işleyişi 

arasındaki ilişki hangi anlatı öğeleri üzerinden takip edilmektedir? ·Dizilerde toplumsal dayanışma biçimleri, ataerki, sınıfsal 

çatışmalar ne tür kültürel temsiller aracılığıyla sunulmakta ve hangi dikotomiler üzerinden okunabilmektedir? ·Dizilerde 

                                                 
 Bu genişletilmiş özet bildiri, Doç. Dr. Ece VİTRİNEL danışmanlığında hazırlanan ve Temmuz 2020’de Galatasaray 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo – Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek 

Lisans Programında kabul edilen “Televizyon Dizilerinde Kültürel Temsiller: Mardin Dizileri Örneği” başlıklı tezden 

üretilmiştir. 
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aynı zamanda teknik bir öğe olan mekâna ilişkin özellikle kentsel mekânın kullanım pratikleri ekseninde nasıl bir temsil 

dizgesiyle karşılaşılmakta, Mardin nasıl çerçevelenmektedir? Soruların çizdiği çerçevede dizilerdeki kültürel temsillerden 

süzülen söylemler tematik olarak sıralanmış ve tartışılmıştır. Dizilerdeki kültürel temsilleri tanımlayan bileşenler olarak 

toplumsal ölçekli örgütlenmelere, sözlü geleneklere, değerler sistemine, inançlara, üretim ve tüketim kalıplarına ve 

kültürlerarasılığa dair temsiller odağa alınmıştır. Böylece kültürün belirli gösterenler, aidiyetler, üretim ilişkileri ve 

nesneleşme formları üzerinden düzenlendiği ve kapitalist dizgenin bir kurumu olarak medyada üretilen metinler aracılığıyla 

şekillendiği vurgulanmıştır. Dolayısıyla Mardin dizilerindeki i. anlatısal ölçekte paradigmatik zıtlıklar ile çözüm için 

sunulan sentagmatik öğeler ve özneler, ii. hem mekânın hem kültürel yapının belirleyiciliğindeki bölgesel temsiller, iii. 

mekanik toplumsal dayanışma biçimleri ve iv. çalışan sınıflara ve kadınlara yönelik ayrımcı pratikler, bu bağlamda ataerkil 

ideoloji ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği temalarına ulaşılmıştır. Anlatısal zıtlıkların tartışıldığı ilk alt başlıkta, karakterlere 

yönelik “dâhilî” ve “haricî” şeklinde ikili bir kavramsallaştırma geliştirilmiştir. Böylece ağalık işleyişi, toplumsal cinsiyet 

eşitsizliği ve yasadışı faaliyetler gibi Mardin özelinde ortaya çıkan sorunların çözümü için çoğunlukla Mardin dışından 

çeşitli toplumsal öznelerin müdahalesine ihtiyaç duyulduğu söyleminin öne çıktığı kaydedilmiştir. Mekânsal ve kültürel 

ölçekli bölgesel temsillerin tartışıldığı ikinci alt başlık, iki eksende incelenmiştir. Bunlardan ilki kentsel mekânın dizilerde 

kullanımıdır. Bu bağlamda bir sınır şehri olarak Mardin’e dair temsiller ve kentsel panoramaların ürettiği anlamlar ve 

bunların artalanları ortaya konulmuştur. İkinci eksen olarak da geleneksel örüntülerin diziler üzerinden günümüzdeki 

yansımaları ve buradan hareketle şekillenen kültürel üretim biçimleri incelenmiştir. Böylece Mardin’de geçmişten günümüze 

devralınmış geleneksel ve kültürel mirasın iş ve çalışma ilişkilerinden kamusal yaşamın örgütlenmesine, geleneksel 

kabullerden kültürlerarası etkileşime varacak ölçüde oluşan temsilleri odağa alınmıştır. Dizilerdeki yaşantılarda genel olarak 

feodal üretim ilişkilerinin hâkim olmasından dolayı üçüncü alt başlıkta mekanik toplumsal dayanışma biçimleri 

incelenmiştir. Ağalık ilişkilerinin ürettiği geleneksel iktidar formunun bürokratik, politik ve ekonomik iktidar yapılarıyla 

eklemlenme pratikleri çözümlenmiştir. Bu bağlamda kan davası ve töre gibi arkaik işleyişlerin ve ananelerin yanı sıra 

mekânsal çitleme, altyapı işleri gibi modern ve neoliberal uğraşların bir arada olma ve eklemlenme pratikleri de 

serimlenmiştir. Bulguların dördüncü alt başlığında Mardin dizilerindeki ayrımcı temsiller tartışılmıştır. Bu doğrultuda 

dizilerde çalışan sınıflara ve kadınlara yönelik olmak üzere iki ayrımcı pratiğin öne çıktığı görülmüştür. Dolayısıyla hem 

zımnî bir sınıfsal çatışmaya hem de ataerkil ideolojinin belirlenimindeki toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dönük söylemler 

çözümlenmiştir. Sonuç olarak çözümlenen söylem düzeylerinde de görüldüğü üzere, bildiride medyanın hâkim fikirleri 

dolaşıma sokan ve yeniden üreten bir toplumsal kurum olma niteliği, bir televizyon anlatısı olarak diziler üzerinden ortaya 

konulmuştur. Öyle ki, Mardin dizilerinde geleneksel ve mekanik dayanışma biçimlerinin yarattığı gündelik ve toplumsal 

ilişkilerin odağa alınması her ne kadar çoğulcu bir yayıncılık anlayışını ortaya koysa da; esasında dizilerde rekabetçi, 

mülkiyetçi, bireyci, eşitsiz ve cinsiyetçi değerlerin yeniden üretimine dönük bir söylemsel dizgenin işlediği görülmüştür. 

Böylece sınıfsal çatışmalar, ataerkil tahakküm, toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi temsiller aracılığıyla dizilerin kültüralist, 

karikatürize ve seçkinci bir perspektifi ortaya koyması sorgulanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Mardin Dizileri, Kültürel Temsil, Kentsel Mekân, Geleneksel İlişkiler, Anlatısal Yapılaşmalar 

 

Abstract: In this paper, the research has been conducted on cultural representations in television serials which have been 

shot in Mardin as an urban space. The choice of space as a technical component of the television serials production reveals a 

discursive activity in which the preference for a specific geographical area, namely physical space, is framed and reproduced. 

In this paper, the following three forms of representations in the television serials whose spatial universe is Mardin are 

problematized: i. The relationship between representations and reality. ii. The contents of the representations encumbered 

with specific presuppositions. iii. Orientalist and cartoonish forms of representations. In this regard, practices of articulation 

of the representations of Mardin from its geographical location to its history, from its heterogeneous social structure to its 

traditional life patterns, from the reproduction of social life to its architecture, and the discourse levels arising from these 

practices have been taken into focus. As the main motivation that shapes the production and distribution of both media texts 

and all industrial cultural commodities, the maximization of profit and the circulation of this industrial representation also 

occurs in Mardin serials through specific narrative and technical components. The serials that reach the audience at the 

prime time through television, which is still a basis in mass media, carries some messages, namely discourses as well as 

technical, fictional, and political-economic phenomena. These discourses are an ideological, cartoonish, supporter of the status 

quo and have a characteristic that creates common-sense assumptions towards the way the audience perceives life with all its 

dimensions. In this paper, these discourses have been dealt with in particular the television serials shot in Mardin and it has 

been aimed to reveal and discuss the representations of cultural elements in these serials and the discourses produced by these 

representations. Consequently, the scope of this paper has consisted of the serials of Mardin, where some fictional events and 

the network of relationships are reflected on the screens within a specific scenario systematic. The use of space in the 

productions under the title of Mardin serials and the representations of cultural elements related to that space are so diverse 

that they do not allow a holistic classification. Therefore, in this paper, the parts of the television serials that shot and ended 
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in Mardin have been determined as the research universe. These serials consist of Kara Duvak, Bir Bulut Olsam, Adını 

Kalbime Yazdım, Kadim Dostum, Aşktan Kaçılmaz and Jan. In order to follow the paper in a line for its purpose, the research 

sample has been determined based on the purposive sampling, which is commonly used in the qualitative researches. While in 

the first episodes of the serials, general information about the characters, place, story, network of relationships, and scenario 

systematic are presented, the paradigmatic constructions in the narrative are closed in the final episode. The universe of the 

research has been limited based on this information and the first two episodes and final episodes of the serials have been 

determined as the research sample. Thus, representations in a total of eighteen episodes watched from the serials have been 

chosen as the units of analysis. The presence of interactions on regional scale forms of social solidarity and traditional – 

cultural production patterns in the serials has enabled the discovery of a biographical cultural structure. Thus, it has been 

discursively framed that culture was organized through representations, association with identities, production and 

consumption, mechanisms of distribution, and use. Thereby, the power relations, contradictions, discriminations, and 

assumptions fed by the discourse have been subjected to analysis. In this context, research questions of the paper have been 

prepared based on the following features of critical discourse analysis, which N. Fairclough and R. Wodak said: Critical 

discourse analysis deals with social problems, recognizes that power relations have a discursive appearance, conducts a 

constructive work for society and culture, works ideologically, is historical, establishes a link between text and society, 

provides an interpretive and explanatory output, is a form of social action. Based on this, the research questions of the 

research have been formulated as follows: ·How are cultural definitions built-in serials and which identities are associated 

with them? ·What traditional and contemporary factual basis are the representations framed in the construction of culture? 

Therefore, in which narrative items are cultural forms of production fed by eclectic relationships? ·Which narrative items 

from the relations between cultural representations and social structures and institutions can be followed? ·What kinds of 

cultural representations are presented in the forms of social solidarity, patriarchy, and class conflicts in television serials? 

Which dichotomies can be read from these cultural representations? ·What kind of representation system is encountered 

regarding space, which is a technical element in the television serials, especially in the axis of the usage practices of urban 

space? In this context, how is Mardin framed as urban space? In the fourth part of the thesis, the findings obtained from the 

conducted field research have been laid out. In this framework, the discourses filtered from the cultural representations in the 

serials have been thematically listed and discussed. Based on the research questions, representations on social-scale 

organizations, oral traditions, the system of values, beliefs, patterns of production and consumption, and interculturalism 

have been focused as components that define cultural representations in the serials. Thus, it has been emphasized that the 

culture was organized through certain signifiers, belongings, relations of production, and objectification forms and the 

culture was shaped through texts produced in the media as an institution of the capitalist system. As a result, the following 

discursive themes have been reached in the Mardin serials: i. Syntagmatic elements and presented subjects for the solution 

with paradigmatic contrasts in narrative scale. ii. Regional representations in the determination of both space and cultural 

structure. iii. Mechanical forms of social solidarity. iv. Discriminatory practices for working classes and women, and in this 

context, patriarchal ideology, and gender inequality. In the first subtitle, where narrative contrasts are discussed, a dualistic 

conceptualization for the characters in the manner that “insiders” and “outsiders” has been developed. Thus, it has been 

detected the discourse that the intervention of various social agents from outside Mardin is needed for the solution of the 

problems that arise in Mardin, such as the feudal system, gender inequality, and illegal activities. The second subtitle, in 

which regional representations with spatial and cultural context are discussed, has been examined on two axes. The first is 

the use of urban space in serials. In this context, representations about Mardin as a border city and the meanings produced 

by urban panoramas and their backgrounds have been presented. As the second axis, the present-day reflections of traditional 

patterns on the serials and the cultural production forms shaped by these reflections have been examined. Thus, the 

representations of traditional and cultural heritage inherited from the past to the present, from the business and working 

relations to the organization of public life, from the traditional assumptions to the intercultural interaction, have been 

focused on. Due to the prevalence of feudal relations in life in the serials, mechanical social solidarity forms have been 

examined in the third subtitle. The articulation practices of feudal and traditional power with bureaucratic, political, and 

economic power structures have been analyzed. In this context, in addition to the archaic processes such as feud and rules, 

the practices of coexistence of modern and neoliberal occupations such as spatial enclosure and infrastructure works have 

been laid out. Discriminative representations in Mardin serials have been presented in the fourth subtitle in the findings of 

the thesis. Accordingly, two discriminatory practices aimed at the working classes and the women have become prominent in 

the serials. Therefore, discourses about both an implicit class conflict and the gender inequality determined by the patriarchal 

ideology have been resolved. Consequently, as it can be seen in the levels of analyzed discourse, in this thesis, the 

characteristics of the media as a social institution that circulates and reproduces the dominant ideas have been demonstrated 

regarding the serials as a television narrative. So much so that it seems that it is a pluralist broadcasting approach to focus on 

the daily and social relations created by traditional and mechanical forms of solidarity in the Mardin serials. In fact, a 

discursive system for the reproduction of competitive, possessive, individualistic, inequivalent, and sexist values has been 
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observed in the serials. Thus, it has been questioned that the serials reveal a culturalist, cartoonish, and elitist perspective 

through class conflicts, patriarchal domination, and gender inequality. 

 

Keywords: Television Serials of Mardin, Cultural Representation, Urban Space, Traditional Relations, Narrative 

Constructions 

 



623 
 

HALLYU’NUN YÜKSELEN YILDIZI K‐POP’UN TÜRKİYE’DEKİ ETKENLİĞİ HAKKINDA BİR 

İÇERİK ANALİZİ  
 

Türkay Türkan ÜNLÜ 

İstanbul Üniversitesi, Türkiye 

turkayturkan@gmail.com 

 

Türkay Türkan ÜNLÜ, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema mezunudur. Yüksek lisansına 

aynı  üniversite  ve  bölümde  başlamış,  “İnteraktif  Sinemada  İzleyicinin  Karakter  ile  Özdeşleşmesi”  başlıklı  çalışmayla 

eğitimini tamamlamıştır. Doktorasına İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Radyo Televizyon ve Sinema ana 

bilim dalında devam etmektedir.  

 

Özet:  Hallyu’nun  farklı  dönemlerinde  kullanılan  yaygın  iletişim  kanalları  K‐kültüre  ait  unsurların  dağıtımını 

kolaylaştırmış, ayrıca Kore kültürünün etki alanlarını genişletmiştir. Kore dalgasının yayılmasında etken olan unsurlardan 

biri  ise K‐pop müzik türüdür.  İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler (ağ teknolojisi, dijitalleşme) K‐pop’a ait öğelerin 

küresel boyutta yayılmasını sağlamıştır. Hallyu 3.0 (Post‐Hallyu) sürecinde kullanılan sosyal ağ siteleri, hem K‐pop müzik 

ürünlerinin yayılmasını hem de K‐pop grup hayranlarının buluşmasını sağlamıştır. Ayrıca bu siteler k‐pop müzik türü ve 

gruplarının  tüm  dünyada  özellikle  genç  nüfusta  geniş  bir  hayran  kitlesi  yaratılmasına  olanak  tanımaktadır.  K‐pop 

gruplarının  hayranları  ile  etkileşimde  bulunmasını  sağlayan  sosyal  ağ  sitelerinden  biri  olan  Twitter’da,  geniş  hayran 

grupları Trend Topic  (Gündemdekiler) bölümü  sayesinde  seslerini yansıtırken, kolektif bir yapı  ile hareket  edebilmektedir. 

Türkiye’de de K‐pop hayranları Twitter kanalıyla kitlelere dönüşerek geniş bir ses yaratmaktadır. Bu araştırma kapsamında 

Türkiye’de  K‐pop  müziğin  etkenliğin  öğrenilmesi  amaçlanmıştır.  Bu  doğrultuda  Türkiye’de  Twitter’ın  Trend  Topic 

kısmında K‐pop’a dair unsurları  içeren hashtaghler  incelenmiştir. Araştırmada K‐pop müzik  türünde ödüllerin dağıtımını 

içeren Mnet  Asya Müzik  Ödülleri  (MAMA)’nın  düzenlendiği  30  Kasım  2020‐6  Aralık  2020  haftası  boyunca  açılan 

hashtagler incelemeye dahil edilmiştir. Bir haftalık süreç içerisinde oluşturulan hashtagler 9 soru kapsamında içerik analizi 

ile çözümlenmiştir. Analizde hashtaglerin günlere göre dağılım oranları, konuları, aktiflik süreleri, oluşturulma zamanları, 

ulusal ya da uluslararası boyutları, oluşturuldukları dil unsurları irdelenmiştir. Araştırmanın neticesinde, Türkiye’de K‐pop 

fanlarının Twitter’ı aktif bir kanal olarak kullandığı ortaya koyulurken, K‐pop’ın ağlar aracılığı  ile Türkiye’de bir hayran 

kültürü yarattığı ve bu yarattığı unsurdan beslendiği görülmüştür.  

 

Anahtar Kelimeler: Hallyu, Kore Dalgası, K‐pop, Sosyal Ağ Siteleri, Twitter 

 

Abstract: One of the factors in the spread of the Korean wave is K‐pop. Developments in communication technologies have 

enabled the spread of K‐pop items on a global scale. The social networking sites used in the Hallyu 3.0 process have enabled 

both the spread of K‐pop music products and the meeting of K‐pop group fans. In addition, these sites allow creating a wide 

fan base of K‐pop music genres and groups all over the world, especially among the young population. On Twitter, one of the 

social  networking  sites  that  allows K‐pop  groups  to  interact with  their  fans,  large  fan  groups  can  act with  a  collective 

structure while  reflecting  their voices  thanks  to  the Trend Topic  section.  In Turkey, K‐pop  fans are also  turning  into  the 

masses  through  the Twitter  channel,  creating a wide  sound. Within  the  scope of  this  research,  it  is aimed  to  find out  the 

effectiveness  of K‐pop music  in  Turkey.  In  this  direction,  hashtags  containing  elements  of K‐pop were  examined  in  the 

Trending Topic section of Twitter in Turkey. December November 30, 2020‐ December 6, 2020 Hashtags that were opened 

during the week of the Mnet Asian Music Awards, which includes the distribution of awards in the genre of K‐pop music, 

were included in the study. The hashtags created during the one‐week process were analyzed by content analysis within the 

scope  of  9  questions.  In  the  analysis,  the  distribution  rates  of  hashtags  by  days,  topics,  activity  periods,  creation  times, 

national or international dimensions, and the language elements in which they were created were examined. As a result of 

the research, it was revealed that K‐pop fans in Turkey use Twitter as an active channel, while it was seen that K‐pop creates 

a fan culture in Turkey through networks and feeds on this element that it creates. 

 

Keywords: Hallyu, Korean Wave, K‐pop, Social Networking Sites, Twitter 
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Mehmet PELİVAN, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunudur. Yüksek lisansını Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı’nda tamamladı. Doktora eğitimine aynı enstitü ve 

anabilim dalında devam etmekte, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak iletişim araştırmaları 

ve tarihi konularında çalışmalarını sürdürmektedir.  

 

Özet: Kültürel işleyiş ve pratikler, toplumsal yapı içerisinde ortaya çıkan sınıfsal farklılıkları ve ayrımları görmemize önemli 

derecede olanak sağlar. Temelde ise bu ayrım ve farklılaşmalar toplumsal yapı içerisindeki kültürel faaliyetlerin hayati 

konumuna işaret etmektedir. Türkiye ölçeğinde de sınıfsal ayrımları kültürel yapılar üzerinden okumak mümkündür. Bu 

düzlemde hem politik bağlamdaki toplumsal hareketlilikler hem Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) gibi bir 

kurumun 1971’de kurulması hem arkasından gelen 1980 askeri darbesinin en fazla etkili olduğu alanın ekonomik yapılar 

olması hem de Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Koç, Sabancı ve Çukurova gibi günümüzde de etkinliğini sürdüren sermaye 

gruplarının kültürel anlamda 1970’lerde hareketlilik göstermeye başlaması nedeniyle 1970’ler Türkiyesi’ndeki burjuva 

sınıfının kültürel yapısını analiz etmek ve tartışmak önemli hale gelmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada 1970’lerdeki 

burjuva kültürünün pratikleri ve işleyişini Pierre Bourdieu’nun “kültür” yaklaşımı ve “habitus” kavramı düzleminde 

sorgulanmış ve şu sorulara cevap aranmıştır: 1970’lerde burjuva sınıfı nasıl bir habitus içerisindedir ve bu habitusta söz 

konusu sınıfın üyeleri ne tür ilişkiler geliştirmiştir? Burjuva sınıfının kültüründe neler değişime uğramış, kültürel habitus 

içerisinde Osmanlı’dan miras alınan Batılaşma ve modernleşme pratikleri nasıl karşılık bulmuştur? Bu karşılıklar 

bağlamında toplumsal işleyişte nasıl ayrımlar oluşmuş ve ortaya çıkmıştır. Bu sorulara cevap bulmak için edebi eserlerin, 

toplumun yapısı ve kültürü hakkında bilgi edinmeye büyük bir olanak sağladığı kabulüne dayanarak söz konusu dönemde 

yaşamış ve burjuva kültürü içerisinde yetişerek o sınıfı yakından gözlemlemiş Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi (2019) 

ve İstanbul (2014) eserleri nitel yöntem ile incelenmiş, betimsel analiz yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda Masumiyet 

Müzesi ve İstanbul eserleri üzerinden 1970’ler Türkiyesi’ndeki burjuva sınıfının kültürüne baktığımızda iki bağlam ön plana 

çıkmaktadır. Bunlardan ilki Osmanlı’ya dayanan sermaye birikimi çabaları ile birlikte modernleşme ve Batılılaşma 

sancılarıdır. İkincisi ise burjuva sınıfının kendi kültürel iktidarını kurma ve toplumsal ayrıma gitme gayretidir. Bunların 

ikincisi birincisine bağlı nedenlerden dolayı gerçekleşmemiştir. Bu durumu açarsak Türkiye’de Batılaşma ve modernleşmenin 

tam anlamıyla yaşanamaması 1970’lerde kapitalist işleyiş ile burjuva sınıfının bütünlüklü bir biçimde kurulmasını 

engellemiştir. Bu durumda sermeye sınıfı yani burjuvaların da kendi kültürel habitusunu oluşturmada sorunlar yaşadığını 

söylemek mümkündür. Örneğin açılan butikler ve restoranlar ya da burjuva sınıfının kadın-erkek ilişkilerine bakışı, 

modernizm ile gelenekselliğin arasında sıkışmışlığı bize göstermektedir. Bu da temelde 1970’lerde kültürel ayrışmayı 

sağlayacak bir burjuva habitusunun tam anlamıyla oluşmasına ket vurmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Burjuva Sınıfı, Kültür, Ayrım, Habitus, 1970’lerde Türkiye 
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Ece ERGÜL, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazatecilik Bölümü, aynı zamanda çift anadal programı ile Halkla 

İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunudur. Yüksek lisansını 2017 yılında aynı üniversitenin Halkla İlişkiler Anabilim Dalı’nda 

tamamlamış, 2020 yılında Sakarya Üniversitesi İletişim Bilimleri Anabilim Dalı’nda doktoraya başlamıştır. Ergül, şu an 

Sakarya Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 

 
Tuğçe BORAN, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunudur. 2000 yılında 

İstanbul Üniversitesi’nde yüksek lisansını ve 2007 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri Anabilim Dalı’nda 

doktorasını tamamlamıştır. Sosyal Sorumluluk, Kriz İletişimi, Yeni Medya ve Halkla İlişkiler ve Kurum İçi İletişim gibi 

lisans ve lisansüstü dersler vermektedir. Boran, Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nde öğretim 

üyesi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir. 

 
Özet: 1950’lerde odaklanılmaya başlanan ‘paydaş’ kavramı, kurumların ilgi ve etki alanı içerisinde bulunan kişi, grup ve 

işletmeleri tanımlamaktadır. Karşılıklı olarak birbirini etkileyebilen veya birbirlerinden etkilenebilen bu yapılar kurumların 

yönetsel süreçlerinde de aktif olarak rol almaktadır. Küreselleşen ve rekabet ortamının arttığı, farklılaşan hedef ve stratejilerin 

önem kazandığı günümüz bilgi çağında özelikle paydaş ilişkileri ve yönetimi kurumlar için neredeyse zorunluluk haline 

gelmiştir. Kurumlar için önemi gün geçtikçe artan paydaş ilişkileri, bu ilişkinin kurulması, profesyonelce planlanması ve 

yürütülmesi için yapılan faaliyetleri de beraberinde getirmiştir. Gelişen iletişim kanalları kurumları paydaşlarıyla etkileşim 

temelli bir ilişki ve iletişim biçimine yönlendirmektedir. Günümüz bilgi ve teknoloji çağında kurumsal iletişim faaliyetleri de 

büyük oranda dijital iletişim kanalları üzerinden yürütülmekte, paydaşlarla ilişkiler daha kısıtsız, hızlı ve etkileşimli bir 

şekilde sürdürülebilmektedir. Bu çalışmanın amacı; paydaş kavramı ve paydaş teorisini irdeleyerek, web sitelerinin kurumsal 

iletişim ve paydaş ilişkileri sürecinde ne kadar etkin kullanıldığına yönelik güncel bir araştırma yapmaktır. Çalışmada, Koç 

Holding ve Unilever’in web siteleri üzerinden paydaş iletişimlerini nasıl gerçekleştirdiklerinin incelenmesi planlanmıştır. 

Araştırmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Oluşturulan kodlama cetveli ile veriler elde edilerek analizi yapılmıştır. 

Araştırmanın örneklemini birbirini tanımayan bağımsız 3 kodlayıcı oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda Koç Holding 

ve Unilever’in kurumsal iletişim süreçlerinde paydaş odaklı bir yaklaşımı benimsediği ve bu çerçevede web sitelerini aktif bir 

şekilde kullandıkları bulgulanmıştır. Ayrıca iki kurumun karşılaştırılması yapıldığında ‘medya ilişkileri, çalışan iletişimi, 

toplum ilişkileri, pazarlama iletişimi ve yatırımcı ilişkileri’nde bir farklılık gözlenmezken, ‘müşteri ilişkileri’nde Unilever’in 

web sitesini daha etkili kullandığı görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Paydaş, Paydaş Teorisi, Kurumsal İletişim, Web Siteleri 

 

Abstract: The concept of 'stakeholder', which started to be focused in the 1950s, defines individuals, groups and businesses 

within the interest and influence of institutions. These structures, which can mutually affect or be affected by each other, also 

play an active role in the administrative processes of institutions. In today's information age, where globalization and 

competitive environment increased and differentiated goals and strategies gained importance, stakeholder relations and 

management have become a necessity for institutions. Stakeholder relations have brought activities for the establishment, 

professional planning and execution of this relationship. Developing communication channels lead institutions to an 

interaction-based relationship and communication style with their stakeholders. Today, corporate communication activities 

are conducted largely through digital communication channels, and relations with stakeholders can be maintained in an 

unconstrained, fast and interactive manner. The aim of this study is to examine the concept of stakeholder and stakeholder 

theory and to conduct an up-to-date research on how effectively websites are used in corporate communication and 

stakeholder relations. The study examines how Koç Holding and Unilever conduct stakeholder communications through their 

websites. Content analysis method was used in the research. The data were obtained and analyzed with the coding chart 
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created. The sample of the study involves 3 independent coders who do not know each other. To ensure the reliability of the 

data, the coding was done by visiting Koç Holding and Unilever's websites at different times and places. As a result, it was 

found that Koç Holding and Unilever adopt a stakeholder-oriented approach in their corporate communications and actively 

use their websites within this framework. Also, when no difference is observed in the two institutions’ 'media relations, 

employee communication, community relations, marketing communication and investor relations', while Unilever uses its 

website more effectively in 'customer relations'. 

 

Keywords: Stakeholder, Stakeholder Theory, Corporate Communication, Websites 

 

PAYDAŞ TEORİSİ VE KURUMSAL İLETİŞİME PAYDAŞ ODAKLI YAKLAŞIM: KOÇ HOLDİNG 

VE UNILEVER’İN KURUMSAL WEB SİTELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 

GİRİŞ 

 

Paydaş kavramı, 1950’lerden itibaren kurumların ilgi ve etki alanı içerisinde bulunan tüm kişi, 

grup ve işletmeleri tanımlamaktadır. Birbirini etkileyebilen veya birbirlerinden etkilenebilen bu 

yapıların kurumların yönetsel süreçlerinde de aktif olarak rol aldıkları bilinmektedir. Paydaş teorisi, 

1984 yılında, kurumun tüm paydaşlarının yönetsel süreçlere sistematik bir şekilde dâhil edilmesi 

görüşü ile ortaya çıkmıştır. Günümüzde, küreselleşen ve rekabet ortamının arttığı, farklılaşan hedef 

ve stratejilerin önem kazandığı bilgi çağında, özelikle paydaş ilişkileri ve yönetimi kurumlar için 

neredeyse bir zorunluluk haline gelmiş gibi görünmektedir. Kurumlar için önemi ve değeri gün 

geçtikçe daha da çok artan paydaş ilişkileri, bu ilişkinin kurulması, profesyonelce planlanması ve 

yürütülmesi için yapılan faaliyetleri de beraberinde getirmiştir. 1970’li yıllarda ise kurumların 

paydaşlarla iletişimini tanımlamak amacıyla ‘kurumsal iletişim’ kavramı kullanılmaya başlanmış ve 

kavram literatüre girmiştir. 

Bilindiği gibi gelişen ve dönüşen iletişim kanalları kurum ve örgütleri paydaşlarıyla diyalog 

temelli bir ilişki ve iletişim biçimine yönlendirmektedir. Günümüz halkla ilişkiler uygulamalarında 

hedef kitleyi görmezden gelen ve tek taraflı ilişkilerin yürütüldüğü politikaların etkili olmadığı, bu 

politikaları uygulayan kurumların ise varlığını devam ettirmekte zorlandığı gözlemlenmektedir. 

Günümüz bilgi ve teknoloji çağında -Covid-19 pandemisi ile birlikte daha da hızlanarak ve alanını 

genişleterek- kurumsal iletişim faaliyetleri de büyük oranda dijital iletişim kanalları üzerinden 

yürütülmekte, paydaşlarla ilişkiler daha kısıtsız, hızlı ve etkileşimli bir şekilde sürdürülebilmektedir. 

Bu dijital teknolojilerin arasında sıralanan web siteleri ise kurumların paydaşlarıyla iletişime geçtiği 

önemli kanallardan biri olarak görülebilecektir. Sağladığı avantajların yanı sıra web siteleri; ilişki ve 

iletişimin profesyonel, kurumsal süreçlere uygun ve güvenilir düzeyde kurulduğu mecralar olarak 

bilinmektedir. Bu bağlamda paydaşların güvenli bilgiye ulaşmak ve kurumlarla diyaloğa dayalı 

iletişime geçmek için çoğunlukla web sitelerini tercih etmeleri kurumları; satış ve pazarlamadan 

reklama, kurumsal iletişim süreçlerinden paydaşlarıyla karşılıklı bilgi ve mesaj aktarımlarına kadar 

birçok alanda web sitelerini kullanmaya yönlendirmiştir. 

Bu çalışmada kurumların bulundukları çevrede etkili ve verimli olabilmeleri için tüm 

paydaşlarıyla iletişimlerini yönetmeleri gerektiği öngörüsünden hareket edilmektedir. Bu çerçevede 

çalışmada, yaşamakta olduğumuz enformasyon çağında web sitelerinin kurumları ile paydaşları 

arasında köprü işlevi gören en temel ve güvenilir iletişim aracı olduğu varsayılmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı; paydaş kavramı ve paydaş teorisine yönelik bir literatür taraması 

gerçekleştirip ardından web sitelerinin kurumsal iletişim ve paydaş ilişkileri sürecinde ne kadar etkin 

kullanıldığına yönelik güncel bir araştırma yapmaktır. Bununla birlikte Koç Holding ve Unilever 
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kurumların web siteleri üzerinden paydaş iletişimlerini nasıl gerçekleştirdiklerinin de incelenmesi 

planlanmıştır. 

Araştırmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi yapabilmek için Hutton ve 

arkadaşlarının (2001) ‘Reputation management: the new face of corporate public relations?’ başlıklı 

makalede belirledikleri kurumsal iletişim fonksiyonlarından yararlanılmıştır. Bu fonksiyonlar 

arasında yer alan ‘medya ilişkileri, çalışan iletişimi, toplum ilişkileri, pazarlama iletişimi, yatırımcı 

ilişkileri, endüstri ilişkileri’ başlıklarından kodlama cetveli oluşturulmuştur. ‘Müşteri ilişkileri’ başlığı 

ise literatürde karşılaşılan bilgiler ışığında araştırma için gerekli görülmüş, Hutton ve arkadaşlarının 

fonksiyonlarına ek olarak yazarlar tarafından eklenmiştir. Elde edilen veriler kodlama cetveline 

yazılmış ve analiz edilmiştir. Araştırmanın örneklemini birbirini tanımayan bağımsız 3 kodlayıcı 

oluşturmaktadır. Bu kodlayıcılar örneklem olarak seçilen kurumların dış paydaşlarından 

oluşmaktadır. Araştırmada elde edilen verilerin güvenilir olması için kodlamalar farklı zaman ve 

mekânlarda Koç Holding ve Unilever’in web siteleri ziyaret edilerek yapılmıştır.  

Kurumların gündeminde, paydaşlarla dialoğa dayalı bir ilişkinin kurulabilmesi ve yönetimi 

gitgide daha da önemli bir hale gelecek gibi görünmektedir. Önümüzdeki yıllarda paydaşlarının 

ihtiyaç ve taleplerini saptayamayan, düşüncelerini önemsemeyen ve bu doğrultuda iş planlarını 

oluşturmayan kurumların rekabette geri kalacağına inanılmaktadır. Bu doğrultuda, stratejinin 

oluşturulması ile yöntem ve taktiklerin belirlenmesi için daha çok akademik araştırılma yapılmasına 

ve konunun tartışılmasına ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. 

 

KURUMSAL İLETİŞİM KAVRAMI 

 

Kurumsal iletişim kavramının tanımlanması sürecinde kavramın tarihsel gelişiminin de 

gözlemlenebileceği görülmektedir. Bu doğrultuda aşağıda kurumsal iletişimin kavram ve gelişimine 

yer verilmiştir. 

Cornelissen (2017: 4) kurumsal iletişimi tanımlamanın en iyi yolunun onun şirketlerde nasıl 

geliştiğine bakmak olduğunu belirtirken, 1970'lere kadar uygulayıcıların paydaşlarla iletişimini 

tanımlamak için halkla ilişkileri kullandığını ancak kurumların iç ve dış paydaşlarının daha fazla bilgi 

talep etmeye başlaması ile iletişime halkla ilişkilerden daha fazlası olarak bakmaya başladıklarını 

savunmuştur. Bu yeni kurumsal iletişim fonksiyonu kurumsal tasarım, kurumsal reklamcılık, 

çalışanlarla iç iletişim, sorunlar ve kriz yönetimi, medya ilişkileri, yatırımcı ilişkileri, değişim iletişimi 

ve halkla ilişkiler gibi çeşitli özel disiplinleri bünyesinde barındırmaktadır. Yazara göre yeni 

fonksiyonun önemli bir özelliği ise kurumun kendisini hem dâhili hem de harici kilit paydaşlarına 

sunumuna dair önemli bir göreve odaklanmış olmasıdır. 

Kurumların iletişim ve etkileşim faaliyetlerini ‘kurumsal iletişim’ kavramının çatısı altında 

planlanmakta ve gerçekleştirilmekte olduğu görülmektedir. Babür-Tosun’a göre (2003: 173-175) 

kurumsal iletişim genel olarak kurumun paydaşlarıyla olan sistematik ve bütünleşik iletişim yönetimi 

olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan hareketle kurumsal iletişimin, kurumların hedeflerine 

ulaşması için planladıkları stratejilerin gerçekleştirilmesine yönelik gereken entegre iletişim 

çalışmaları olarak da ifade edilmesi mümkün olacaktır.  

Okay ve Okay’a (2018: 463) göre ise kurumsal iletişim; kurum, kuruluş, işletme veya 

organizasyonun hedef kitlesinin algısında imaj ve itibar oluşturmak, bu imajı korumak veya 

değiştirmek amacıyla yapılan uzun süreli, sistematik iletişim sürecidir. Burada yazarların kurumsal 

iletişimin, amaçlara yönelik sistematik bir çalışma olmasına vurgu yaptığı görülmektedir.  
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Kurumsal iletişim kavramının neredeyse her tanımında, imaj ve itibar kavramları ile 

ilişkilendirilmekte olduğu bilinmektedir. Forman ve Argenti’ye (2005: 248) göre ise kurumsal iletişim; 

kurumun imaj ve itibarına biçim veren bileşenlerlerle uyumlu ve uzun soluklu ilişkiler kurma 

stratejisidir. Onlara göre bu strateji, kuruma sosyalleşme ve rekabet edebilme avantajı sağlamaktadır.  

Kavrama yönelik tanımlamaların aynı zamanda kurumsal iletişim çalışmalarının amaçlarını da 

ifade ettiği gözlemlenmektedir. Goodman’a (1994: 1) göre kurumsal iletişim, bir kurumun etkili ve 

karlı bir şekilde iletişim kurmasıdır. Yazar bu yaklaşımında şirketlerin hedeflerine ulaşmak için 

yaptığı iletişim eylemlerinin, büyük ölçüde kuruluşun karakterine bağlı olmakla birlikte tedarikçileri, 

çalışanları ve müşterileri ile olan ilişkisine bağlı olduğunu; uygulamada kurumsal iletişimin, çağdaş 

kurumların rakiplerine karşı rekabet avantajı elde etmesi için stratejik bir araç olduğunu 

belirtmektedir. Ona göre şirketler kurumsal iletişim faaliyetlerini çalışanları ve halkı 

yönlendirmek/yönetmek, motivasyon kazandırmak, ikna/razı etmek ve bilgilendirmek için 

yürütmektedir. 

Van Riel ve Fombrun (2007: 25) bir kuruluştaki iletişimlerin tümünün işle ilgili olmadığı gibi, 

kurumsal hedeflerin yerine getirilmesiyle de zorunlu olarak ilgili olamadığını ifade etmektedir. Van 

Riel ve Fombrun’a (s.13) göre kurumlar, birbirleriyle iletişim kuran insan ağlarıdır ve 

organizasyonlarda iletişim; dikey ve yatay olarak, dâhili ve harici olarak, resmi ve gayri resmi olarak 

akar ve çalışanları dâhili olarak birbirine, yönetimin çeşitli katmanlarına ve organizasyonun birçok 

harici kaynak sahibine bağlamaktadır.  

Kurumsal iletişim kavramına yönelik farklı bakış açıları ve tanımlamalar mevcuttur. Wood, 

(2012: 107-108) işlevselci yaklaşıma göre kurumsal iletişimi; kurumsal misyon ve hedeflerle tutarlılığı 

sağlamak için kurum içindeki tüm iletişimi uyumlu hale getirmek olarak tanımlamaktadır.  

Paydaş kavramına, kurumsal iletişim kavramını tanımlarken yer veren yazarlar da mevcuttur. 

Akıncı-Vural ve Bat (2018: 25) kurumsal iletişimi tanımlarken, “kurum kültürü, kimliği, imajı ve 

itibarının oluşturduğu paydaş anlayışına ilişkin süreç” ifadesini kullanmaktadır. Yazarların bu 

görüşünden hareketle, buradaki paydaş ifadesiyle kurumun iç ve dış olmak üzere etki alanında 

bulunan tüm birimlerini/kişileri kapsadığı ve kurumsal iletişimin kurumun iç ve dış çevresi ile 

paylaşımı, iletişimi ve etkileşimini sağlayan bir süreç olduğu söylenebilecektir. 

Kurumsal iletişimin rolünün kurumun başarısı için esas olduğunu savunan Goodman (2006: 

211), kurumsal iletişimin çeşitli iletişim biçimlerini tanımlamak için kullanmaktadır. Bu iletişim 

biçimleri ise: halkla ilişkiler, kriz ve acil durum iletişimi, kurumsal vatandaşlık, itibar yönetimi, 

toplum ilişkileri, medya ilişkileri, yatırımcı ilişkileri, personel ilişkileri, devlet ilişkileri, pazarlama 

iletişimi, yönetim iletişimi, kurumsal markalaşma ve imaj oluşturma ve reklamdır. Yazarın 

tanımladığı iletişim biçimleri dikkate alındığında kurumların, iletişim çalışanlarını, hedef kitlelerini 

yönlendirmek, motive etmek, ikna etmek ve bilgilendirmek gibi hedeflerle değerlendirdiği 

anlaşılmaktadır.  

Yukarıda kurumsal iletişim kavramına yer verilmiştir. Bir sonraki bölümde ise araştırmanın 

odaklandığı bir başka kavram olan paydaş ve paydaş teorisi ele alınarak açıklanacaktır. 
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PAYDAŞ KAVRAMI VE PAYDAŞ TEORİSİ 

 

Bu bölümde önce literatüre odaklanılarak paydaş kavramı tanımlanacaktır ve ardından 

kavramla ilişkili olarak paydaş teorisine yer verilecektir.  

 

Paydaş Kavramı 

 

Paydaş teorisini aktarmadan önce ‘paydaş’ kavramını açıklamak ve önemine vurgu yapmak 

doğru olacaktır. Akıncı-Vural ve Bat’a (2018: 59) göre paydaş temelli düşüncenin kurumsal süreçlerde 

önemi Adam Smith’in temellendirdiği kurumların sadece ‘etik ve ekonomik’ faydalarını/çıkarlarını 

birlikte sağlayabildikleri zaman etkili olabilecekleri görüşüne dayanmaktadır. Yazarlara göre bu 

görüşle birlikte kapalı olan yönetim sistemleri 1950’lerde kalite hareketlerinin de başlamasına paralel 

olarak kurumların iç ve dış çevrelerini etkileyebileceği ve onlardan etkilenebileceğinin farkına 

varılmıştır. Yazarların bu ifadesinden paydaş kavramının zamanla önem kazanmaya başladığını 

kurumların ise paydaşları ile olan ilişki ve iletişimlerini dönemsel politikalara göre gözden geçirdiği 

söylenebilecektir.  

Bu noktada öncelikle paydaş kavramının tanımlanması ve paydaşların kimler olduğu hususuna 

değinmenin faydalı olacağı görülmektedir. Akıncı-Vural ve Bat’a (2018: 60) göre kurumlar ortaya 

koydukları iş ve içerisinde yaşadıkları çevre ile bağlantılı çeşitli paydaşlara sahiptir. Bu aşamada 

paydaşların kimlerden oluştuğunu açıklamak gerekmektedir. Okay ve Okay’a (2018: 283) göre bir 

kurumun, organizasyonun veya işletmenin paydaşları dâhili (iç) ve harici (dış) olarak iki başlık 

altında sınıflandırılmaktadır. Yazarlar dâhili paydaşları; kurum, organizasyon veya işletme içerisinde 

yer alan personel, yöneticiler, direktörler, hisse sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri gibi direkt olarak 

kurum ile bağlantılı olan gruplar; harici paydaşlar ise direkt kurum, organizasyon veya işletmeyle 

bağlantılı olmayan, tüketiciler, müşteriler, devlet, kamuoyu, basın ve yayın şirketleri ve 

tedarikçilerden oluştuğunu ifade etmektedirler. 

Freeman ve Reed (1983: 89) paydaş kavramının, hissedarlara ek olarak şirketin sorumlu olduğu 

diğer grupları da tanımladığını ve paydaşların, şirketin eyleminde payı olan gruplar olduğunu ifade 

etmektedir. Yazarların paydaş kavramına verdikleri önem değerlendirildiğinde kurumların maddi ve 

manevi tüm eylemlerinin başarıya ulaşmasında paydaşların kilit bir rol üstlendiği; iç ve dış 

paydaşların dikkate alınmadığı, görüş, öneri, ihtiyaç ve beklentilerinin kurum strateji ve eylemleri ile 

birleşmediği noktada kurumsal başarıdan söz etmenin mümkün olamayacağı düşünülmektedir. 

Freeman’a (1984: 48-49) göre paydaş kavramı, tarih boyunca birçok disiplinde gelişmiştir. Ona 

göre paydaşlar bir kurum veya organizasyonun amacına ulaşmasını etkileyebilecek veya bundan 

etkilenebilecek gruplardır. Freeman bu karşılıklı etki düzeylerini beş başlık altında toplamıştır 

(Freeman, 1984: 92-93): 

Ekonomik Etki: Belirli bir paydaş grubu firmanın ekonomik etkilerine sahip olabilmekte, eylem 

karlılığı, nakit akışını veya firmanın hisse senedi fiyatını etkileyebilmektedir. Aynı zamanda firmanın 

eylemi, belirli paydaşların ekonomik refahını etkileyebilen pazar gücü payına sahip olabilmektedir. 

Bununla birlikte bir firmanın bütçeleri, fon sağlama yetenekleri vb. açısından hükümet veya aktivist 

gruplar gibi diğer paydaş grupları üzerinde ekonomik etkileri olabilmektedir.  

Teknolojik Etki: Belirli bir paydaş grubu, firmanın temel teknolojileri kullanmasını sağlayarak 

veya önleyerek, yeni teknolojiler geliştirerek, heyecan verici teknolojileri pazara getirerek veya firma 
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tarafından hangi teknolojilerin üretilebileceğini kısıtlayarak firma üzerinde teknolojik etkilere sahip 

olabilmektedir.  

Sosyal Etki: Belirli bir paydaş, firmanın toplumdaki konumunu ortadan kaldırarak, 

kamuoyunun firma hakkındaki görüşünü değiştirerek veya firmanın yapabileceklerine toplumun 

izniyle izin vererek veya kısıtlayarak firma üzerinde sosyal etkilere sahip olabilmektedir. Firma aynı 

zamanda, paydaşın belirli faaliyetlerde bulunmasına yardım ederek veya onları kısıtlayarak ya da 

paydaş etrafında toplanacak bir neden vererek belirli bir paydaş üzerinde de etkilere sahip 

olabilmektedir. Özellikle paydaşların, otomobil ve telefon gibi ürünlerin etkisinin değerlendirilmesi, 

kişilerarası iletişim kurma şekli yaşam ve kariyer hakkında düşünme tarzlarında dikkate değer bir 

etkiye sahip oldukları görülmektedir.  

Politik Etki: Sosyal etkiler genellikle firma üzerinde politik etkilere dönüşmektedir. Paydaşların 

eylemleri, bazı sosyal amaçlara ulaşmak için genellikle siyasi süreci içermektedir. Tersine firma, siyasi 

alandaki başarı değişikliklerine yardım ederek veya zarar vererek bir paydaş grubu üzerinde siyasi 

etkilere sahip olabilmektedir. İş grupları son yıllarda birçok işletmeyi tüketici ihtiyaçlarına daha 

duyarlı hale getirme konusunda hükümette yer alacak ulusal bir tüketici avukatı ajansının 

kurulmasına karşı lobi faaliyeti yürütmektedir.  

Yönetimsel Etki: Bir paydaş yönetim sistemlerini, süreçlerini ve hatta yönetim tarzını ve 

değerlerini değiştirmeye zorlayarak firma üzerinde yönetimsel etkilere sahip olabilmektedir. 

Yönetimsel etkiler, bir firmanın belirli gruplarla ilişkilerini anlama ve bu grupları rutin olarak hesaba 

katma yeteneği açısından oldukça önemlidir.  

Paydaşlar kurum ve organizasyonların üretim süreçlerinden, kurum kültürü, kurum kimliği ve 

kurumun farklı paydaş guruplarına karşı tutum ve davranışlarına kadar ekonomik, sosyal, politik ve 

etik anlamda baskı kurabilmekte, kurumları eyleme teşvik edebilmekte ve kurumun geliştireceği 

strateji ve uygulamalarda söz sahibi olabilmektedir. Bu durum kurumların tüm paydaş gruplarını 

dikkate alması, görüş ve önerilerine açık olması ve müzakere ortamının yaratılması gerekliliğini 

ortaya çıkarmaktadır. 

 

Paydaş Teorisi 

 

Literatürde ilk olarak Freeman (1984) tarafından kaleme alınan ve ‘Strategic Management: A 

Stakeholder Approach’ adlı kitapta yer alan ‘Paydaş Teorisi’; işletme ve organizasyonların etkili 

şekilde yönetilmesi için tüm paydaşların sistematik şekilde sürece dâhil edilmesi üzerine 

odaklanmaktadır. Freeman’a göre (1984: 48) paydaş teorisi, organizasyonu etkileyebilecek gruplar ve 

bireylerle, bu gruplara ve bireylere karşılık olarak alınan yönetsel davranışlarla ilgilidir. 

Aktan ve Börü (2007: 9) paydaş teorisinin -organizasyonun rekabet gücünü arttırmak amacıyla- 

ilişki içinde olduğu iç ve dış paydaşları ile olan ilişki ve iletişimlerini güçlendirme amacı taşıdığını ve 

bu nedenle kurumun veya organizasyonun ‘paydaş’ olarak tanımladığı grupların iyi analiz edilmesi 

ve tanınması gerektiğini ifade etmektedir. Teoriye önemli bir açıdan yaklaşan yazarların bu görüşü, 

kurumların gerçekleştirecekleri her davranış ve eylemde veya alacakları kararlarda paydaşlarının 

tutum veya tepkilerini ölçmeleri gerektiği şeklinde yorumlanabilecektir. 

Bu süreçte paydaşların tanımlanması kurumların paydaş teorisini içselleştirmeleri ve 

profesyonel anlamda yönetsel süreçlere yansıtmaları açısından önemli bir konu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Mitchell ve diğerlerine (1997: 855) göre paydaş teorisi, firmayı çevresi içinde anlamaya 

yönelik bir yaklaşım olarak ortaya çıkmış, kurumların kar maksimizasyonunun ötesinde bulunan 
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rolleri ve sorumlulukları hakkında vizyonunu genişletmeyi amaçlayan güçlü bir araç olmuştur. 

Yazarlara göre paydaş teorisi temelde bir soruya sistematik bir şekilde cevap getirmeye çalışmaktadır: 

Hangi paydaş grupları kurum yönetiminin dikkatini çekiyor ve yönetim tarafından değerli 

görülüyor? Yazarın bu yaklaşımı değerlendirildiğinde teorinin odaklandığı bu sorunun, kurumların 

paydaş gruplarına atfettikleri değerin karşılığında kurum lehine alacakları kararlarda başarıya 

ulaşmanın anahtarı olarak görülmüş olduğu ifade edilebilecektir. 

Bu aşamada kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ile paydaş teorisinin birlikte ifade edildiği 

bazı çalışmalar olduğunu da söylemek doğru olacaktır. Jones, 1980’de (aktaran, Mitchell vd, 1997: 856) 

paydaş teorisi ortaya çıkmadan önce kurumsal sosyal sorumluluk kavramını irdelemiş ve kavramı 

kurumların hissedarlar ve bunun ötesinde toplumu oluşturan gruplara karşı yükümlülük olarak 

tanımlamıştır. Ertuğrul (2008: 205), sosyal sorumluluk kavramı üzerine yaptığı çalışmalar sırasında 

paydaş teorisi ile ilintili olan sorular üzerine odaklanan Jones’un (1980) özellikle; ‘paydaş grupları 

kimlerdir? Bu gruplardan kaç tanesine hizmet verilmelidir? Bu grupların hangi çıkarları daha 

önemlidir? Çıkarları nasıl dengelenebilir? Bu çıkarlara hizmet etmek için kurum ne kadar bütçe 

ayırmalıdır?’ sorularına cevap aramaya çalıştığını ve bu çalışmaların paydaş teorisinin temeline 

kaynaklık ettiğini açıklamaktadır. 

Yukarıda yer alan ifadeler değerlendirildiğinde paydaş teorisinin kurumsal sosyal sorumluluk 

ile ilişkilendirildiği görülmektedir. Freeman ve Reed’e (1983: 30.) göre paydaş teorisine birincil desteği 

veren önemli kavramlardan birisi kurumsal sosyal sorumluluktur. Kurumsal yönetim süreçlerinde 

son yıllarda sosyal katılıma olan ilgi artmış ve kurumlar paydaşlarına yönelik çok çeşitli sosyal 

sorumluluk eylemleri geliştirmeye başlamıştır. Özellikle 1960 ve 1970’lerin toplumsal hareketleri -

savaş karşıtı eylemler, tüketimcilik, çevrecilik ve kadın hakları gibi- ticari girişimin toplumdaki rolünü 

yeniden düşünmek için bir katalizör işlevi görmüştür. Wood’a (2012: 112) göre zaman içerisinde 

paydaş teorisi kurumların yalnızca hissedarlık getirilerini iyileştirme fikrinin hâkim olduğu bu 

görüşün aksine (piyasanın esas olarak sosyal sorumluluk kavramlarıyla ilgilenmediği ve devlet 

müdahalesinden ziyade arz ve talep üzerinden kendisini düzenlediği görüşü) bir dizi paydaşla 

ilişkilere değer veren demokratik bir iş yaklaşımı olarak görülmeye başlamıştır. 

Joyce’un (aktaran, Ertuğrul, 2008: 200) 2005 yılındaki görüşlerine göre paydaş teorisi, kurum ve 

organizasyonların proje, faaliyet ve pazarlama stratejilerinin amacına ulaşması için çevre ile iyi 

ilişkiler kurulması, çevrenin değişen ihtiyaç ve beklentilerine cevap verilmesidir ve bu durum ise 

paydaşların iyi tanınmasından yani paydaşlarla çift yönlü bir ilişki ve iletişimin kurulmasından 

geçmektedir.  

Bu noktada Grunig ve Hunt (1984), kurum ve paydaşları arasında tek yönlü asimetrik bir ilişki 

olmasını eleştirerek, kurumların paydaşları ile karşılıklı sürdürülebilir ilişki ve iletişim kurulması 

hedefiyle ‘Çift Yönlü Simetrik İletişim Modeli’ni geliştirmiştir. Yine Grunig (2009: 2), kurumların 

paydaşları ile olan ilişkilerinde dinleme, anlama, araştırma, geliştirme ve diyalog gibi kavramların 

temel strateji olarak kullanması gerektiğini savunmuş, bu yöntemle kurumun iç ve dış paydaşlarıyla 

arasındaki ilişkileri geliştirerek, çatışmaları yönetilebileceğine dikkat çekmiştir.  

Freeman ve Reed’e (1983: 89) göre küreselleşme ve değişen tüketici tercihleri kurumların 

ekonomik eylem ve çıkarlarıyla birlikte paydaşların ihtiyaçlarına yönelik ilgiyi artırmış, kurumları 

paydaş odaklı yönetsel süreçleri uygulamaya yönlendirmiştir. Yazarların düşüncesinden hareketle, 

kurumların artık maddi/manevi çıkar ve hedeflerini oluştururken, uygulama ve faaliyetlerini 

planlarken, uzun vadeli ortaklık veya işbirliği gerçekleştirirken iç ve dış paydaşlarının görüş, öneri, 

istek, ihtiyaç ve taleplerini dikkate almak zorunda olduğu görülmektedir. Bunun nedeni olarak 
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küreselleşen dünyada artan rekabetin paydaş nezdinde farklılaşma stratejilerinin gelişmesine neden 

olması görülmektedir. Bu farklılaşma ise ancak kuruma olan sadakatin, bağlılığın ve itibarın 

arttırılması, kurumun paydaşlarının algısında yarattıkları imajlarıyla gerçekleşebileceği 

görünmektedir. 

Yukarıda yapılması planlanan araştırmaya yönelik literatür taramasına, bu bölümde ise 

çalışmaya ait araştırmaya yer verilmiştir.  

 

Araştırmanın Amacı ve Örneklem 

 

Çalışmada amaçlanan, paydaş kavramı ve paydaş teorisine yönelik bir literatür taraması 

gerçekleştirip ardından web sitelerinin kurumsal iletişim ve paydaş ilişkileri sürecinde ne kadar etkin 

kullanıldığına yönelik güncel bir araştırma yapmaktır. Bununla birlikte Koç Holding ve Unilever 

kurumlarının web siteleri üzerinden paydaş iletişimlerini nasıl gerçekleştirdiklerinin de incelenmesi 

planlanmıştır. 

Araştırmada Koç Holding ve Unilever’in web siteleri incelenmek üzere örneklem olarak 

seçilmiştir. Araştırmada örneklem rastgele değil, Koç Holding ve Unilever’in, Capital Dergisi 

öncülüğünde Eylül ve Kasım 2020 tarihleri arasında online olarak yapılan 2020 yılında ‘İş Dünyasının 

En Beğenilen Şirketleri’ araştırmasında ilk üçte yer almaları nedeniyle seçilmiştir. 

 

Araştırmanın Yöntemi ve Sınırlılıkları 

 

Araştırmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi yapabilmek için kodlama cetveli 

oluşturulmuştur.  

Kodlama cetveli anket formuna oldukça benzer yapısı ile küçük araştırma alanlarının detaylı 

analiz edilmesi amacıyla değişkenlerin oluşturulması ve bir araya getirilmesini sağlamaktadır. 

Kodlama cetvelinde belirlenen her bir değişkenin altında bu değişkenler ile ilişkili alt değerler yer 

almaktadır (Hansen, 2003: 84-85’den aktaran, Olgun, 2008: 68). Kodlama cetveli oluşturulurken 

kategoriler literatür taraması ile elde edilmiş, bu kategorilere ilişkin alt kategoriler literatür incelemesi 

sonucunda kodlama listesine eklenmiştir. Araştırmada Hutton ve arkadaşlarının (2001) ‘Reputation 

management: the new face of corporate public relations?’ başlıklı makalede belirledikleri kurumsal 

iletişim fonksiyonlarından yararlanılmıştır. Bu fonksiyonlar arasında yer alan ‘medya ilişkileri, çalışan 

iletişimi, toplum ilişkileri, pazarlama iletişimi, yatırımcı ilişkileri, endüstri ilişkileri’ başlıklarından 

kodlama cetveli oluşturulmuştur. ‘Müşteri ilişkileri’ başlığı ise literatürde karşılaşılan bilgiler ışığında 

araştırma için gerekli görülmüş, Hutton ve arkadaşlarının fonksiyonlarına yazarlar tarafından 

eklenmiştir.  

Kodlayıcılardan kodlama cetvelini https://www.koc.com.tr/ ve https://www.unilever.com.tr/ 

web sitelerini inceleyerek kodlamaları istenmiştir. Kodlayıcılar web sitelerinde kodlama cetvelinde 

yer alan değişkenlere ilişkin uygulamalar gördükleri takdirde '+' (var, evet), görmedikleri takdirde '-' 

(yok, hayır) şeklinde kodlama yapmışlardır. 

Araştırmanın örneklemini birbirini tanımayan bağımsız 3 kodlayıcı oluşturmaktadır. Verilerin 

güvenilir olması için kodlamalar farklı zaman ve mekânlarda Koç Holding ve Unilever’in web siteleri 

ziyaret edilerek yapılmıştır. Ayrıca araştırmanın güvenilirliğinin sağlanması amacıyla kodlama 

cetvelindeki kategoriler ve alt kategoriler Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri 

tarafından kontrol edilmiş, kodlama cetvelinin pilot denemesi araştırmacı ve iki bağımsız kodlayıcı 
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tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın güvenirliğini artırmak amacıyla, araştırmada yer alan 

kodlayıcılara uygulamaya başlamadan önce eğitim verilmiş, kodlama cetvelinde yer alan kategoriler 

ve tanımlamalar açıklanmıştır.  

 

Bu araştırmanın en önemli sınırlılığı kodlayıcıların kurumların dış paydaşlarından oluşuyor 

olmasıdır.  

 

Elde Edilen Veriler 

 

Değerlendirme Formunun ilk bölümü demografik bilgilerden oluşmaktadır. Tablo 1’de 

görüleceği üzere araştırmaya katılan kolayıcıların tamamı kadınlardan oluşmaktadır. 

 

Tablo 1: Katılımcıların Cinsiyet Dağılımı 

 

 
 

Tablo 2’de görüldüğü gibi katılımcıların tamamı 25-35 yaş aralığındadır. 

 

Tablo 2: Katılımcıların Yaş Dağılımı  

 

 
 

Tablo 3’de katılımcıların eğitim durumları incelendiğinde katılımcılardan birinin lisans, 

diğerlerinin lisansüstü düzeyde eğitim aldıkları görülmüştür. 
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Tablo 3: Katılımcıların Eğitim Durumları 

 

 
 

Katılımcılara değerlendirme formunda araştırmanın amacı gereği ‘Koç Holdig ve Unilever’in 

paydaşı olduğunuzu düşünüyor musunuz?’ sorusu sorulmuş, cevapları hayır ise anketi 

sonlandırmaları istenmiştir. Değerlendirme formları incelendiğinde katılımcıların hepsi Koç Holding 

ve Unilever’in paydaşı olduğunu düşündüklerini belirtmiştir. 

Değerlendirme Formunun ikinci bölümünde ise Koç Holding ve Unilever’in web sitelerinin 

‘medya ilişkileri, çalışan iletişimi, toplum ilişkileri, pazarlama iletişimi, yatırımcı ilişkileri, endüstri 

ilişkileri ve müşteri ilişkileri’ başlıkları dikkate alınarak incelenmiştir. 

 

Tablo 4: Medya İlişkileri 

 
1. Medya İlişkileri 

'+' var, evet 

'-' yok, hayır 

Koç 

Holding 
Unilever 

1. Haber içeriklerine web sitesinden ulaşılabilir mi? + + 

2. Basın bültenlerine web sitesinden ulaşılabilir mi? + + 

3. Basın toplantıları ile ilgili bilgilere web sitesinde yer verilmiş mi? + + 

4. Kurumsal kimlik ile ilgili bilgilere web sitesinden ulaşılabilir mi? + + 

5. Tanıtım, lansman,  etkinlik vb. faaliyetlerine ilişkin bilgiler web 

sitesinde yer alıyor mu? + + 

6. Web sitesinde sosyal medya kanalları mevcut mu? + + 

 

Tablo 4 incelendiğinde medya ilişkileri bağlamında katılımcıların hem Koç Holding hem de 

Unilever’in web sitesinden gerekli bilgileri elde edebildikleri görülmüştür. Katılımcıların medya 

ilişkileri kapsamında yer alan haberler, basın bültenleri, basın toplantıları, tanıtım, lansman, etkinlik 

vb. faaliyetler hakkında web sitesinde uygulamalara rastladıkları bulgulanmıştır. Ayrıca katılımcılar 

kurumların kurumsal kimlikle ilgili bilgilerine ve sosyal meyda hesaplarına web sitesi üzerinden 

ulaşabildiklerini belirtmişlerdir. 
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Tablo 5: Çalışan İletişimi 

 

2. Çalışan İletişimi 

'+' var, evet 

'-' yok, hayır 

Koç 

Holding 
Unilever 

7. Çalışanlarla yapılan etkinlikler web sitesinden ulaşılabilir mi? + + 

8. Çalışanlara yönelik eğitimler web sitesinden ulaşılabilir mi? + + 

9. Çalışanların dilek, istek, şikâyet, memnuniyet/memnuniyetsizliklerini web 

sitesi üzerinden bildirebilecekleri bir kanal mevcut mu? + + 

10. Kurum web sitesi üzerinden çalışanlarının kurum bağlılığının ve 

memnuniyetlerinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunuyor mu? + + 

11. Kurumun çalışanlarına verdiği değeri gösteren içerikler web sitesinde 

mevcut mu? + + 

 

Tablo 5 incelendiğinde katılımcılar, kurumların web sitesi aracılığıyla çalışanlarına yönelik 

gerçekleştirdikleri faaliyetlerini duyurduğunu belirtmektedir. Bunun yanı sıra katılımcılar kurumların 

çalışanlarınının dilek, şikâyet ve önerilerini web sitesi üzerinden iletebilecekleri bir sistem 

kurduklarını da bildirmişlerdir. Yine Tablo 5 incelendiğinde katılımcıların kurumların web sitelerinde 

çalışanlarına verdikleri değeri gösteren ve çalışan memnuniyetini artıcı uygulamalara rastladıkları 

görülmektedir. 

 

Tablo 6: Toplum İlişkileri 

 

3. Toplum İlişkileri 

'+' var, evet 

'-' yok, hayır 

Koç 

Holding 
Unilever 

12. Toplumsal konulara ilişkin sosyal sorumluluk faaliyetleri web sitesinden 

paylaşılmış mı? + + 

13. Kurum toplumsal değerlere olan saygı ve bağlılığını web sitesi üzerinden 

yansıtıyor mu? + + 

14. Toplumun kurum hakkında merak ettiklerine ilişkin yapılan bilgilendirici 

faaliyetler web sitesinden paylaşılmış mı? + + 

15. Kurum tarafından yapılan kamuoyu duyuruları web sitesinden 

yayınlanıyor mu? + + 

16. Sürdürülebilirlik politikası web sitesinden ulaşılabilir mi? + + 

17. Sürdürülebilirlik raporlarına web sitesinden ulaşılabilir mi? + + 

 

Tablo 6’da görüldüğü gibi katılımcılar, kurumların toplumla ilişkilerini web siteleri aracılığıyla 

yürüttükleri yönünde görüş bildirmişlerdir. Katılımcılar, kurumların sosyal sorumluluk projeleri, 

kurumsal değerlere olan saygı ve bağlılıklarını web siteleri üzerinden paylaştıklarını belirtmiştir. Aynı 

zamanda katılımcıların toplumun kurumlar hakkında merak ettiklerine yönelik bilgilendirmelere, 

kamuoyu duyurularına ve sürdürebilirlik politikalarına ilişkin verilere de web sitesi üzerinden 

ulaşabildikleri görülmüştür. 
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Tablo 7: Pazarlama İletişimi 

 

4. Pazarlama İletişimi 

'+' var, evet 

'-' yok, hayır 

Koç 

Holding 
Unilever 

18. Kurumsal reklamlar web sitesinden paylaşılmış mı? + + 

19. Tanıtım faaliyetleri web sitesinden yürütülüyor mu? + + 

20. Sponsorluk faaliyetleri web sitesinden paylaşılmış mı? + + 

21. Kurum web sitesi üzerinden satış yapıyor mu? - - 

21. Kurum web sitesi üzerinden pazarlama faaliyetleri yürütüyor mu? + + 

23. Kurum müşterisinin memnun kalmadığı ürün/hizmet veya iade 

süreçlerine ilişkin bilgileri web sitesinde paylaşmış mı? - - 

 

Tablo 7’de görüldüğü üzere katılımcılar kurumların pazarlama iletişimi içerisinde yer alan 

özellikle; reklam, tanıtım, sponsorluk ve pazarlama gibi faaliyetlerini web siteleri üzerinden 

yürüttüklerini belirtmiştir. Ancak günümüz dünyasında en çok tercih edilen pazarlama 

faaliyetlerinden biri olan web sitesi üzerinden satış veya satış sonrası iletişim gibi konularda 

katılımcılar web sitesi üzerinde herhangi bir uygulamayla karşılaşmadıklarını belirtmişlerdir. 

 

Tablo 8: Yatırımcı İlişkileri 

 

5. Yatırımcı İlişkileri 

'+' var, evet 

'-' yok, hayır 

Koç 

Holding 
Unilever 

24. Yatırımcı bilgilerine/profiline web sitesinde yer verilmiş 

mi? + + 

25. Finansal verilere web sitesinden ulaşılabilir mi? + + 

26. Faaliyet raporlarına web sitesinden ulaşılabilir mi? + + 

 

Tablo 8’de görüldüğü üzere katılımcılar Koç Holding ve Unilever’in web sitelerinde yatırımcı 

ilişkilerine ilişkin uygulamalar gördüklerini belirtmişlerdir. Katılımcılar kurumların yatırımcı 

profillerine, finansal verilerine ve faaliyet raporlarına web sitesi üzerinden ulaşabildiklerini 

bildirmiştir. 

 

Tablo 9: Endüstri İlişkileri 

 

6. Endüstri İlişkileri 

'+' var, evet 

'-' yok, hayır 

Koç 

Holding 
Unilever 

27. Kurumun insan KAYNAKLARına ilişkin politikalarına web 

sitesinde yer verilmiş mi? + + 

28. Kurum çalışan halklarıyla ilgili politikalarını web sitesinden 

paylaşıyor mu? + + 

29. Kurum sendikal örgütlenme ve toplu sözleşmelere ilişkin web 

sitesinden bilgilendirme yapıyor mu? - - 
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Tablo 9 incelendiğinde katılımcılar, kurumların endüstri ilişkileri kapsamında özellikle; insan 

KAYNAKLARı ve çalışan haklarına ilişkin politikalarının web sitesi üzerinden ulaşılabilir olduğunu 

belirtmiştir. Ancak katılımcılar kurumların web sitelerinde sendikal örgütlenme ve toplu sözleşmelere 

ilişkin yeterli bilgi ve verilere rastlamadıkları yönünde görüş bildirmişlerdir. 

 

Tablo 10: Müşteri İlişkileri 

 

7. Müşteri İlişkileri 

'+' var, evet 

'-' yok, hayır 

Koç 

Holding 

Unilev

er 

30. Kurum müşterisi ile web sitesi üzerinden iletişime geçiyor mu? + + 

31. Kurumun müşterilerinin dilek, istek, şikâyet, memnuniyet, 

memnuniyetsizliklerini web sitesi üzerinden iletebilecekleri bir kanala sahip mi? - + 

32. Kurum web sitesi üzerinden müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetler 

yapıyor mu? - - 

33. Kurumun ürün veya hizmetleri hakkında müşterisini web sitesi üzerinden 

bilgilendiriyor mu? + + 

34. Kurumun müşterilerinden gelen soruları web sitesi üzerinden cevapladığı 

bir kanal mevcut mu? - + 

35. Kurumun web sitesinden müşterisinin geri bildirimlerini alabileceği bir 

kanal mevcut mu? + + 

 

Tablo 10’a göre katılımcılar kurumların web sitesi üzerinden paydaşları ile iletişeme geçtiklerini 

belirtmiştir. Bunun yanı sıra katılımcılar, her iki kurumunun da web sitesi üzerinden müşterilerini 

ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirdiği, buna karşılık müşterilerinin de web sitesi üzerinden 

kurumlara geri bildirimde bulunabildiği uygulamaların var olduğunu belirtmişlerdir. Tablo 10’daki 

veriler incelendiğinde katılımcılar, Unilever’in web sitesinde müşterilerin dilek, istek, şikâyet, 

memnuniyet/memnuniyetsizliklerini bildirebilecekleri ve müşterilerden gelen sorulara cevap 

verebilecekleri bir kanal mevcutken, Koç Holding’in web sitesinde böyle bir kanalın mevcut olmadığı 

yönünde görüş bildirmişlerdir. Katılımcılar yine müşteri ilişkileriyle ilgili önemli bir husus olan 

müşteri memnuniyetine yönelik uygulamalara ise her iki kurumun web sitesinde de 

rastlanmadıklarını belirtmişlerdir. 

 

DEĞERLENDiRME VE SONUÇ 

 

Paydaş Teorisi paydaşların kurumların kurumsal hedef ve çıkarlarını en mükemmel şekilde 

gerçekleştirebilmeleri için merkeze alındığı, planlama, karar alma ve değerlendirme süreçlerinde söz 

sahibi olduğu kurumsal bir yönetim sistemini işaret etmektedir. Kurumlar algı, itibar, imaj, pazarlama 

ve satış gibi ticari politikaları için kritik önem taşıyan konularda çalışanlarından ortaklarına, 

dağıtımcılarından, müşterilerine, içerisinde bulundukları çevre veya bölgelerden dünyadaki birçok 

ülkeye kadar uzanan büyük bir paydaş ağına sahiptir. Dolayısıyla kurumlar tüm bu paydaşları ile bağ 

kurmak, iletişime geçmek, tanınmak veya tanıtmak, bir hizmet veya ürünü pazarlamak, uluslararası 

ortaklıklar kurmak/iş birliği yapmak ve tüm paydaşları ile bir ilişki inşa etmek için kurumsal 

iletişimden faydalanmaktadır. 
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Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemelerle birlikte enformasyon çağı olarak anılan 

günümüzde kurumların özellikle paydaşları ile iletişme geçme biçimleri dönüşmüştür. Elektronik 

dönüşüm olarak nitelediğimiz bu süreçte iletişim kanal ve araçları web tabanlı sistemlere evrilmiştir. 

Bu kanallardan biri ve belki de kurumlar için en uygun olanı ise web siteleridir. Kurumlar artık 

kurumsal web siteleri aracılığıyla paydaşları ile zaman ve mekân kısıtı olmadan iletişime geçmeye 

başlamıştır. Web siteleri sahip oldukları sınırsız veri yükleme, veriyi ayrıştırararak sekmelere ayırma, 

büyük verileri linkler ile kompakt hale getirme ve geniş kitlelere ulaşma noktasında kurumlara büyük 

avantajlar sağlamaktadır. 

Bu çalışmada kurumların paydaş odaklı kurumsal iletişim süreçlerini web sitesi üzerinden nasıl 

yürüttüklerini ortaya koymak amaçlanmış ve bu kapsamda Koç Holding ve Unilever’in web siteleri 

incelenmiştir. Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda ulaşılan sonuçlar ise şöyledir: 

• Hem Koç Holding hem de Unilever kurumsal iletişim fonksiyonlarından biri olan ‘medya 

ilişkileri’nde web sitesi üzerinden paydaş odaklı bir yaklaşım izlemektedir. Her iki kurumda 

kendilerini tanıtmak, faaliyetleri hakkında paydaşlarını bilgilendirmek, ürün veya hizmetleri 

hakkında yapılan tanıtım, lansman, basın toplantısı gibi etkinliklerine ilişkin web sitesinde 

bilgilendirmelerde bulunmaktadır. Bunun yanı sıra paydaşlar kurumların kurumsal kimlik ile 

ilgili kılavuzlarına web sitesi üzerinden ulaşabilmektedir. Her iki kurumun da web sitesi 

üzerinden sosyal medya hesaplarına erişim sağlanabilmektedir. Bütün bunlar 

değerlendirildiğinde Koç Holding ve Unilever’in medya ilişkilerini paydaş odaklı yürüttüğü 

ve bu çerçevede web sitelerini etkin bir araç olarak kullandığı görülmektedir. 

• Her iki kurumun da kurumsal iletişim fonksiyonlarında özellikle iç paydaşlarla ilişkilerini 

niteleyen ‘çalışan iletişimi’ noktasında paydaş odaklı oldukları görülmektedir. Kurumlar 

çalışanlarının kurumsal bağlılıklarını artırmak ve onlara daha verimli bir çalışma ortamı 

yaratmak maksadıyla çalışanlarının görüş ve önerilerini almak için web sitesi üzerinden bir 

kanal oluşturmuştur. Aynı zamanda hem Koç Holding hem de Unilever web sitesi üzerinden 

çalışanları için düzenlediği etkinlikler ve eğitimlere ilişkin paylaşımlarda bulunmaktadır. 

Bütün bunlar değerlendirildiğinde iki kurumun da çalışan iletişimlerini paydaş odaklı 

yürüttüğü ve bu çerçevede web sitelerini etkin bir araç olarak kullandığı görülmektedir. 

• Koç Holding ve Unilever kurumsal iletişimin önemli bir boyutu olan ‘toplum ilişkileri’ne 

yönelik içerik ve bilgilendirmeleri web sitesi üzerinden yapmaktadır. Kurumlar özellikle 

toplum ve çevrenin ihtiyaçlarına ve dezavantajlarına yönelik hazırladıkları sosyal sorumluluk 

projelerine sürdürülebilirlik politikalarına, içerisinde bulunduğu toplumun kültürel yapısı ve 

ahlaki değerlerine olan saygı ve bağlılıklarına ilişkin hassasiyetlerini web sitesinden 

paydaşlarının bilgi ve ilgisine sunmaktadır. Bütün bunlar değerlendirildiğinde toplum Koç 

Holding ve Unilever’in toplum ilişkilerini paydaş odaklı yürüttüğü ve bu amaçla web 

sitelerini aracı olarak kullandığı görülmektedir. 

• Her iki kurumda ‘pazarlama iletişim’lerine ilişkin süreçleri içerisinde yer alan özellikle 

kurumsal reklam, tanıtım faaliyetleri ve sponsorluk ilişkileri hakkında web sitesi üzerinden 

yeterli bilgileri paylaşmaktadır. Ancak pazarlama iletişiminin en önemli ölçütlerinden biri 

olan müşteri memnuniyetine ilişkin web sitesinde herhangi bir uygulama bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla hem Koç Holding hem de Unilever pazarlama iletişimi bağlamında web sitesi 

üzerinden paydaşlarına kısmen aktarımda bulunmaktadır. 

• Hem Koç Holding’in hem de Unilever’in ‘yatırımcı ilişkiler’ne yönelik web sitesinde paydaş 

odaklı uygulamalar bulunmaktadır. Özellikle yatırımcılarının bilgilerine kurumsal web 
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sitelerinde yer vermeleri, finansal verileri ve faaliyet raporlarını şeffaf bir şekilde paylaşmaları 

kurumların hem yatırımcıları hem de müşterileri nezdinde güvenli bir itibar inşa etmektedir. 

• Her iki kurum da web sitesi üzerinden ‘endüstri ilişkileri’ne yönelik paydaşlarıyla belirli bilgi 

ve verileri paylaşmaktadır. Kurumlar özellikle insan KAYNAKLARı politikaları ve insan 

haklarına yönelik bilgileri açık bir şekilde web sitesi üzerinden paydaşlarına sunarken, 

sendikal örgütlenme ve toplu sözleşmelere ilişkin bilgileri kısmen sunmaktadır. Tüm bunlar 

değerlendirildiğinde her iki kurumun da endüstri ilişkilerine yönelik eksik kalan noktaları 

bulunmuş olsa da paydaş odaklı bir politika izlediği ve web itelerini bu noktada etkin olarak 

kullandığı görülmektedir. 

• Koç Holding ve Unilever ‘müşteri ilişkileri’ne yönelik web sitesi üzerinden paydaşları ile 

kısmen iletişime geçmektedir. Her iki kurum da web sitesi üzerinden müşterileri ile iletişime 

geçmekte, ürün ve hizmetleri hakkında müşterilerini bilgilendirmektedir.  Ayrıca yine her iki 

kurum web sitesi üzerinden müşterilerinin geri bildirimlerini alabileceği bir uygulamaya 

sahiptir. Buna karşın hem Koç Holding’in hem de Unilever’in müşteri memnuniyetini 

sağlamak hedefiyle gerçekleştirdikleri uygulamalar web sitesi üzerinden paylaşılmamaıştır. 

Ancak müşteri ilişkileri noktasında Unilever, müşterilerin dilek, istek, şikâyet gibi taleplerine 

cevap verebileceği aynı zamanda müşterilerin sorularına cevap verebileceği bir sisteme 

sahipken, Koç Holding’in web sitesinde bu kıstaslara ilişkin bir uygulamaya rastlanmamıştır. 

 

Yukarıdaki değerlendirmeler ışığında Koç Holding ve Unilever’in kurumsal iletişim 

süreçlerinde paydaş odaklı bir yaklaşımı benimsediği görülmüştür. Ayrıca her iki kurum bu 

çerçevede web sitelerini aktif bir şekilde kullanmaktadır. Örneklem olarak seçilen kurumların birinin 

Türk diğerinin global bir kurum olması nedeniyle iki kurum arasında karşılaştırma da yapılmıştır. 

Kurumların paydaş odaklı yaklaşımları ve bu yaklaşımı web sitesi üzerinden sunmaları noktasında 

kurumsal iletişim fonksiyonlarından ‘medya ilişkileri, çalışan iletişimi, toplum ilişkileri, pazarlama 

iletişimi ve yatırımcı ilişkileri’nde bir farklılık gözlenmemiştir. Bununla birlikte ‘müşteri ilişkileri’nde 

Unilever’in web sitesini daha etkili kullandığı ve daha fazla paydaş odaklı olduğu görülmektedir. 
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Özge ÖZKÖK ŞİŞMAN, İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Sanatları mezunudur. Yüksek 

lisansını yine İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Sanatları Bölümü’nde tamamlamış olup, 

2019 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Dalı Reklamcılık Anabilim Dalı’nda doktora 

eğitimine devam etmektedir. Doktora tez çalışmasının yanı sıra Dijital Reklamcılık, Yeni İletişim Teknolojileri, Sosyal Medya 

ve Yapay Zeka konularında akademik çalışmalarını sürdürmektedir. 2018’den bu yana İstanbul Kültür Üniversitesi Yeni 

Medya ve İletişim Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev almaktadır.  

 

Ceren BİLGİCİ OĞUZ, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2008 yılında  Sorbonne 

Nouvelle – Paris 3 Üniversitesi Enformasyon ve İletişim Bilimleri Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını ve 2015 yılında aynı 

üniversitede Enformasyon ve İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Medya ve Sanat Doktora Okulu’ndaki İletişim, Enformasyon, 

Medya Araştırma Birimi’nde Yeni Medya alanındaki doktorasını tamamlamıştır. Sosyal medya, yapay zeka, yeni medya ve 

yeni iletişim teknolojileri alanlarında akademik çalışmalarını sürdürmektedir. 2017 yılından beri İstanbul Kültür 

Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü’nde çalışmaktadır. 

 

Özet: İnternet ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte sosyal medya gündelik ve profesyonel yaşam 

pratiklerinde önemli bir rol üstlenmeye başlamıştır. Yoğun rekabet ortamı ve dijitalleşmeyle değişen tüketim motivasyonları 

ışığında markalar da dijital platformlara yönelerek, yeni yöntem ve stratejiler geliştirmiştir. Bu kapsamda samimiyet algısı ve 

tüketici iç görüleri merkezinde oluşturulması nedeniyle geleneksel yöntemlerden farklılaşan etkileyen pazarlama (influencer 

marketing) kavramı öne çıkmaktadır. Günümüzde teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak geliştirilen sanal karakterler, 

markaların da dikkatini çekerek, sosyal medya pazarlamasında yeni bir alan sunmaktadır. Bir diğer ifadeyle Bilgisayar 

Üretimli İmgeleme (Computer Generated Imagery) olarak adlandırılan sanal karakterler etkileyen pazarlama alanını 

dönüştürerek, sanal etkileyicilerin (virtual influencers) markalar tarafından kullanıldığı yeni bir pazarlama türü 

oluşturmaktadır. Araştırma, sanal etkileyicilerin sosyal medya pazarlamasının geleceğindeki yerini uzman görüşleri 

çerçevesinde değerlendirmeye odaklanmaktadır. Bu çerçevede araştırma dijital pazarlama, sosyal medya ve dijital içerik 

yönetimi alanlarında görev alan uzmanların etkileyen pazarlama pratikleri bağlamında markaların çevrim içi faaliyetlerinin 

geleceğinde sanal etkileyicilerin yeri (virtual influencers) hakkındaki duygu ve düşüncelerini ortaya çıkarmayı 

amaçlamaktadır. Derinlemesine görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen çalışma sosyal medyada insan ve sanal 

etkileyicileri takip motivasyonları, uzmanların sanal etkileyicilerin paylaşımlarındaki kurgu unsuru ile ilişkili yorumları, 

sanal etkileyiciler ile marka iş birlikleri hakkındaki fikirleri ile insan ve sanal etkileyicilerin geleceğine ilişkin yaklaşımlarını 

ortaya çıkartacak şekilde kurgulanmıştır. Araştırma çerçevesinde elde edilen bulgular ışığında, katılımcıların çoğunluğunun 

gelecekte sanal etkileyicilerin sosyal medya pazarlamasında çok önemli bir yer edineceği konusunda ortak noktada 

buluştukları görülmektedir. Bu yaklaşımın temelinde genç kuşakların sanal karakterlere, teknolojiyle ortaya çıkan yeniliklere 

olan ilgileri ve sektörel olarak sanal etkileyicilerin marka imajına uygun içerik üretiminin kontrolünü kolaylaştırması ile 

finansal açıdan avantaj yaratacağı düşüncesi bulunmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Sosyal Medya, Etkileyen Pazarlama, Sanal Etkileyici, Yapay Zekâ 
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AN EVALUATION ON THE ROLE OF VIRTUAL INFLUENCERS  

AS THE FUTURE OF SOCIAL MEDIA MARKETING 

 
Abstract: With the developments in the Internet and communication technologies, social media has begun to play an 

important role in daily and professional life practices. In the light of the intense competition environment and changing 

consumption motivations with digitalization, brands have also turned to digital platforms and developed new methods and 

strategies. In this context, the concept of influencer marketing, which differs from traditional methods due to the perception of 

sincerity and its creation in the center of consumer insights, comes to the fore. Today, virtual characters, developed as a 

result of technological developments, attract the attention of brands and offer a new area in social media marketing. In other 

words, it transforms the marketing field that affects virtual characters, called Computer Generated Imagery, and creates a 

new type of marketing in which virtual influencers are used by brands. The research focuses on evaluating the place of virtual 

influencers in the future of social media marketing within the framework of expert opinions. In this context, the research aims 

to reveal the feelings and thoughts of experts in the fields of digital marketing, social media and digital content management 

about the place of virtual influencers in the future of online activities of brands in the context of influencing marketing 

practices. The study, which was carried out using the in-depth interview method, was designed to reveal the motivations of 

following people and virtual influencers on social media, the comments of experts about the fiction element in the shares of 

virtual influencers, their ideas about virtual influencers and brand collaborations, and their approaches to the future of 

human and virtual influencers. In the light of the findings obtained within the framework of the research, it is seen that the 

majority of the participants agree that virtual influencers will have a very important place in social media marketing in the 

future. The basis of this approach is the thought that young generations will be financially advantageous by their interest in 

virtual characters, innovations emerging with technology and by facilitating the control of the production of content suitable 

for the brand image of the virtual influencers in the sector. 

 

 

Keywords: Marketing, Social Media, Influencer Marketing, Virtual Influencer, Artificial Intelligence 
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Hıdır POLAT, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunudur. Yüksek lisans ve 

doktorasını Atatürk Üniversitesi’nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD’de tamamlamıştır. Akademik yaşantısına 2016 yılında 

başladığı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Artova Meslek Yüksekokulu Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı’nda devam 

etmektedir. Halkla ilişkiler, Yeni medya, Dijital reklamcılık, Veri madenciliği alanında çalışmalar yürütmektedir.  
 

Özet: Halkla ilişkilerin pratik süreçte profesyonelleşmesinin önündeki en büyük engel olarak ölçme ve değerlendirme 

sorunsalı gösterilmektedir. Ölçme - değerlendirme için ise birincil şart SMART hedeflerin belirlenmesidir. Fakat halkla 

ilişkiler profesyonellerinin iletişim etkinliğinin sonuçlarını ölçmeleri için örgütsel düzeyde edindikleri konum da bir hayli 

önemlidir. Nitekim doğru rollerde yer alamayan bir halkla ilişkiler uygulayıcısının iletişim etkinliğinin sonuçlarını ölçmesi 

ve örgütsel hedeflere katkısını ortaya koyması mümkün değildir. Bu sebeple bu araştırmanın amacı Türkiye’deki kurumlarda 

halkla ilişkilerin genel yapısını rol, hedefler ve ölçme bağlamında ortaya çıkarmaktır. Dolayısıyla araştırma, nitel 

yöntemlerden biri olan durum analizi özelliği göstermektedir. Durum analizi kapsamında verilerin toplanmasında görüşme 

tekniğine başvurulmuştur. Araştırmanın örneklemi belirlenirken amaçlı örnekleme tekniğinden yararlanılmıştır. Beş soruluk 

görüşme formu, Brand Finance 2020 Türkiye Raporu’nda en değerli 100 kuruluşun halkla ilişkiler yöneticilerine sosyal 

medya araçları ve telefon aracılığıyla iletilmiştir. Geri dönüşü olan 17 görüşme formu MAXQDA 2020 paket programı 

aracılığıyla içerik analizine tabi tutulmuştur.  Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de uluslararası önemi yüksek olan 

kurumlarda bulunan halkla ilişkiler yöneticileri bazıları doğru rollerde bazıları ise beklenilen rollerde değildir. Fakat ortak 

olan husus doğru hedefler ve ölçme metriklerine sahip olmamalarıdır. Hatta ölçme sürecinde geleneksel ölçme yöntemi olan 

çıktılara yönelik bir eğilim söz konusudur.  
 

Anahtar Kelimeler: Halkla ilişkiler, Ölçme, Hedef Belirleme, Rol, Brand Finance 
 

Abstract: The problem of measurement and evaluation is shown as the biggest obstacle to the professionalization of public 

relations in the practical process. The primary condition for measurement and evaluation is the determination of SMART 

goals. However, the position of public relations professionals at the organizational level is also very important in order to 

measure the results of communication activity. As a matter of fact, it is not possible for a public relations practitioner who 

cannot take part in the right roles to measure the results of communication activity and to reveal its contribution to 

organizational goals. For this reason, the aim of this research is to reveal the general structure of public relations in 

institutions in Turkey in the context of role, goals and measurement. Therefore, the research shows the feature of situation 

analysis, which is one of the qualitative methods. Interview technique was used to collect data within the scope of situation 

analysis. Purposive sampling technique was used while determining the sample of the study. The five-question interview 

form was sent to the public relations managers of the 100 most valuable companies in the Brand Finance 2020 Turkey 

Report, via social media tools and telephone. 17 returnable interview forms were subjected to content analysis through the 

MAXQDA 2020 package program. According to the results of the research, some of the public relations managers in 

institutions with high international importance in Turkey are in the right roles and some are not in the expected roles. But 

what they have in common is that they don't have the right goals and measurement metrics. In fact, there is a tendency 

towards outputs, which are the traditional measurement method, in the measurement process. 
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Feridun NİZAM, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunudur. Gazi Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalında yüksek lisansını; Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalında, ‘Türkiye’de Radyo ve Televizyon Yayıncılığının Yeniden 

Düzenlenmesi’ başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Lisansüstü çalışmaları iletişim hukuku alanında olup; iletişim hukuku, 

medya politikaları, transmedya, sağlık iletişimi, medya etiği, reklam, televizyon dizileri, sosyal medya ve şöhret, haber 

program yapımı alanlarında kitap bölümü, makale ve bildirileri bulunmaktadır. Danışmanlığında tamamlanmış 15 yüksek 

lisans tezi mevcuttur. Halen Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünde öğretim üyesi 

olarak görev yapmaktadır.  

 

Özet: Bu çalışma 2007 yılında yürürlüğe girip internet rejimini düzenlemiş olan 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan 

Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun temelinde, son 

günlerde “yeni İnternet Kanunu” ya da “sosyal medya düzenlemesi” olarak adlandırılan internetin hukuki olarak yeniden 

düzenlenmesi tartışmaları üzerine bina edilmiştir. Çalışmanın amacı internet yayınlarını düzenleyen mevzuata göre, mevcut 

haliyle karşımıza çıkmakta olan “çoklu” denetim mekanizmalarını ortaya koymaktır. Çalışmanın içeriğinde ilk olarak 

Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra aradan geçen 14 yıllık sürede gerçekleştirilen 18 değişiklikten iletişim hukukunu 

doğrudan ilgilendirenlere kısaca değinilerek, son dönemde “Singapur Modeli” olarak adlandırılan yeniden düzenleme 

konusuna yer verilecektir. Sonuç olarak Singapur Modeli yerine Avrupa Birliği mevzuatındaki KAYNAKLARa göre 

internet yayıncılığının yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: İnternet Yayıncılığı, Internet Rejimi, Iletişim Hukuku, Singapur Modeli 

 

Abstract: This study is based on the Law No. 5651 on Regulation of Publications On the Internet and Combating Crimes 

Committed by Means of Such Publication, which came into force in 2007 and regulated the internet regime, and the debates 

on the legal re-regulation of the internet, which has recently been called the “new Internet Law” or social media regulation. 

The aim of the study is to reveal the "multiple" control mechanisms that appear in their current form according to the 

legislation regulating internet broadcasts. In the content of the study, first of all, 18 changes made in the 14-year period after 

the entry into force of the Law will be briefly mentioned, and the subject of re-regulaation, which has recently been called the 

"Singapore Model", will be mentioned. As a result, it is recommended to re-regulate internet broadcasting according to the 

sources in the European Union legislation instead of the Singapore Model. 

 

Keywords: Internet Broadcasting, Internet Regime, Communication Law, Singapore Model 

 

 

ANALYSIS OF THE RE-REGULATION OF INTERNET BROADCASTING PLANS FROM THE 

COMMUNICATION LAW PERSPECTIVE 

 

1. INTRODUCTION 

 

This study aims to analyze the concept of "re-regulation", which is required by the 

developments after the legal regulations made in internet broadcasting, as in all mass media, from the 

perspective of communication law. 

 

The need for "regulation and control" has become a necessity in internet and internet 

broadcasting, where there is a constant change and transformation in terms of content and the 

technology that delivers these contents, at a dizzying speed, as in other mass media. The perception of 

the Internet as an “unlimited and irresponsible” medium has also been reflected in Internet 
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publishing, and it has become a medium where rights and freedoms of a public nature, as well as 

private life and privacy, especially personal rights, are violated very easily. As a result of this, one of 

the fundamental dilemmas of communication law, "freedom of speech and the rights and freedoms of 

the public and individuals superior to the freedom of expression" began to be conflicted. In addition to 

the most valuable human right, the "right to life", public rights superior to freedom of expression, such 

as the "sovereignty rights of states", have turned into a medium where internet broadcasts are easily 

violated and even this situation has become commonplace. 

 

2. REGULATION AND CONTROL IN INTERNET BROADCASTING 

 

In order to prevent the violations briefly mentioned above, the first regulations on the internet 

in our country were made with the logic of "informatics", with the perspective of informatics law. 

However, the "decentralized" and uncontrollable nature of the internet has long exceeded the field of 

informatics alone. 

As can be clearly understood from its name, the Law No. 5651 on the "Regulation of Broadcasts 

on the Internet and Combating the Crimes Committed Through These Broadcasts", which was 

accepted on May 4, 2007 and entered into force after being published in the Official Gazette on May 

23, 2007, was the first legal framework envisaging the regulation and supervision of Internet 

broadcasts (Akdeniz ve Altıparmak, 2018; Resmî Gazete, sayı 26530). 

Purpose and scope of the law; to regulate the obligations and responsibilities of content 

providers, hosting providers, access providers and mass use providers, and the principles and 

procedures for combating certain crimes committed on the internet through content, location and 

access providers. 

 

2.1. First Regulation in Internet Broadcasting 

 

When the law is analyzed from the perspective of communication law, instead of making a 

regulation for internet-specific and exclusively internet broadcasts, it comes into force with a 

"catalogue" consisting of a number of crimes in the Turkish Penal Code and other laws, and 8 criteria 

consisting of crimes in the Law on Crimes Committed Against Atatürk. has entered. 

According to this; 

   “Suicide” in Article 84 of the Turkish Penal Code 

   “Sexual abuse of children” in Article 103 

   “Facilitating the use of drugs or stimulants” in Article 190 

   “Procurement of hazardous materials for health” in article 194 

   “Obscendence” in Article 226 

   "Prostitution" in Article 227 

   With "Providing a place and opportunity for gambling" in Article 228 

Regarding the crimes in the Law No. 5816 on Crimes Committed Against Atatürk – which has 

been the basis of a process that will result in the banning of the Youtube website from Turkey for 30 

months – being committed on the internet and the content of which there is sufficient suspicion that 

these crimes constitute the " removal of content and/or blocking of access”. 
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2.2. Changes Made After First Edit 

 

As in all mass communication regimes, new types of broadcasting opportunities and broadcast 

contents have emerged over time in internet and internet broadcasting. It is seen that the legislation in 

force has started to become inadequate, as can be witnessed in almost all mass media law history, in 

such cases, which of course cannot be foreseen naturally while the law is made by the legislator. 

Because, as an inevitable reality, technological developments and their effects are unpredictable and 

unpredictable. When these developments are a constantly changing and developing medium such as 

the internet, it is a natural result that the law is insufficient. 

However, the important thing is to carry out the regulation and control in the most effective 

and balanced way that will prevent the violations of rights that may be caused by the real-life effects 

and reflections of this natural result, and to provide compensation in cases where it cannot be 

prevented. 

As briefly mentioned above, after the Law No. 5651 came into force, the first development was 

the blocking of the YouTube website from Turkey. The process, which started with a court decision 

about 1 month before the law entered into force, continued from May 2008 to the end of October 2010 

in accordance with the provisions of 5651/art.8 mentioned above. As a result of a copyright agency 

applying to Youtube within the framework of "copyright complaint" procedures by purchasing the 

copyright of the videos insulting Atatürk and Turkishness, which was the basis for the blocking 

decision, the videos that constituted the basis for the blocking decision from Turkey were removed 

from the Youtube database. In this way, the access barrier was lifted, albeit indirectly. 

 

2.3. Adding the 'Private Life' Criterion 

 

With the amendment dated 6 February 2014, the regulation on "private life", where the media 

and fundamental rights and freedoms come into conflict the most, was added to the criteria in the 8th 

article leading to the sanction of "removing the content from broadcasting and/or preventing access". 

With this regulation added with article number 9/A, it is stated that "people who claim that 

their privacy has been violated due to the content of the broadcast on the Internet may request the 

implementation of the measure of blocking access to the content by applying directly to the Authority 

(Karakaya, 2018)"   . 

 

Privacy of private life, which can be easily violated in both written and audio-visual media, 

appears as a “defenseless” fundamental right in the face of the internet and connected technologies. 

The privacy of private life, with its data security dimension, can easily cease to be "confidentiality" in 

the face of technological possibilities. This problem has long exceeded personal data and has reached 

the extent of countries' most private information. 

However, the point to be considered here is the issue of “balance”, which has been discussed 

throughout the history of communication law. In this matter, which has been examined in numerous 

works in the literature, while trying to protect the privacy of private life, "proportionateness", which is 

a universal principle of justice, must be observed instead of restricting the freedom of expression and 

communication or vice versa. 
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2.4. Adding the Criteria for 'Delays in Danger' 

 

With another amendment made on March 27, 2015, criteria in terms of public rights and 

freedoms were added to the Law. With this regulation added with the article number 8/A, it has been 

stipulated that upon the request of the judicial authorities, the President and the relevant Minister, a 

decision to remove the content from the broadcast and/or block access can be made within 4 hours 

(Resmî Gazete, sayı 29327). 

"The right to life and the protection of life and property of persons, the protection of national 

security and public order, the prevention of crime or the protection of general health, the presidency 

or the protection of national security and public order, the prevention of crime, Upon the request of 

the ministries related to the prevention or protection of general health, the President may decide to 

remove the content and/or block access regarding the broadcast on the internet. The decision is 

immediately notified to the access providers and relevant content and hosting providers by the 

President (Head of the Information Technologies and Communications Authority). The requirement 

of the decision to remove content and/or block access shall be fulfilled immediately and within four 

hours at the latest from the moment of notification of the decision. 

It can be said that with this regulation, it is aimed to prevent publications in which all these 

public rights can be violated very easily, especially in the current Covid-19 pandemic period, in events 

that may / are likely to disrupt public order, in events that threaten national security, and most 

importantly, in order to protect the right to life. 

 

3. RTSC (RTÜK) CONTROL IN INTERNET BROADCASTING 

 

With the intertwining of internet and television broadcasts, of course, regulation and control in 

this area have become mandatory. The main factor in this obligation is the absence of a supervisory 

authority similar to the Radio and Television Supreme Council (RTÜK) in terms of internet 

broadcasts. In addition, the violations committed by the media service providers, who show 

maximum sensitivity to television broadcasts, almost disregarding the broadcasting principles in the 

internet version of the same broadcast, triggered the RTÜK control of internet broadcasts. For 

example, a scene that beeps for about 20 seconds in the television broadcast of a series that was in the 

first place in the ratings at the time it was aired, and completely swearing and swearing, all the 

swearing and swearing words can still be broadcast on the Youtube channel of the same series. 

The second main reason for the RTÜK control of internet broadcasts was the reaction of the 

society against the contents of digital platforms such as Netflix. Since there was no physical "antenna 

broadcasting" and there was no regulation in this area in the Law No. 5651, RTÜK supervision was 

also envisaged for digital platforms. 

The regulation brought with article 29/A to the Law No. 6112 on the Establishment and 

Broadcasting Services of Radio and Television has the title of "presentation of broadcasting services on 

the internet". The article added with the amendment made on March 21, 2018; By also referring to Law 

No. 5651, it states its purpose of filling the above-mentioned legal gap. Article 29/A consists of 5 

paragraphs (Resmî Gazete, sayı: 30373): 

(1) Media service provider organizations that have temporary broadcasting rights and/or broadcasting 

licenses from the Supreme Council, regulate their broadcasts with these rights and licenses in accordance 

with this Law and the Internet Broadcasting No. 5651 dated 4/5/2007 and Combating Crimes Committed 

Through These Broadcasts. They can also present it on the internet in accordance with the provisions of the 
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Law. Media service providers wishing to offer radio, television and on-demand broadcasting services only on 

the Internet must obtain a broadcast license from the Supreme Council, and platform operators wishing to 

transmit these broadcasts over the Internet must obtain a broadcast transmission authorization from the 

Supreme Council. 

(2) If it is determined by the Supreme Council that the broadcasting services of real and legal persons who do 

not have a temporary broadcasting right and/or broadcasting license from the Supreme Council or whose 

right and/or license has been revoked, are transmitted via the Internet, the said broadcast on the Internet shall 

be made by the magistrate upon the request of the Supreme Council. It may be decided to remove the content 

and/or block the access. This decision is sent to the Information Technologies and Communication Authority 

for necessary action. The peace judge decides on the Supreme Council's request within twenty-four hours at 

the latest, without holding a hearing. Against this decision, an objection can be made in accordance with the 

provisions of the Criminal Procedure Law dated 4/12/2004 and numbered 5271. The third and fifth 

paragraphs of Article 8/A of the Law No. 5651 shall apply to the decision to remove and/or block access to the 

content given pursuant to this article. 

(3) Despite the fact that the content or hosting provider is located abroad, the media service providers or 

platform operators under the jurisdiction of another country, which is determined by the Supreme Council to 

broadcast in violation of the international agreements regarding the scope of duty of the Supreme Council to 

which the Republic of Turkey is a party, and the provisions of this Law, can be accessed from the internet. The 

provisions of the second paragraph shall also apply to the broadcasting services of broadcasting organizations 

that broadcast in Turkish on the internet, or that broadcast commercial communication broadcasts for 

Turkey, although the language of broadcasting is not Turkish. In order for these organizations to continue 

their broadcasts on the internet, it is obligatory to obtain a broadcasting license from the Supreme Council, as 

well as other organizations under the jurisdiction of the State of the Republic of Turkey, and broadcast 

transmission authorization for platform operators within this scope. 

(4) Without prejudice to the duties and powers of the Information Technologies and Communications 

Authority, individual communication is not considered within the scope of this article, and real and legal 

entities that only provide space for radio, television and on-demand broadcasting services and platforms that 

are not dedicated to transmitting radio, television and on-demand broadcasting services over the internet. 

persons are not considered as platform operators in the implementation of this article. 

(5) Procedures and principles regarding the provision of radio, television and on-demand broadcasting 

services over the Internet, the transmission of these services, the granting of broadcast licenses to media 

service providers over the Internet, broadcast transmission authorization to platform operators, the 

supervision of the said broadcasts and the implementation of this article, Supreme Council and the 

Information Technologies and Communications Authority within six months from the effective date of this 

article. 

When the text of the law is examined, especially in the third paragraph, the provisions for 

digital platforms stand out with all their details. Even publishers whose broadcast language is not 

Turkish are subject to regulation and control. 

After this change in the law, based on this change, it was issued on 1 August 2019 with the 

name of "Regulation on the Presentation of Radio, Television and On-Demand Broadcasts on the 

Internet". In the regulation, in which all the details not included in the law are explained, the aim is to 

"determine the procedures and principles regarding the presentation and transmission of radio, 

television and on-demand broadcasting services on the internet, granting broadcast licenses to media 

service providers, broadcast transmission authorization to platform operators, and supervision of said 

broadcasts". 

In addition, basic elements such as Internet environment, on-demand broadcasting service from 

the Internet, broadcast transmission authorization from the Internet, broadcasting license from the 
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Internet, Internet radio broadcasting, Internet television broadcasting, Internet broadcasting platform 

operator have been defined. 

 

4.  CONCLUSION AND RE-REGULATION IN INTERNET BROADCASTING 

 

Especially after the spread of social media, the inadequacy of the legal infrastructure in internet 

broadcasting has come to light again. Beginning with the President, who is the highest authority, the 

officials of the ruling party repeatedly emphasize that a new law should be prepared, especially on the 

basis of social media. 

Although it is stated that the France and Germany model is considered for the regulation 

planned to be made in this area, it is among the most important discussions of the recent period that 

the Singapore model will be introduced in a column by a journalist, which is an application that 

includes prison sentences especially for fake news and disinformation (http 1, Retrieved: 19/10/2021). 

In the context of fake news, accuracy debates in the news, the uncertainty of how to ensure 

accuracy, as well as what the fake news criteria will be, current debates continue at this point. When 

we look at the current practices in this field, we come across the European Commission's "Code of 

Practice" (http 2, Retrieved: 22/10/2021) document to combat disinformation. As a matter of fact, after 

this signature, the approaches of Google, Facebook, Twitter platforms against disinformation are 

reported regularly. Another source, the document called “European Union vs Disinfo: Action Plan 

Against Disinformation” (http 3, Retrieved: 22/10/2021) envisages how the fight against 

disinformation will take place across the European Union. 

Regardless of the Singapore model or Europe-wide regulations, whatever the name is, the 

points to be considered while re-regulating internet broadcasting is that the principle of 

proportionality must be the main determinant. It is certain that a reorganization with strict rules in 

internet broadcasting, which is already very difficult to control with its decentralized structure, will 

lead to new discussions. However, on the contrary, even if a very wide area of freedom is included, 

this time, the individual and public rights that are superior to freedom of expression and even the 

sovereignty rights of the states will be damaged, as is included in the current debates. 

Another issue that needs to be taken into consideration when making a reorganization in our 

country is that there is a multi-headed audit system as it is in the legislation. As briefly mentioned 

above, different individuals and organizations such as the judicial authorities, the President, the 

Ministers, the Information Technologies and Communications Authority, the President of this 

institution, the Radio and Television Supreme Council and the Chairman of the Board, the access 

providers association, are involved in the "removal of content and blocking of access" in internet 

broadcasts, is authorized. It would be more appropriate to reduce this structure to a single authority 

while re-regulating. 
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etmektedir. Kırgızistan-Türkiye ‘Manas’ Üniversitesi İletişim Fakültesinde araştırma görevliliği yapmaktadır.  
 

Özet: Teknolojinin gelişmesiyle birlikte medya, oldukça geniş imkanlara kavuşarak içerik ve biçim konusunda yeni mecralara 

sahip olmuştur. Teknolojiye internet hızının eklenmesiyle de bu yeni medya mecralarından biri olarak podcast kavramı 

ortaya çıkmıştır. Podcast kavramı Ipod ve “broadcast” terimlerinin birleşimiyle meydana gelmiştir. İlk dönemde sesli digital 

medya alanında daha çok yaygınlık gösterdikten sonra video podcastlar da yapılmaya başlamıştır. Günümüzde ajans 

haberlerinin podcast formatında yayınlaması dahil dünyanın her köşesinde ve her alanında yaygın bir şekilde kullanılarak, 

farklı konularda bilgi aktarma aracı olarak işlev görmektedir. Podcastların kullanım alanı oldukça geniş olmakla birlikte genel 

olarak dizi halinde hazırlanmaktadır. Örneğin, podcastlar üniversitelerde öğrencilerin ders konularını algılamaları için 

yardımcı olurken, sinema alanında ise; üretimde olan filmin izleyici kitlesini çoğaltmak maksadıyla kullanılmaktadır.  

Podcasting uygulamaları dünya gündeminde neredeyse 20 yıldır olmasına rağmen Kırgızistan’da ancak son yıllarda 

popülarite kazanmıştır. Pandemi sürecinin pek çok alana getirdiği değişim Kırgızistan’da podcasting uygulamalarındaki 

gelişimi hızlandırmıştır. Bu çalışmanın amacı Kırgızistan’daki podcasting uygulamaları üzerine inceleme gerçekleştirmektir. 

Çalışma kapsamında Kırgızistan’daki podcasting tarihi ve özellikleri, hangi alanlarda kullanıldığı, kimler tarafından 

üretildiği, hedef kitlesinin kimler olduğu, iktidarla ilişkilerin nasıl olduğu gibi konular üzerinde durulacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler:  Kırgızistan, Podcasting, Medya teknolojisi  

 
Abstract: With the development of technology, the media has gained quite wide opportunities and has acquired new channels 

for content and format. Thus, the concept of podcasts has emerged as one of the new media channels in cooperation with 

technology and internet speed. The term Podcast has emerged by combining the term “iPod” and the term “broadcast”.  In 

the beginning, it became more common in the field of audio digital media, and then video podcasts began to emerge. 

Currently, it is widely used in every corner of the world and in every field, including the broadcasting of agency news in 

podcast format, and functions as a means of conveying information on different subjects. The usage of the podcast is vastly 

wide and they are generally produced in series. For instance, at the universities, podcasts help students to perceive course 

topics and in the cinema, podcasts are used to increase the audience of the movie that is in production 

Although podcasting has been around for almost two decades, this form of media gained popularity in Kyrgyz society only in 

recent years. The pandemic has brought change to many areas, and it has had an impact on podcasting as an accelerator. The 

aim of this study is to examine podcasting in Kyrgyzstan. The study will discuss topics such as the history and features of 

podcasting in Kyrgyzstan, in which areas it is used, whom it is produced by, who its target audience is, how it relates to 

authority and the perspective of podcasting in the Kyrgyzstan. 

 

Keywords: Kyrgyzstan, Podcasting, Media technology 

 

 

mailto:yurdigul@atauni.edu.tr
mailto:camila.abdimalikova@manas.edu.kg


652 

 

NETFLİX, ÜRETİM VE İZLERKİTLE 
 

Bike ALİZADE 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye 

bikealizade95@gmail.com 

 

Duygu ÇELİKER SARAÇ  

Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye 

duygusarac@sdu.edu.tr 

 

Bike ALİZADE, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünden 2019 yılında mezun 

olmuştur. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programında 

eğitimine devam etmektedir. Temel ilgi alanını kültür endüstileri ve içerikleri oluşturmaktadır.  

 

Duygu ÇELİKER SARAÇ, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden 2005 yılında 

mezun olmuştur. 2015’de aynı üniversitenin İletişim Ana Bilim Dalında “Televizyon Dizilerinin Üretiminde Emek Süreci: 

Set İşçilerinin Çalışma Koşullarının Analizi” başlıklı teziyle doktora derecesini almıştır. Yazar, 2016 yılından bu yana 

Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev 

yapmaktadır. Yazarın temel ilgi alanlarını iletişimin ekonomi politiği ve iletişim endüstrilerinde emek süreci 

oluşturmaktadır.   

 

Özet: Netflix incelemelerinin analizlerinin odağında izleyici yer alır. Çoğunlukla kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı ile 

alımlama kuramına dayanan ana akım ve eleştirel incelemeler, salt tüketim/izleme anından geçerek Netflix izlerkitlesinin 

motivini yaratan ve onu platformun yapımlarına önceden hazırlayan endüstriyel pratikleri/kâr elde etme politikalarını ihmal 

ederler. Bu çalışma, izleyicinin Netflix ürünlerini okuma pratikleri ya da içerikleri hangi temel motivasyonlardan hareketle 

takip ettiklerinden ziyade Netflix’in ekonomi politiği üzerinedir. Araştırmada, 2021’de platform aracılığıyla en fazla 

izleyiciye ulaşan “Bridgerton”, “Lupin” ve “La Casa De Papel” dizileri, Netflix’in yapım şirketleriyle ekonomik 

ilişkilerindeki stratejileri, dizilerin türlerindeki standartlaşma pratikleri, izleyici ilgisini garantilemede başvurulan uyarlama 

stratejisi ve çapraz medya uygulamaları etrafında incelenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, Netflix daha önce “başarılı” 

yapımları üreten yapım şirketleri ile yönetim, metin yazımı ve oyunculukta “tutmuş” isimlerle üretimde bulunmaktadır. 

İçerik üretiminde sıklıkla uyarlamaya başvuran Netflix için izleyiciler tarafından “beğenilmiş” ve “kabul görmüş” türleri 

tekrar ekrana yansıtma fikri önemli bir kâr elde etme yoludur. Netflix’te yayınlanan dizilerin yapım şirketleri, çapraz medya 

stratejilerine yoğun bir biçimde başvurarak ve dizilerin hikayelerini çeşitli pazarlara taşıyarak izleyiciyi yapım öncesi ve 

sırasında izlemeye hazırlamakta ya da yöneltmektedir.   
 

Anahtar Kelimeler: Netflix, Ekonomi Politik, Üretim, Izlerkitle 

 

Abstract: The audience is at the center of the analysis of Netflix reviews. Mainstream and critical reviews, mostly based on 

the uses and gratifications approach and reception theory, neglecting the industrial practices/profit making policies that 

motivates the Netflix audience through the mere consumption and/watching moment and prepares it for the platform's 

productions in advance. This study is about Netflix's political economy, rather than the audience's practice of reading 

Netflix’s produces or what basic motivations they follow. In the research, the TV series “Bridgerton”, “Lupin” and “La Casa 

De Papel” that reached the highest number of viewers through the platform in 2021, Netflix's strategies in its economic 

relations with production companies, standardization practices in the genres of the series, the adaptation strategy applied to 

ensure audience interest, and cross-media around its applications. According to the results of the study, Netflix produces 

with production companies that previously produced "successful" productions, and names that have "held" in management, 

copywriting and acting. For Netflix, which frequently resort to adapt to content of production, the idea of reproducing genres 

that are "liked" and "accepted" by the audience is a way of making a significant profit. The production companies of the 

series broadcast on Netflix prepare or direct the audience to watch before and during production by heavily applying cross-

media strategies and carrying the stories of the series to various markets. 

 

Keywords: Netflix, Political Economy, Production, Audience 
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NETFLİX, ÜRETİM VE İZLERKİTLE 

 

GİRİŞ 

 

Bugün Netflix’i konu edinen pek çok inceleme “geleneksel” televizyon yayıncılığının pasif 

izleyicisinin yerine aktif izleyiciyi koyar. “İzlerkitle incelemeleri” olarak da adlandırılabilecek Netflix 

incelemelerinin çoğunlukla ana akım yönelim içinde konumlanan kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı 

ile alımlama kuramından hareket ettiği görülür. Ana akım çalışmalar, medya seçimlerinde “özgür” 

izleyici mitiyle insanların istek ve ihtiyaçlarına dikkat çekerken, eleştirel incelemeler Netflix 

metinlerinin nasıl alımlandığına odaklanırlar.   

Elihu Katz tarafından geliştirilen Kullanımlar ve Doyumlar yaklaşımının iletişim incelemelerinin 

“güçlü etkiler” dönemine bir tepki olduğu bilinmektedir. Yaklaşım, bu dönemin medya güdümlü 

birey tahayyülünü reddederek akılcı, etkiye karşı direnebilen ve medya kullanımlarında amaç 

yönelimli olan izleyicinin sözünü eder. Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımına dayanan Netflix 

incelemeleri, bu platformu farklı izleme deneyimleri sunması, içeriklerin sansür bariyerine 

takılmaması, izleyicinin istediği kriterler doğrultusunda filtreleme olanağının bulunması gibi 

yönlerine vurguyla geleneksel medyadan farklı “yeni” bir medya ortamı olarak tanımlar. Odağına 

izleyicinin Netflix kullanma motivasyonlarını taşımasıyla metodolojik bireyciliğe kayan bu 

incelemelerde izleyici, her hangi bir yapısal sınırlamadan muaf olarak ele alınır (Özçetin, 2010: 18).  

Netflix ve izlerkitle konusunu ele alan eleştirel çalışmalarda ise Stuart Hall’ün izlerini görmek 

mümkündür. Hall, Kültürel İncelemeler Geleneği tarihinde önemli bir uğrak olarak kabul gören 

“Televizyon Söyleminde Kodlama Kodaçımı” (2006) makalesinde, medya mesajının inşa edilmesinden 

okunmasına kadar her bir anın kendi belirleyenleri olduğuna dikkat çeker. Ona göre, medya 

mesajının inşası gibi alımlama uğrağı da etkin ve yoruma dayalıdır. Toplum farklı gruplar ve 

çıkarlardan oluşmakta olup izlerkitle de kendi içinde aynılaşan homojen bir kitle olarak görülemez. 

Alımlama kuramına yaslanan Netflix incelemelerine göre, izleyici platformun ürünlerini salt inşa 

edilen egemen anlamlar doğrultusunda değil müzakereli ve karşıt biçimlerde de okuyabilmektedir.   

Aktif izlerkitle yaklaşımına yaslanan incelemeler, birbirinden çok farklı perspektiflerden 

hareket etse de Netflix’in izleyiciyi şartlandıran ekonomi politiğini ihmal ederler. Çalışmanın 

dayandığı yaklaşıma göre, tüketim/izleme anından evvel üzerinde durulması gereken nokta, üretim 

ve tüketim arasındaki diyalektik ilişkidir. Üretim tüketimden; tüketim üretimden bağımsız iki ayrı 

varlık alanı olarak ele alınamaz. Üretim, hem özne için bir nesne hem de nesne için bir özne yaratır. 

Üretim tüketimi üretirken tüketilecek malzemeyi yaratır, tüketimin gerçekleşme usulünü 

biçimlendirir ve ürünleri tüketicide ihtiyaç yaratarak üretir. Benzer bir biçimde tüketim de üreticinin 

yöneldiği hedefi üretir (Marx, 2014: 133).   

Netflix izlerkitlesinin motivini yaratan üretim dinamiklerine odaklanan bu çalışma, izleyiciyi 

platformun yapımlarına önceden hazırlayan ve onu izlemeye iten endüstriyel pratikleri/kâr elde etme 

politikalarını ve Netflix’in izleyiciyi biçimlendirme stratejilerini analiz etmektedir. “Lupin”, 

“Bridgerton” ve La Casa de Papel” örneklerinde Netflix, yapım şirketleriyle ekonomik ilişki kurmada ve 

sürdürmede yani izlenmeyi garantilemede birtakım kriterleri temel almaktadır.  
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1.ÖNCEKİ PROJELERDE “BAŞARILI” VE “ÖDÜLLÜ” OLMA 

 
2021 yılı örneğinde, Netflix aracılığıyla çok sayıda izleyiciye ulaşan ve yapım şirketleriyle 

platforma en fazla kazandıran diziler arasında La Casa de Papel (2017),  Bridgerton (2020) ve Lupin 

(2021) dizileri yer almıştır. Bu diziler, sırasıyla Vancouver Media, ShondaLand ve Gaumont 

Production tarafından Netflix ile ortaklıkları doğrultusunda üretilmişlerdir. Yapım şirketlerine 

bakıldığında, Netflix’in dizi endüstrisi içinde “kazançlı”, “başarılı” ve “köklü” yapımcılarla üretimde 

bulunmayı tercih ettiği görülmektedir. 

“La Casa de Papel” dizisinin yapımcılığını üstlenen Vancouver Media, İspanya menşeili ve 

Madrid merkezli bir şirkettir. Şirketin kurucusu Alex Pina’dır. Anonim şirket olarak 2016 yılında 

kurulmuştur ve 2020’de elde ettiği yıllık gelir 54.56 milyon dolardır. Yapım şirketi 2018 yılında 

Camille Ödüllerinde En İyi Prodüksiyon Şirketi dalında aday olarak gösterilmiştir. Vancouver 

Media’nın “Vis a Vis” (2015), White Lines (2020) ve Sky Rojo (2021) gibi dizileri Netflix’te yayınlanmıştır. 

“Bridgerton” dizisinin yapım şirketi olan ShondaLand, 2005 yılında, Amerikalı televizyon 

yapımcısı ve yazarı Shonda Rhimes tarafından kurulmuştur. Shonda Rhimes’ın net servetinin 135 

milyon dolar olduğu bilinmektedir. Netflix, ShondaLand ile 2017’de 100 milyon dolara anlaşma 

imzalamış ve bu anlaşmanın ardından kazancını 50 milyon dolar arttırmıştır. Yapım şirketinin 

Netflix’ten bağımsız olarak ilk ürünü, Grey’s Anatomy’dir.  Bu dizinin başarısının ardından 

ShondaLand ve Netflix ortaklığı başlamış ve yapım şirketi Netflix için Bridgerton dizisinin yanında 

Dans Hayalleri: Hot Chocolate Nutcracker (2020) isimli bir belgesel de üretmiştir.  

“Kazançlı”, “başarılı” ve “köklü” nitelemelerinin her birini taşıyan ve“Lupin” dizisinin yapım 

şirketi olan Gaumont Production Paris ise 1895 yılında Leon Gaumont tarafından kurulmuştur. Şirket, 

126 yıllık bir geçmişe sahiptir. Fransa’da Pathe en önemli stüdyo olarak varlığını sürdürürken iç 

rekabeti getiren Gaumont Company olmuş ve şirket 1905 yılından 1915’e kadar dünyanın en büyük ve 

en güçlü stüdyosuna sahip olarak anılmıştır (Smith, 2003, s.47). Günümüzde ise yapım şirketinin 

Paris’e ek olarak Los Angeles, Berlin ve Londra’da ofisleri bulunmaktadır. Gaumont Los Angeles 

2011; Berlin ve Londra 2018 yılında kurulmuş olup bu şirketler, uluslararası pazarlar için dizi ve 

animasyon üretiminde üretmektedirler. Gaumont’un Netflix üretimleri arasında Hemlock Grove (2013), 

Narcos (2015),  F is For Family (2015), Barbarians (2020), Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles (2021) ve 

2022’de yayınlanması planlanan High in the Clouds gibi yapımlar yer almaktadır.  

Gaumont Productions, Vancouver Media ve Shondaland şirketlerini ortaklaştıran şey hem 

medya dünyasında hem de Netflix için dizi üretimi hususunda ciddi başarılar yakalamış olmalarıdır. 

Gaumont Production (Los Angeles), 2021 yılında yayınlanan “Lupin” dizisinden önce Netflix için 

uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın hayatını konu alan “Narcos” dizisi ile “Barbarians” dizilerini 

üretmiş ve bu diziler –özellikle de Narcos- çok sayıda izleyiciye ulaşmıştır. Yine, Shonda Rhimes 

tarafından ABC için üretilen Grey’s Anatomy, 2005 yılının en fazla izlenen dizilerinden olmuştur. 

ShondaLand’ın ABC kanalı için ürettiği Grey’s Anatomy, 5. sezonunda 15 milyon izleyiciye ulaşmıştır 

(Hallam, 2009). Grey’s Anatomy’nin başarısının ardından Shondaland ve Netflix işbirliği kurulmuş ve 

bu ortaklık Bridgerton dizisinin yayınlandığı ilk bir ay içinde 82 milyon kişi tarafından izlenmesinin 

ardından hem dizinin diğer sezonları hem de farklı yapımların üretilmesi hususunda devam etmiştir. 

Shondaland, Bridgerton’un ardından Netflix için “Dans Hayalleri: Hot Chocolate Nutcracker” isimli bir 

belgesel üretirken, Netflix, 2022 yılında yayınlanması planlanan iki yeni diziyi de Shondaland işbirliği 

ile üreteceğini müjdelemiştir.  “La Casa de Papel” dizisinin yapımcısı Alex Pina’da diğer yapım 

şirketleri gibi Netflix için daha önce “Vis a Vis” dizisini üretmiştir. Vancouver Media, bu dizinin 
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popülaritesinden büyük ölçüde faydalanmış ve dizinin ardından “White Lines” ve “Sky Rojo” dizileri 

de Netflix’te yayınlanmıştır. 5 sezondur yayınlanan “La Casa de Papel” ve ardından gelen yapımlar 

Netflix’in Alex Pina’ya duyduğu güveni göstermesi bakımından önemlidir.   

Özlüce, Netflix’in sözü geçen üç yapım şirketiyle Lupin, Bridgerton  ve La Casa de Papel  

dizileriyle yeniden işbirliği yapması tesadüfi değildir. Elbette Netflix, kendisine maddi fayda sağlama 

potansiyeli olmayan yapım şirketleriyle ilişki içerisine girmeyi ve bu ilişkiyi sürdürmeyi tercih 

etmemektedir. Platform, maliyet, risk ve kâr hesaplarıyla dizilerin üretimini çoğunlukla uzmanlaşmış 

ve daha önceki dizi projelerinde başarılı olmuş yapım şirketlerine bırakmaktadır. Yapım şirketleriyle 

Netflix arasındaki ekonomik ilişkinin devamlılığı –tıpkı geleneksel medyada olduğu gibi- dizinin 

izlenmesine bağlı olarak devamlılığını sürdürmekte ya da sonlanmaktadır (Çeliker Saraç, 2015, s.53 ). 

Eş deyişle, yapım şirketleriyle Netflix arasındaki ekonomik ilişkinin varlığını sürdürmesi üretilen 

içeriklerin her iki tarafa da beklediği kazancı sağlamasıyla ilişkilidir. Bütün bunların yanında 

Netflix’in, izleyici ilgisini yakalamada hiçbir şekilde risk almadığı, yapım şirketleri ile ilişki kurma ve 

sürdürmede yönetmen ve oyuncu seçiminde “ödüllü” olmanın onun için önemli bir başarı kriteri 

olduğu görülmektedir.   

Örneğin, Vancouver Media’nın “La Casa de Papel” dizisinden önce ürettiği “Vis a Vis” dizisi 

kazandığı ödüller şöyledir:  Fotogramas de Plata (En İyi Kadın Oyuncu – Najwa Nimri ve En İyi 

İspanyol Dizisi), Ondas Awards (Yerel Televizyonun En İyi Kadın Oyuncusu – Maggie Civantos, 

Imma Cuevas, Maria Isabel Diaz Lago, Alba Flores, Najwa Nimri ve berta Vazquez), Spanish 

Audiovisual Awards (En İyi Dizi Müziği), Spanish Actor Union (Imma Cuevas, Alba Flores, Maggie 

Civantos, Najwa Nimri, Roberto Enriques, Marta Aledo).  

Shondaland örneğinde ise şirketin sahibi olan Shonda Rhimes sahip olduğu ödüllerle öne 

çıkmaktadır. Rhimes, Golden Globe, Peabody Award gibi “prestijli” ödüllerin yanı sıra Amerikan 

Yönetmenler Birliği, Yazarlar Birliği ve Yapımcılar Loncası’ndan ömür boyu başarı ödülleri de dahil 

pek çok ödüle sahiptir. İmzasını taşıyan Grey’s Anatomy ise 2005’ten bu yana Satellite Awards, Golden 

Globe, People’s Choice olmak üzere pek çok ödüle aday gösterilmiştir. Gaumont Production’ın ürettiği 

Narcos dizisi ise Fenix ödüllerinde “en iyi drama dizisi” ve “en iyi tv topluluğu” ödüllerini 

kazanmıştır, “Barbarians” ise toplam 5 ödül dalında aday gösterilmiştir. 

Netflix’in dizileri tanıtırken yapım şirketlerini, bu şirketlerin önceki üretimlerini ve dizide yer 

alacak oyuncuların başarılarını anmayı ihmal etmediği görülmektedir. Dizinin ana sayfasına yönelen 

bir izleyici için bunun anlamı açıktır: “Bu dizide rol alan oyuncu pek çok önemli ödülü almıştır ve bu 

dizi izlenir”, “Bu diziyi çeken yapım şirketi daha önce diğer başarılı dizileri çekmiş, dolayısıyla bu 

dizi de güzel olacaktır”. Böylelikle yeni çekilen dizi için izleyici kazanılırken, önceki yapımların 

izleyicileri de bir kez daha yeni ürüne çekilmiş olacaktır. İncelemeye dahil edilen üç diziden hareketle, 

Netflix’in bu stratejiyi sıklıkla kullandığı ve herbirini kendisinden önce gelen yapımların 

yönetmenlerinin ve oyuncularının başarılarıyla birlikte andığı görülmektedir. Örneğin “Lupin” 

dizisinin yönetmeni Louis Letterier, 2020’de Siyah Kristal: Direniş Çağı (The Dark Crystal: Age of 

Resistence) adlı yapımı sayesinde Muhteşem Çocuk Programı dalında Emmy ödülünü kazanmıştır. 

Yapımın başrolünde ise Omar Sy vardır. Sy, pek çok projede rol almıştır. Rol aldığı toplam 74 yapımın 

bazılarında aynı zamanda yapımcı olarak da yer almıştır. Bu yapımlar; Le Pas Petit Poucer, Hayatımın 

Şansı, ve Yao’dur. Lupin’de ise hem başrol hem de sanat yönetmeni görevini üstlenmiştir. Ek olarak, 

Omar Sy, 2011’de çekilen Can Dostum filminde rol almış, bu film aday olarak gösterildiği 40 ödülden 

38 tanesini kazanmıştır. Film, farklı ülkelerden ödüller de elde etmiştir: Cinema Brazil Grand Prize 

(Brezilya), Cesar Awards (Fransa), Cinema Writers Circle Awards (İspanya) bunlardan sadece 
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birkaçıdır.Yapımın tanıtımı ise şöyledir: “Emmy ödüllü Louis Letterier tarafından yönetilen dizinin 

başrolünde Omar Sy (Can Dostum) var”  

La Casa de Papel’in bazı oyuncuları da bu diziden evvel farklı yapımlarda yer alarak pek çok 

ödüle “layık” görülmüştür. Tokio’yu canlandıran Ursula Corbero La Casa de Papel’den önce Fisita o 

Quimica  yapımında rol almış, bu yapım ile 2009’da La Denominacion de Origen de la Mancha - Yılın 

Genci (Young of The Year), 2010’da Top Glamour – En İyi Yeni Aktris, 2011’de Kapital – En İyi Aktris olmak 

üzere 3 ödül almıştır. Corbero’nun  La Casa de Papel’den önce aday olarak gösterildiği toplam ödül 

sayısı ise  7’dir.  Aday olarak gösterildiği ödüllerin 6’sını kazanmıştır. Geriye kalan 3 ödülü bir yapım 

için değil fakat “Ursula Corbero olduğu için” almıştır. Oyuncu, 2014’te 47th Sitges Film  Festival –

Untameable Spirit ve Men’s Health Awards - Woman of The Year ödülünü, 2015’te ise Alicante Film 

Festivali  Onur ve Teşvik ödülünü almıştır.  

 Rio’yu canlandıran Miguel Herran ise 2016 yılında Nothing in Return filminde en iyi yeni aktör 

kategorisinde Goya Ödülünü kazanmıştır. Ayrıca, önceki dizilerde sevilen oyuncular birbiri ardına 

gelen dizilerde yer almaktadır. La Casa de Papel dizisinde Nairobi olarak yer alan Alba Flores, Vis a Vis 

dizisinde saray karakterini canlandırmıştır. Alex Pina’nın yapımcı olarak yer aldığı yapımlara La Casa 

de Papel oyuncularının davet edildiği de görülmektedir. La Casa de Papel’de profesör rolündeki Alvaro 

Morte,  The Pier (2019) yapımında başrol olarak ekranlara çıkmıştır. Yine, 2018’de Netflix’te 

yayınlanmaya başlayan Elite adlı gençlik dizisinde La Casa De Papel’den üç kişi rol almıştır. Elite 

dizisinin Netflix sayfasında “Jaime Lorente (Nano), Maria Pedraza (Marina), Miguel Herran 

(Christian) La Casa de Papel’de rol almışlardı” yazılmaktadır. Bridgerton dizisinde de yıldız oyuncu 

stratejisinden yoğun şekilde faydalanıldığı görülmektedir. Dizinin başrol dışındaki oyuncularının 

önemli bir kısmı daha önce başarılı projelerde yer alan tanınmış oyunculardan oluşmaktadır. 

Bunlardan en dikkat çekici isim ise Lady Whistledown’u seslendiren isimdir - Dame Julie Andrews 

Mary Poppins’i canlandırmıştır. BBC’de yayınlanmış Line of Duty and Rome yapımında rol almış olan 

Polly Walker, Lady Featherington’u Derry Girls dizisiyle tanınmış Nicola Coughlan ise Penelope 

Featherington’u canlandırmıştır.  

 

2.TÜRLERDE “RİSK” ALMAMA  

 
Netflix’te yer alan içerik sayısı oldukça fazladır ve bu listeye her geçen gün yenileri 

eklenmektedir. Bu durum,  “platformda herkesin beğenilerine hitap eden içerikler var” mesajını 

vererek çeşitliliğe vurgu yapsa da film ve dizilerde “tür” kavramı esasen izleyicilerin 

sınıflandırılmasına hizmet etmektedir. Polisiye, bilim kurgu, dram, suç, komedi vb. olarak ayrılan 

dizilerin de aslında kendi aralarında ortak içerik özellikleri bulunur. Aşağıda Gamount Production, 

ShondaLand ve Vancouver Media’nın Netflix’e ürettikleri dizilerin türlerine ilişkin bir tablo yer 

almaktadır:  
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Tablo 1: Diziler ve Türleri  

  

Dizinin Adı Türü 

Barbarians Tarih 

Narcos Suç 

Lupin Gerilim 

Bridgerton Dram 

Vis a Vis Suç-Dram 

White Lines Suç-Gerilim 

Sky Rojo Suç-Gerilim 

La Casa de Papel Suç 

 

Tabloda yer alan dizilerden Barbarians,  M.S. 9. yılda geçen olayları anlatır. Roma 

İmparatorluğu'nun ordusunu topraklarından kovmak için birlikte hareket etmeye karar veren 

düşman Cermen kabilelerinin hikayesini ele alır. Narcos, uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın hayat 

hikayesi üzerine kuruludur. Lupin, Senegalli göçmen Assain Diop’un hayatını ele alır. Babasıyla 

küçükken daha iyi yaşam için Paris’e gelir, ancak babası Pellegrini ailesinin düzenlediği oyuna kurban 

gider. Yirmi beş yıl sonra Assain babasının intikamını almak için yola çıkar. Bridgerton, Londra yüksek 

sosyetesindeki aşk ilişkilerini ele alır. Vis a Vis, Macarena Ferreiro’nun evli sevgilisi tarafından ihanete 

uğraması sonucu başına gelenleri ele alır. Hapishaneye düşen Macarena oranın acımasız kurallarına 

göre yaşamak zorunda kalır. White Lines, Zoe Walker’ın yıllar önce İbiza’da kaybolan DJ kardeşinin 

gizemli ölümünü çözmesini ele alır. Sky Rojo’da, üç hayat kadını patronlarını ağır şekilde yaraladıktan 

sonra kaçarlar. Üç kadın hayatlarına farklı yön vermeye çalışırken geride bıraktıkları adamlar 

onlardan intikam almak için peşlerine düşer. La Casa de Papel, başında Profesör’ün bulunduğu Kraliyet 

Darphanesi’nde büyük soygun planlayan grubun başından geçenleri konu edinir. Büyük soyguna 

hazırlanırken birtakım şeyler ters gider. Her bir dizi birbirinden son derece farklı içeriklere sahip gibi 

görünse de bazıları türlerinde ortaklaşırlar.  

İncelemeye dahil edilen örneklem ekseninde, Netflix’in dizi üretiminde farklılık ve çeşitlilikten 

ziyade yapım şirketlerinden daha önce “denenmiş” ve “tutmuş” dizi türlerine benzer üretimler 

beklediği görülmektedir. Üç yapım şirketinin Netflix için ürettiği altı dizi, suç ve gerilim türüne 

girmektedir. Bu türde üretilen Narcos’un başarısının ardından Lupin dizisi gelmiştir. Yine Narcos’u 

takip eden Vis a Vis, White Lines ve Sky Rojo dizileri de aynı türdedirler. Benzer biçimde, La Casa de 

Papel de hem genel olarak en çok izleyici çeken türü hem de konu bakımından tutmuş olan “Vis a Vis” 

dizisini takip ederek suçu ele almıştır. Bu Netflix’in çeşitlilikten ziyade türler bakımından risk 

almadığını göstermektedir. Türler de standartlaşma aslında içerikler de standartlaşma anlamına gelir. 

Standartlaşma; tektipleşmedir, ürünlerde bulunan unsurlar arasında karşılaştırma yapıldığında 

aralarında benzerliklerin tespit edilmesidir. Diziler, türlerin kalıplarına sıkıştırıldığı zaman zorunlu 

olarak senaryolar arasında da ortak yönler çoğalmaktadır. Ancak tabloda yer alan aynı türdeki 

dizilerin içeriklerindeki standartlaşmayı tespit edebilmek için daha detaylı bir analizin 

gerçekleştirildiği başka bir çalışmaya gereksinim olduğu da belirtilmelidir.   

 

3.İLGİ GARANTÖRÜ OLARAK UYARLAMAYA BAŞVURMA  

 
Netflix’te yayınlanmış ve “tutmuş” dizilere bakıldığında, senaryolarında sıklıkla uyarlamaya 

başvurulduğu görülmektedir. Daha önceden bilinen hikayeler, sevilen karakterler ya da takipçisi 
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hazır olan eserler hakkında görsel içeriğin üretilmesi izleyicinin her daim ilgisini çekmiş ve endüstri 

bakımından ise kâr elde etmenin önemli bir yolu olmuştur. Üç yapım şirketinin de başarılarının 

sırlarından en önemlisi, daha önce “denenmiş” ve “sınanmış” yollardan geçerek izlenme ihtimali 

yüksek olan yapımlara imza atmaktır. Bu şekilde izleyicinin ilgisi de garantilenmiş olur. Shondaland 

ve Netflix ilişkisinde bu başlığa örnek verilebilecek haberlerden biri, 2018 yılında yayınlanmıştır. Bu 

içerik, ticari bir işletme olan ve temel güdüsü kazanmak olan iki şirketin “uyarlama” projeleri üretme 

konusunda hevesli olup ortaklaştıklarını göstermektedir. Haberde, Shonda Rhimes’ın Netflix için 

planladığı dizi projelerinden söz edilmektedir. The Residence, Kate Andersen Brower’ın 2015 ‘te yazmış 

olduğu kurmaca olmayan hikayesine dayanmaktadır. Dizi, politikanın kilit aktörlerinin – ABD 

başkanları, aileleri, Beyaz Saray’ın yönetilmesine yardımcı olan insanların- özel hayatlarını ele alır. 

Reset: My Fight for Inclusion and Lasting Change Ellen Pao’nun Silikon Vadisinde çalışırken başına gelen 

olayları anlattığı anı kitabına dayanır. The Warmth of Other Suns, Isabel Wilkerson’un Pulitzer ödüllü 

kitabına dayanmaktadır ve Amerika’daki siyah insanların yaşadıklarını ele almaktadır. Wilkerson’un 

eseri, Pulitzer ödülünün yanı sıra sayısız ödül alarak 2010 yılının “en iyi” kitaplarından birisi olarak 

kabul edilmiştir. Haberde, ayrıca Bridgerton projesinden de söz edilmiştir. Anna Delvey, Hot Chocolate 

Nutracker ve The Pico & Sepulveda da Shonda Rhimes’ın planlanan yapımları olarak bu haberde yer 

bulmuştur (Mandell, 2018).  

İncelenen dizi örneklerinden hareketle, Narcos uyarlama bir yapımdır. Zaten daha öncesinde de 

Pablo Escobar’ın hayatını konu alan filmler ve bir dizi mevcuttu. “Lupin” dizisinin hikayesi Fransız 

yazar Maurice Leblanc tarafından 1905 yılında yaratılmış olan “Arsen Lüpen” adlı karakterden 

esinlenerek yazılmıştır. Arsen Lüpen “Kibar Hırsız” olarak adlandırılan profesyonel ve deha bir 

hırsızdır, Leblanc, Lüpen’i konu alan 28 tane kitap yazmış ve daha sonraki yıllarda pek çok yazar 

Arsen Lüpen’in baş karakter olduğu kitaplar yayınlamıştır. Kitabın hikayesi 1910 yılından itibaren 2 

kez çizgi film şeklinde olmak üzere 21 kere ekranlara taşınmıştır. Eser büyük bir etkiye sahip olmuş 

olacak ki Fransa’nın Seine-Maritime ilinde Leblanc’ın karakterine ithafen Le Clos Lupin adında bir 

müze bile bulunmaktadır. İlk bölümü, 8 Ocak 2021’de yayınlanan dizinin başta 5 bölümlük mini dizi 

olması planlanıyor olsa da izlenmesinin ardından –tüketim de üretime yeni ihtiyaç yaratmış- ikinci 

sezonun da çekilmesine karar verilmiştir. Bu durum, Gaumont Production’ın Arsen Lüpen 

karakterinden esinlenerek yapım ortaya çıkarmasının isabetli bir karar olduğunu göstermiştir. Yıllarca 

hakkında kitap yazılan, film çekilen hatta adına müze açılan bir karakterin başarı getirmesi elbette 

beklenen bir şeydir.  

Netflix platformunda Bridgerton dizisinin baş sayfasında şöyle bir cümle yer almaktadır: 

“Yapımcı Shonda Rhimes (“Grey’s Anatomy) imzalı bu drama, Julia Quinn’in çok satan aşk romanları 

serisinden uyarlandı”. Burada ön plana çıkarılan iki isim Julia Quinn ve Shonda Rhimes. Shonda 

Rhimes’ın biyografisi “başarılarla” doludur ve Rhimes izlerkitleyi yakalamış olan uzun soluklu 

yapımlara imza atmıştır. Bunların en bilinenlerinin “Grey’s Anatomy”, “Scandal”, “How to Get Away 

with Murder”, “For the People” ve “Station 19” olduğu belirtilmişti. Çok satan romanın yazarı olan Julia 

Quinn de dizinin tanıtımı açısından önemli bir isimdir. Yazarlığı boyunca 12’si Bridgerton serisinden 

olmak üzere toplam 38 tarihi aşk romanı yayınlamıştır. Burada önemli husus, bu serinin 19 kez New 

York Times En Çok Satanlar listesine ulaşıp, milyonlarca kopya satmış olmasıdır. Bunun yanında Julia 

Quinn,, biri Bridgerton serisinden olmak üzere toplam üç RITA ödülünü kazanmıştır. Bütün bunlar,  

Shondaland’ın Bridgerton’ın hikayesini ekranlara uyarlamasının altındaki stratejik sebepleri 

göstermektedir. Dünya çapında “saygın” ödüllere layık görülmüş ve takipçisi bol olan bir yazarın 

romanlarından hareketle dizi üretmek yapım şirketine de “saygınlık” ve izleyici kazandırır. Tarihi 
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dizi çekmek diğer dizilere göre daha maliyetlidir. Bunun farkında olan Shondaland, kâr getiren 

stratejileri uygulamaktan çekinmemiştir. Yapım şirketi, riski en aza indirmek için 1) temel konusu aşk 

olan 2) çok satan ve doğal olarak toplum tarafından sevilen bir romanı 3) tanınmış oyuncular 

eşliğinde uyarlamayı tercih etmiştir.  

La Casa de Papel örneklemde verilen diziler arasında uyarlama olmayan tek dizi olsa da dizideki 

güvenlik savunma sisteminin İspanya’nın merkez bankasının gerçek hayattaki güvenlik savunma 

sistemlerine dayandığı belirtilmelidir. İspanyol Bankasının zemininde, içeriye hırsızların girmesi 

halinde suyla dolacak bir mahzen vardır. Soyguncuların cinayetler sırasında uyguladıkları maskeler 

de Salvador Dali’nin yüzü şeklindedir. Dizinin kendisi bir kitaba ya da filme dayanmamaktadır ama 

Türkiye’de La Casa de Papel uyarlaması olan komedi filmi “La Hay De Maske’nin çekildiği 

bilinmektedir. Filmin çıkış tarihi henüz bilinmemekle birlikte, La Casa de Papel gibi yankı 

uyandırmış, yapımcılarına ciddi kazançlar sağlamış bir dizinin uyarlamasının en azından Türkiye 

çapında “başarılı” olabileceği düşünülmektedir. Bundan ziyade, popüler kültürün önemli 

ürünlerinden biri haline gelmiş olan bu dizi ve diğerleri çapraz medya stratejilerinde etkili bir şekilde 

kullanılmaktadır.  

 

4.ÇAPRAZ MEDYA STRATEJİLERİ  

 
“Cross media” olarak adlandırılan çapraz medya bir hikayeyi farklı boyuta taşıyan bir 

stratejidir. Netflix dizileri bağlamında kavram açıklanacak olursa çapraz medya, ekrana aktarılmış 

hikayenin başka mecralara aktarılması ve bunun sayesinde kâr elde edilmesidir. Çapraz medya 

stratejisi, farklı medya pazarlarının birbiri ile ilişki kurup sinerji yaratılması düşüncesi temel alınarak 

oluşturulmaktadır. Çapraz medya stratejisiyle anlatının değişik kanallara yayılarak farklı mecralarda 

tüketilmesi sağlanır. Çapraz medya stratejisi aynı zamanda mesajın ya da ilgili ürünü etkileşimli 

olarak ele almak ve tanımlamak için tüketiciye veya kullanıcıya en az üç ortamın sunulmasını 

sağlayacak şekilde tasarlamaktır. Seçilen iletişim mecraları; içerik, biçim ve zaman açısından çapraz 

medya stratejisiyle bir bütün olarak sunulmaktadır (Holat, 2021:508). 

Özellikle ilgi görmüş bir yapımın teması temel alınarak başka ürünlerin üretilmesine 

verilebilecek pek çok örnek vardır. Bunun en bilinen örneklerinden biri, Harry Potter kitap serisinin 

film olarak çekilmesi, ilerleyen zamanlarda ise Harry Potter temalı kırtasiye ürünlerinin, kıyafetlerinin, 

araç gereçlerin ve oyunların üretilmesi ve satılmasıdır. Hatta Harry Potter örneğinde, tematik bir kafe 

de açılmıştır. Bir yapımın kâr getirmesi ve izlenmesi onun etkisinin ekran dışında da devam etmesine 

ve tüketim/satış maksatlı olarak başka mecralara da taşınmasına neden olmaktadır. Netflix 

dizilerinden hareketle , dizilerin hikayelerinin birden fazla platformda anlatılması, doğru boyutta, 

doğru zamanda ve doğru yerde bulunan içeriğin daha büyük, daha karlı, uyumlu ve ödüllendirici bir 

deneyim oluşturmasına olanak tanımaktadır (Pratten,2015;4).  

Bridgerton dizisi için izleyiciyi hazırlama çalışması çok önceden başlamıştır. Dizinin yapım 

şirketi olan Shondaland’ın web sitesinde yer alan Bridgerton kategorisinde düzenli olarak dizinin tüm 

hazırlık süreçleri hakkında bilgiler verilmiştir. Dizi de eski dönemleri andıran ihtişamlı bir dekorun 

kullanıldığı bilinmektedir. Shondaland’ı dizinin atmosferini bizzat yaşaması için hayranlarını davet 

ettiği de görülmektedir. Ayrıca dizi bir moda da yaratır ve şirket markalarla işbirliği halinde kıyafet 

ve aksesuarları kullanıcıya sunar ve kullanıcılar ürünleri satın almak için site linkine yönlendirilirler. 

Buna örnek olarak “How to Throw Bridgerton Party” yazısı örnek verilebilir. Dizideki çay partilerine 

istinaden kullanıcıyı “dikkat çekici” ancak kullanışsız ürünleri satın almaya teşvik eder.  
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İlk bölümü, Mayıs 2017’de yayınlanan La Casa de Papel’in tanıtımları, Ocak 2017’den itibaren 

@vancouvermediaproducciones adlı Instagram hesabından düzenli paylaşımlarla yapılmaya 

başlanmıştır. Yapım şirketinin her ne kadar birçok farklı yapımı olsa da şirket tanıtımlarında La Casa 

De Papel’e ağırlık vermiştir. Bunun yanı sıra internette La Casa de Papel temalı yüzlerce ürün 

satılmaktadır. Bunların arasında sweatshirt, kupa, cüzdan, saat, telefon kılıfı, tişört, pijama, tablo, 

anahtarlık hatta La Casa de Papel’de kahramanların giydiği kırmızı kostümler bulunmaktadır. Dikkati 

çeken bir başka örnek de La Casa de Papel  adlı soygun oyunudur. Ubisoft Montreal tarafından 

geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanan Rainbow Six: Siege video oyununa, sınırlı süreli olarak La 

Casa de Papel adlı soygun oyunu eklenmiştir. Oyunda kullanıcılara banka haritasında rehineleri 

kaçırma görevi verilmekte, oyunun genel teması orijinal diziyle benzerlik göstermektedir.  

Ek bir bilgi olarak, Gaumont’un sitesinde “alışveriş” kategorisinin yer aldığı görülmektedir. Bu 

kategori, kullanıcıyı, Fnac adlı Fransız alışveriş sitesinin Gaumont kategorisine götürmekte ve burada 

Gaumont adına sınırlı sayıda üretilen DVD’lerin satıldığı görülmektedir. Üstelik DVD’ler teknik 

olarak aynı özelliklere sahip olmalarına rağmen beş farklı kategoriye ayrılarak gösterilirler. Böylece 

ürün çeşitliliği izlenimi verilmesi amaçlanmaktadır. İnceleme ekseninde, Gaumont’un Lupin dizisi 

örneğinde de dizinin baş kahramanı olan Assain Diop’un dizi boyunca giydiği kıyafetlerin çeşitli 

internet sitelerinde satışa çıkarıldığını görmek mümkündür. İzleyici, Jacked Hub sitesinden Assain 

Diop’un giydiği ceketi, Ultimate Apparels sitesinden giydiği paltoyu, Redbubble sitesinden ise 

fotoğrafının basılmış olduğu tişörtü satın alabilmektedir.  

 

5.NETFLİX İZLERKİTLESİ ÜZERİNE BİR NOT: SEÇİMLERİMDE ÖZGÜR MÜYÜM?  

 
 Yaygın görüşler dijital medyanın gelişmesinin –“geleneksel” medya ile karşılaştırıldığında- 

devrim niteliğinde önem taşıdığı konusunda hemfikirdir. Buna göre, dijital medya platformlarıyla 

artık zamana ve mekâna bağlılık ortadan kalkar, izleyici duraklatma, tekrar izleme, yarıda bırakma 

vb. özellikleriyle dijital medya platformlarının içeriklerini istediği cihazdan izleyebilir. Aynı zamanda 

bu platformlar, barındırdığı çok sayıda içerikle izleyiye aralarından tercih yapabileceği seçenekler 

sunar. Tüm bu özellikler göz önünde bulundurulduğunda dijital platformların ciddi bir özgürlük 

kaynağı olduğu varsayılabilir ama izlerkitle seçeneklerin öznesi değildir. Tıpkı “geleneksel” medya 

örneğinde olduğu gibi Netflix’in de iki temel ürünü vardır. Bunlardan ilki, tüketim için üretilen ürün, 

ikincisi ise izleyicidir. İzleyicilerin izleme pratiği reyting ölçümünde değer taşır, kullanım ve değişim 

değerine sahiptir, ancak onlar bundan gelir elde etmez; standartlaşmış türlerdeki içerikleri izleyip 

zaman ve para kaybederler (Erdoğan, 2001:292). 

Netflix her ne kadar herkesin beğenisini karşılayabileceğini iddia etse de esasen sınıfsal 

eşitsizliklerle nitelenen bir toplumda hizmetini satın alabilecek kitleye içerik sunar. Kimin içeriklere 

hangi şekilde ulaşabileceğini kişilerin sınıfsal konumları belirler. Örneğin, Netflix'ten temel plan 

tarifesini satın alanlar görüntüyü 480p çözünürlüğünde tek cihazdan izleyebilirken, iki kat fazla para 

ödeyenler görüntüyü 4K+HDR kalitesinde dört farklı cihazdan izleyebilmektedir.  Daha da önemlisi 

herkes platforma abone olamaz. Yasal olarak pazarlama mekanizması herkese açık olmakla birlikte 

insanların gelir ve alım gücü eşit değildir.   

Netflix içerikleri kapitalist üretim ilişkilerince biçimlenmiş bir ortamda meta formunda üretilir. 

Aynı zamanda platformun bu metanın yönleneceği izleyiciye ve çok izlenmeye ihtiyacı vardır. 

Platformun sahip olduğu abone sayısı kârının temel kaynağı olduğundan çalışma boyunca ortaya 

koyulan pek çok stratejiden de itinayla faydalanır. Aslında maliyet, kâr, zarar ve risk hesaplarıyla, 
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izleme ile  belirlenen eski düzenin devam ettiği bu ortamı “yeni ve sıradışı” olarak göstererek özde 

olmayan birtakım “yenilikler” sunar (Aksoy, 2021: 140). Netflix'in dijital platform olarak izleyicilere 

geleneksel medyanın vadedemediği zaman kullanımı özgürlüğünü sunduğu zannedilir. Zamanı 

yöneten kullanıcılardır ve kullanıcı içerikleri dilediği zaman diliminde izleyebilir. Ancak bu, Netflix 

gibi tekelleşme ile karakterize olan bir medya devinin kontrol ve denetiminden geçen sahte bir 

özgürlüktür.   

Dijitalleşme ve yakınsama kültürü ile medya içeriğinin farklı iletişim araçları üzerinden 

dolaşıma girmesiyle dizi izleme pratiklerinde önemli değişimlerin meydana geldiği (Ateşalp, Başlar, 

2020; 113) doğrudur.  Dizi izleme pratiğinde zaman ve mekân olgusunun ortadan kalkması aşırı 

izlemeyi (binge-watching) doğurur. Oxford Sözlüğü, bu kavramı “bir içeriğin birkaç bölümünün tek 

seferde, genellikle DVD'ler veya dijital akış yoluyla izlenmesi uygulaması” olarak tanımlar. Aşırı 

izleme dizinin sadece 2 ya da 3 bölümünün izlenmesiyle kendini gösterdiği gibi, tek oturuşta dizinin 

bir sezonunun bitirilmesiyle de ortaya çıkar. Dolayısıyla neyin aşırı izleme olarak sayıldığına ilişkin 

görüş herkese göre farklılık göstermektedir ve bireysel koşullarda ve pratiklerde tanımlanır (Jenner, 

2014;265). Ancak Netflix “aşırı izleme” tanımlamasından itinayla kaçınır. Çünkü aşırı kelimesi 

olumsuzluk çağrıştırdığından onun imajına olumsuzluk katacaktır. Bunun yerine “marathon 

watching”demeyi tercih eder (Rodriguez,2019).  

Netflix, kullanıcıları aşırı izlemeye yönlendiren stratejileri uygular (Ateşalp, Başlar, 2020: 116). 

Benzer bir deyişle, Netflix’in dizi gösterimleri incelendiğinde, aşırı izleme mantığıyla hareket ettiği 

ortaya çıkmaktadır. Bu mantık ekseninde, çekilen dizinin birkaç bölümü ya da sezonun tamamı 

platforma verilir.  Netflix’in aşırı izleme stratejisi, insanların izleme tercihlerinin neden çok kısa süre 

içerisinde 180 derece değiştiğini de açıklar. Netflix’te bir dizinin vizyon tarihi çok önceden belirlenir. 

Belirlenen tarihte, dizinin bir sezonu gösterilir. İzleyici artık bir sonraki bölümde neyin olacağını 

hemen öğrenebilir, bunun için “geleneksel” ortamda olduğu gibi bir gün ya da bir hafta beklemek 

zorunda kalmaz. Televizyonda izleyiciler bir bölümlük diziyi izledikten sonra günlük hayatına geri 

dönerler. Oysa dizinin bir sezonu verildiğinde, her bir bölümün sonunda izleyicinin merak duygusu 

doruk noktada bırakıldığından, diziyi tamamen bitirene kadar ekranın başından kalkmak istememesi 

olağandır.  Böylece izleyici, dizikeri eskiden olduğundan çok daha hızlı tüketir. Elbette Netflix, 

izleyicinin önüne daha fazla tüketebileceği içeriği sunar ve daha fazla kazanır. Ek olarak, popüler 

yazın ve ana akım görüşler, Netflix’in izleyiciye vaktini yönetebilme hakkını tanıdığını iddia etse de 

aslında insanların zamanını önceden olduğundan daha fazla ele geçirir. Netflix’in aşırı izlemeye 

yönlendiren stratejileri nedeniyle istediği içeriği istediği zamanda izleyen izleyici, izlemeyi bırakacağı 

vakti belirleyememektedir. Tüm işini gücünü bırakarak kendini dizi izlemeye veren izleyici, iş 

zamanıyla birlikte boş zamanlarının da endüstri tarafından işgal edilmesiyle kapitalist üretim 

ilişkilerinin üretimi ve yeniden üretimine de katılmış olur. 

 

SONUÇ 

 
Netflix ve izleyici konusu, endüstriyel pratikler, Netflix’in kâr elde etme politikaları ve 

stratejilerinden bağımsız olarak düşünülemez. Platform, izleyici ilgisini -daha fazla- yakalamada ve 

yönlendirmede bir takım kriterleri temel almaktadır. Bu kriterler, yapım şirketlerinin hem genel 

olarak medya dünyasında hem de Netflix üretimlerinde başarılı olması/ödüllü yapımcılar ve 

oyuncularla üretimde bulunma; dizilerin “tür” seçiminde risk almama ve izlenmenin/ilginin 

garantörü olarak uyarlamaya başvurmadır. Ek olarak, Netflix’te yayınlanan dizilerin yapım şirketleri, 
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çapraz medya stratejilerine yoğun bir biçimde başvurmakta ve dizilerin hikayelerini çeşitli mecralara 

ve pazarlara taşımaktadır. Bu strateji ile birlikte içerik, emtia üretiminin diğer sektörlerinde de artı-

değer üretimine katkı koyarken, izleyici hem yapım öncesinde hem de yapım sırasında izlemeye hazır 

hale gelmekte ya da yönelmektedir. Birbiri ile son derece bağlantısızmış gibi gözüken üç yapımı 

ortaklaştıran üretimlerinde benzer süreçlerden geçmeleridir. Dizilerin ucundaki izleyiciyi ise 

Netflix’in “özgür” kullanıcıları olarak tanımlamak mümkün değildir. Platformun aşırı izleme stratejisi 

ile izleyici, kullanılabilir zamanının büyük bir çoğunluğunu platforma teslim etmekte ve onun kârının 

kaynağını oluşturmaktadır.  
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Onur AYTAÇ, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi-Radyo, Tv ve Sinema Bölümü mezunudur. 

Yüksek lisansını aynı üniversitede “Film Festivallerinde Belgeseller ve Sansür: Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek ve 

Bakur” teziyle Sinema Anabilim Dalı’nda tamamlayan Aytaç, doktora çalışmalarını Mersin Üniversitesi’nde 

sürdürmektedir. Fonlama sisteminin Türkiye bağımsız sinemasına etkisi üzerine doktora tezini hazırlayan Aytaç’ın çalışma 

alanları arasında belgesel sinema, bağımsız sinema, Türkiye sineması, sinema ekonomisi-sosyolojisi ile sinema-insan hakları 

ve hukuk ilişkisi vardır.  

 

Özet: İletişim teknolojileri açısından önemli bir kırılma yaratan radyonun icadı, iletişim tarihinde kritik bir eşiktir. Zira 

radyonun pek çok farklı alanda bir aygıt ve mecra olarak kullanımı gerçekleştirilmiştir. Ancak, televizyonun üretilmesiyle 

birlikte radyonun hakimiyeti azalmaya başlamıştır. Görüntü, sese karşı ciddi bir üstünlük elde ederek gündelik hayatı domine 

etmeyi başarmıştır. Programcılık, habercilik gibi alanlarda televizyon esas aktör olurken televizyon yayınının ana 

lokomotifini de diziler oluşturmuştur.  

Dijitalleşmeyle beraber yaşanan dönüşüm tüm mecraları etkilemiştir. IP TV, dijital platform gibi yeni pek çok terim 

literatüre girmiştir. Yalnızca sesli olması bakımından radyoya benzetilebilecek olan podcast de dijital dünyanın sunduğu 

yeniliklerden biridir. Radyo kanallarından farklı olarak podcast programları belirli bir yayın akışı içerisinde olmadıklarından 

istenildiği zaman dinlenebilmektedir. Gerek ev içi rutinde gerekse de kent hayatının hızı içerisinde bir yandan başka işlerle 

meşgul olmak aynı anda bir şey izlemeyi zorlaştırdığı için podcast dinlemek daha cazip bir hale gelmeye başlamıştır. Yeni 

hızlı yaşama içerik çeşitliliğiyle de adapte olan podcast dünyası pek çok farklı konu ve alanda dinleyicilere seçenekler 

sunmaktadır. 

Bu çalışma kapsamında da podcast alanının ağırlığını oluşturan program formatının dışında kalan iki farklı tür ele 

alınacaktır. Bunlardan biri dizi iken bir diğeri de belgeseldir. Podcast dizi ve podcast belgesel olarak ifade edilebilecek bu yeni 

sentezler karşımıza hibrit bir yapı çıkarmaktadır. Çünkü belgesel de dizi de doğası gereği görüntülü-sesli yapımlar iken 

podcast şeklinde gerçekleştirildiğinde yalnızca ses kuşağıyla hayata geçirilmektedir. Bu durumda yaşanan değişimlerin, ses 

ile yaratılan atmosferin vb. inceleneceği bu çalışmada örneklem olarak Seren Yüce’nin yazıp yönettiği Podbee Media yapımı 

“Denge’m” dizisi  ile Reyan Tuvi’nin News Lab Turkey atölyeleri çerçevesinde projelendirdiği cezasızlık hakkında henüz 

tamamlanmayan belgeseli tercih edilmiştir. Yöntem olarak her iki yaratıcıyla gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen 

bilgilerle dinlenen dizinin analizinin beraber değerlendirilmesi uygun görülmüştür. Belgeselin yapım süreci devam 

ettiğinden yalnızca Tuvi’nin aktardığı planlarla sınırlı kalınmıştır. Seçilen yapımların birinin kurmaca birinin belgesel 

olmasının da çalışmaya farklı bir boyut katacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Podcast, Dizi, Belgesel, Denge’m 

 

Abstract: The invention of the radio is a threshold in history of communication. Because the radio has been used in many 

different fields. However, with the production of television, the dominance of the radio began to decline. While television 

became the main actor in fields such as programming, serials also formed the main engine of television. 

The transformation about digitalization has affected all media. Podcast, which can be likened to radio in terms of being audio 

only, is one of the innovations offered by digital world. Unlike radio channels, podcast programs can be listened to at any 

time. It has become more attractive to listen to podcasts, as being busy with other things both in domestic routine. Adapting 

to the new fast-paced life with its variety of content, the podcast world offers listeners options in many different  fields. 

Within the scope of this study, two different genres other than the program format will be discussed. One of them is a series 

while the other is a documentary. These new syntheses, which can be expressed as podcast series and podcast documentary, 

present a hybrid structure. Because both the documentary and the series are video-audio productions, but when they are 

made as podcasts, they are brought to life only with the sound generation. In this case, the changes experienced, the 

atmosphere created by sound. In this study, which will be examined, "Denge'm" series written and directed by Seren Yüce 

and uncompleted documentary about impunity, designed by Reyan Tuvi, were preferred. 

As a method, it was deemed appropriate to evaluate the analysis of the listened series together with the information obtained 

from the interviews with both creators. It is thought that the fact that one of the selected productions is fictional and the other 

a documentary will add a different dimension to the study. 

Keywords: Podcast, Tv Series, Documentary, Denge’m  
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Robert Schuman Avrupa Merkezi’nde bir yıl süreyle proje gönüllüsü olarak çalışmıştır. Hacettepe Üniversitesi İletişim 

Fakültesi İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı’ndaki eğitimi süresince Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi ve 

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Ankara Üniversitesi Gazetecilik Yüksek 

Lisans Programı’nda Covid-19 pandemisinde sağlık çalışanlarının iletişim pratikleri konulu tez çalışmasını yürütmektedir. 

Başlıca akademik ilgi alanları iletişim sosyolojisi, yeni medya, göç çalışmaları, dijital yayın platformları, ageism 

çalışmalarıdır.          

 

Özet: Podcast, çıkış yeri olan Amerika Birleşik Devletleri ve akabinde Batı Avrupa ülkelerinde 2000li yılların başlangıcından 

itibaren popülerleşen dijital işitsel bir yayın türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye, podcast dinleme platformu 

verilerine göre 2020 yılında podcast dinleme sayısı en çok artış gösteren ülkeler arasına girmiş durumdadır. Görselliğe dayalı 

dijital platformlar olan Facebook, Instagram ve TikTok’taki yüksek takipçi sayısı ve etkileşim verilerinden sonra Türkiye’de 

işitsel bir platforma gösterilen ilgideki artış Türkiye’deki podcast evrenini betimleme amaçlı çalışmanın çıkış noktasını 

oluşturmaktadır. Günümüzde dijital platformlarda hakim olan imgeler kültürünün ve görselleştirmenin aksine podcast 

üreticilerinden daha az teknolojik donanım ve görsel kalite kaygısının söz konusu olmadığı bir emek biçimi talep etmesi ile 

farklılaşmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de en çok podcast dinlenen işitsel akışım platformu olan Spotify’ın 2020 ve 2021 yılı 

en çok dinlenen yerli podcast verileri bağlamında Türkiye’de ilgi gören podcast programları ve türlerinin tematik bir analizi 

yapılmıştır. Çalışmada ana akım medyada yer bulamayan gazetecilere ait haber yayınları, popüler bilim, feminizm, mizah, 

hikaye gibi popüler podcast türlerinden oluşan sonuçlar derlenerek Türkiye’deki güncel podcast evreni betimlenmiştir.   
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Alper ÇOLAK, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunudur. Yüksek lisans eğitimi Atatürk 

Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nde devam etmektedir. İki yıl boyunca Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim 

Direktörlüğünde ‘Sosyal Medya’ üzerine teknik destekte bulunmuştur.  

 

Özet: Yayıncılık her yeni kitle iletişim aracı (matbaa, radyo, televizyon vb.) ile birlikte değişmiş, kartopu etkisiyle büyüyerek 

daha fazla kişiye ve etkiye ulaşmıştır. Bu değişimde yayıncılık bir öncekinden beslenmiştir. Günümüzde ise yayıncılar 

atalarının aksine daha özgür (istedikleri konularda yayın yapabilmekte, vb.) ve birçok imkana (yayıncılık, internet ve web 

teknolojileri sayesinde) sahiptir. Buna ek olarak geleneksel medyanın aksine yeni medyada izleyiciler/kullanıcılar yayına dahil 

olabilmekte ve yayına müdahale edebilmektedir. Bu da interaktif bir yayıncılık anlayışının doğduğunu göstermektedir. Bu 

çalışmada yeni medyadaki yayıncılık, yerel yayıncılık, global yayıncılık olarak ikiye bölünerek aralarındaki farklılıklara 

odaklanılmaktadır. Bu doğrultuda Twitch.TV içerisinde yerel dilde (Türkçe) yayın yapan WtcN ve Global (İngilizce) yayın 

yapan Shroud kanalları ele alınacaktır. Kanalların izlenme oranları, süreleri ve chat (sohbet paneli) ile olan iletişimleri 

irdelenerek içerik çözümlemesi yöntemiyle incelenecektir. Bu inceleme sonucunda yerel yayıncılık ve global yayıncılığın 

farkları ortaya konulacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Twitch.TV, Yayıncılık, Yeni Medya, Geleneksel Medya, Yerel Yayıncılık, Global Yayıncılık 

 

Abstract: Broadcasting has changed with each new mass media (printing press, radio, television, etc.) and has reached more 

people and influence by growing with the snowball effect. In this change, publishing was fed from the previous one. Today, 

unlike their ancestors, publishers have more freedom (broadcasting on the subjects they want, etc.) and have many 

opportunities (thanks to publishing, internet and web technologies). In addition, unlike traditional media, viewers/users in 

new media can be included in the broadcast and interfere with the broadcast. This shows that an interactive publishing 

approach has emerged. In this study, broadcasting in new media is divided into two as local broadcasting and global 

broadcasting and focuses on the differences between them. In this direction, WtcN broadcasting in the local language 

(Turkish) and Shroud broadcasting Global (English) channels within Twitch.TV will be discussed. The viewing rates of the 

channels, their duration and their communication with the chat (chat panel) will be examined and analyzed by content 

analysis method. As a result of this review, the differences between local broadcasting and global broadcasting will be 

revealed. 

 

Keywords: Twitch.TV, Broadcasting, New Media, Traditional Media, Local Broadcasting, Global Broadcasting 
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Journalism in 2013. After his undergraduate education, he started his graduate education at Istanbul University in 2013 on 

Public Relations and Publicity and graduated in 2016. Savaş completed his doctoral education in the Department of Public 

Relations and Publicity at Istanbul University and completed his doctorate in 2020. Savaş worked in the Public Relations 

Department of the Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences until 2015 and continued at the Department of 

New Media and Communications in the Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences of Istanbul Gelişim 

University after 2020. He has many different articles, papers and book chapters. 

 

Abstract: The concept of cyberbullying is considered as a situation that threatens the life of the individual and especially her 

mental health. Cyberbullying means sending written or visual items in a certain order, carried out by a person or group 

against another person or group, implemented with the help of communication technologies, and containing hostility or 

intimidation. Cyberbullying differs from traditional bullying in important ways. In traditional bullying, the violence and 

pressure applied by a physically strong person to a weaker person is taken into account, while in cyberbullying, a person 

should be equipped with communication technologies instead of having physical power. Cyberbullying, in which the 

perpetrator is not visible, can be carried out through activities such as e-mail, messaging, sending photos. Cyberbullying is a 

situation that can be faced by people of all ages and socio-economic levels. From this point of view, in this study, a survey was 

conducted for university students about cyberbullying. In the study, in which 200 people participated, cyberbullying was 

evaluated through Habermas's Communicative Action Theory by considering the examples of Portugal and Iran. In the 

research, it was revealed whether the participants were cyberbullies or victims, and the meaning of cyberbullying behaviors in 

terms of communicative action theory was discussed over their behaviors and attitudes they would take in potential 

situations. 
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THE NATIONAL SELFIE POWER OF DIGITAL SOAP 
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İlknur GÜMÜŞ, she graduated from Istanbul Bilgi University Public Relations department. Along with completing her 

master's and doctorate degrees in the same field, she continues her studies on digital diplomacy, digital culture diplomacy, 

international public relations, perception management and country image building. Her doctorate thesis based on digital 

cultural diplomacy as a tool for country image building as a atrategic communication management. She is searching the 

cultural codes in Netflix Turkey Dramas; Atiye, Hakan Muhafız, Kulüp which are useful for digital cultural diplomacy and 

Turkish country image building. 

 

Abstract: Cultural diplomacy, which is an important application area of public diplomacy lags behind digitalization. 

Because culture, which is an important tool of diplomacy in reaching the foreign policy, has served this purpose of countries 

for centuries. Countries need to benefit from digital creative culture industries platforms in order to build their image on 

behalf of national selfie power. For this, taking into account the examples of Hollywood and Bollywood, Netflix is the most 

popular and leading digital platform of today, should be supported by private and state co-productions in the context of 

cultural diplomacy, and care should be taken to represent the cultural norms necessary in the construction of the country's 

image (Monaco,2010). However, the definition of the concept of digital culture diplomacy should be included in the academic 

literature. The digital culture diplomacy applied on behalf of the strategic communication management of the future will 

make a great contribution to both public diplomacy and digital diplomacy for the cultural representation of the countries. We 

cannot ignore the fact that Netflix diplomacy is possible. World is changing and we are understanding and know each other 

through cultural representations. Netflix is the leading platform where many TV series and cinema productions from many 

countries are included in digital platforms all over the world at the same time. The fact that productions from many countries 

are followed by target audiences who like similar content in many countries is a serious opportunity for digital culture 

diplomacy. In this context, case study is chosen methodology in mentioned dissertation ‘Digital Diplomacy in the Context of 

Cultural Creative Industry’s Role in the Country Image Building: The Case of Turkey. As a part of methodology, in this 

paper, Netflix Turkey Bilboard ads analysed through discourse and semiotic analyses. 

 

Keywords: Digital Cultural Diplomacy, Netflix Diplomacy, Strategic Communication Management, Country mage 

Building 

 

Özet: Kamu diplomasisinin önemli bir uygulama alanı olan kültürel diplomasi, dijitalleşmenin gerisinde kalmaktadır. 

Çünkü dış politikaya ulaşmada diplomasinin önemli bir aracı olan kültür, yüzyıllar boyunca ülkelerin bu amacına hizmet 

etmiştir. Ülkelerin, ulusal selfie gücü adına kendi imajlarını inşa etmeleri için dijital yaratıcı kültür endüstrileri 

platformlarından yararlanmaları gerekmektedir. Bunun için Hollywood ve Bollywood örnekleri de dikkate alınarak 

günümüzün en popüler ve önde gelen dijital platformu olan Netflix, kültürel diplomasi bağlamında özel ve devlet ortak 

yapımları ile desteklenmeli ve Türkiye'yi temsil etmeye özen gösterilmelidir. Ülke imajının inşasında gerekli kültürel 

normlar (Monaco,2010). Ancak dijital kültür diplomasisi kavramının tanımı akademik literatürde yer almalıdır. Geleceğin 

stratejik iletişim yönetimi adına uygulanan dijital kültür diplomasisi, ülkelerin kültürel temsili için hem kamu diplomasisine 

hem de dijital diplomasiye büyük katkı sağlayacaktır. Netflix diplomasisinin mümkün olduğu gerçeğini göz ardı edemeyiz. 

Dünya değişiyor ve kültürel temsiller aracılığıyla birbirimizi anlıyor ve tanıyoruz. Netflix, birçok ülkeden birçok dizi ve 

sinema prodüksiyonunun tüm dünyada aynı anda dijital platformlarda yer aldığı lider platformdur. Birçok ülkeden 

yapımların, birçok ülkede benzer içerikleri beğenen hedef kitleler tarafından takip edilmesi, dijital kültür diplomasisi için ciddi 

bir fırsat. Bu bağlamda, bahsi geçen ‘Kültürel Yaratıcı Endüstrinin Ülke İmajı İnşasındaki Rolü Bağlamında Dijital 

Diplomasi: Türkiye Örneği’ adlı tez çalışmasında örnek olay yöntemi seçilmiştir. Tezin araştırma aşamasına destek olması 

amacıyla bu çalışmada Netflix Türkiye Bilboard reklamları söylem ve göstergebilimsel analizler yoluyla analiz edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Dijital Kültürel Diplomasi, Netflix Diplomasisi, Stratejik İletişim Yönetimi, Ülke İmajı Oluşturma 

                                                 
1 This paper is produced from the doctoral dissertation: 'Digital Diplomacy in the Context of Cultural Creative Industry's Role 

in the Country Image Building: The Case of Turkey' 

mailto:ilknur.gumus@nisantasi.edu.tr


669 

 

THE NATIONAL SELFIE POWER OF DIGITAL SOAP OPERAS AS A DIGITAL DIPLOMACY 

TOOL: ‘NETFLIX TURKEY BİLLBOARD ADS’ 

 

1.INTRODUCTION 

 
The concept of public diplomacy is included in the field of examination of both communication 

and international relations disciplines. As a result of the use of communication tools, the concept of 

public diplomacy has gained importance as the state of non-governmental actors such as international 

organizations and non-governmental organizations involved in the process and interacting with the 

organizations of other states, together with the process of policy development and determination of 

foreign relations based on public support through governments in power. Public diplomacy activities 

are generally considered as informational and relational. (Zaharna,2014) In the international system 

where inter-state relations continue as a power struggle, the actors' use of public diplomacy has 

created a new type of power, the concept of soft power.(Nye,2005) Public diplomacy activities carried 

out by a state for the purpose of expressing itself, introducing and ultimately influencing the public 

opinion of other states, in essence, aim to change the current opinion of that state in other countries' 

public opinion.This aim inevitably brought about changes in foreign policy and inter-state relations 

with the effect of both domestic and other public opinion. Small and medium sized states within the 

international system that emerged after the Cold War; they started to shift the importance they attach 

to population power to economic growth and increasing tourism income. In this sense, public 

diplomacy includes not only the recognition of the country by people in other countries, but also 

activities aimed at presenting national values to the targeted public in a convincing manner. 

Accordingly, the traditional diplomacy of the states through official channels is not separate from each 

other; It is possible to say that there are activities that feed and support each other.The focus of 

traditional diplomacy shifting to the public and public diplomacy activities have led to the emergence 

of the concept of nation branding. The concept of nation branding, which entered the Turkish 

literature as nation branding, was first used in the post-Cold War period in 1996.(Ünal,2020) It is not 

possible to think separately from the concept of public diplomacy in the nation branding activities 

carried out with the proposition that countries should be branded in order to increase their tourism 

revenues and bring their national brands to international recognition. The aim of the nation branding 

is to bring the image about the country to the attention of other country public opinion and to increase 

the recognition of the country. In this sense, it is possible to define all activities aimed at strengthening 

/ changing the image aimed for the concept of nation branding. (Fan,2006) An example of nation 

branding efforts is Estonia, which regained its independence in the post-Cold War period. To move 

away from the Soviet Union identity that disappeared from Estonia and It has attached great 

importance to nation branding activities in order to introduce itself as a country in Europe and to 

create a new image in the public opinion of other countries. Estonia, whose image in other countries is 

known as a former Soviet country, has positioned its foreign policy towards other countries with the 

processes of nation branding and public diplomacy as both informing the domestic public and 

promoting Estonia to other public opinion. In this sense, the nation-branding process may differ 

across states. While it is used as a tool in both domestic and foreign policy for relatively late 

independent states such as Estonia, it is used only as a tool in foreign policy by countries such as the 

United States. Therefore, although there are functional differences in countries, the ultimate goal 

aimed by public diplomacy and nation branding is both internal and external in relations with other 
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states.The support of the public as well as the targeted public opinion.With the spread of the Internet, 

the Internet has been added to the traditional mass communication tools such as radio, television, 

newspapers and cinema, and this situation has brought new communication ways. While one-way 

propaganda activities carried out through radio, newspapers and television, which are used to 

influence and shape the domestic public, and cinema, which is used to influence both internal and 

external public opinion, the feedbacks from the target audience are limited or not, while the new tools 

that emerge with the internet are the opposite. The increasing adoption of digital technologies such as 

tablets and smartphones that allow individuals with Internet access to deliver their individual 

messages to the masses and interact with other users has affected today's communication process and 

made it versatile. The internet, which enables a single message to reach the masses at once without 

geographical limitation, also provides an opportunity for mutual interaction. The rapid and rapid 

acceptance of the internet by the masses caused the public diplomacy activities to shift to the internet 

environment. The ability of individuals to both receive messages and react to these messages on 

platforms such as Facebook, Twitter, and Instagram, which are called social media, has created a new 

domain. While creating and influencing public opinion through messages on these platforms, their 

comments and the public's ability to influence the sender of the message has emerged with their 

reactions. Therefore; social media platforms have gone beyond just being a tool and caused the 

emergence of a new form of communication. The fact that the individuals who are the target of the 

message can provide instant feedback with the arrival of the message has eliminated the fact that the 

individuals are only the recipient / consumer of the message and also made the individuals the 

producer of the counter message.(Toffler,2018) Individuals can exist with different identities on the 

internet and content. It enabled individuals to be used in propaganda activities. This has brought 

about the spread of uncontrolled, unconfirmed news, the circulation of information without the need 

for verification, and even the disinformation of individuals by assuming personalities that do not 

belong to them. With the disappearance of the control mechanism in radio and television broadcasts, 

it inevitably brought about false news and misleading information sharing. In addition to the intense 

interest and usage habits of real individuals, social media accounts called bots and controlled by 

computers also play a role in bringing the information to be disseminated in social media into the 

agenda. The role of such calculations, especially in political events, has been analyzed by academics 

and it has been observed that the boat armies are effective in the formation of public opinion.(Woolley 

& Guilbeault,2020) As a precaution to this, the aforementioned social media platforms, Facebook, 

Twitter and Instagram have switched to the verified account application. Opening accounts with the 

names of individuals, politicians or well-known persons with verified accounts.Even if it cannot be 

prevented, a mechanism has been established to check whether the information introduced for 

distribution is correct or not. However, the fact that the verified account application is limited to well-

known persons, politicians and corporate accounts causes the mechanism to be inefficient. The digital 

world, whose general framework was summarized above, has inevitably caused states to seek 

visibility by opening corporate accounts, digitalization of diplomacy activities and the emergence of 

digital diplomacy.  

 

2. DIGITAL CULTURAL DIPLOMACY AND NETFLIX 

 

Digital diplomacy means increasingly using social media platforms to achieve a country's 

foreign policy goals, shape and change its image and reputation in other countries' public 
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opinion.(Manor &Segev,2015) The ultimate goal of digital diplomacy, which can be explained as the 

state of (a) spreading / shaping the image of the external public, (b) promoting their culture to the 

target public, (c) using digital tools to explain their attitudes and behaviors; It is possible to say that it 

derives from public diplomacy.(Melissen,2013) In this sense, considering that public diplomacy 

activities are carried to the internet and carried out with social media tools, it will not be possible to 

define digital diplomacy as a type of diplomacy different from public diplomacy. In other words, 

digital diplomacy is the digitalization of public diplomacy and its transfer to the internet environment. 

For this reason, it is possible to define the emergence and effective use of digital diplomacy as the last 

change and the last point reached by the traditional diplomacy mentioned above. It is possible to give 

many examples of diplomacy activities that took place in the age of digital diplomacy. State-owned 

institutions have verified user accounts; Information to the internal and external public is made 

through these channels. Individuals, who are the recipients of the messages delivered through these 

channels, form their own perceptions about the message-receiving state. For this reason, states 

introduce the cultural, historical and natural beauties of countries through these channels. In addition 

to the foreign ministries of the states, diplomatic representations in different countries also interact 

with the public through their verified social media accounts. He comments that the presence of 

individuals who have the ability to send and react to messages sent through social media platforms 

such as Twitter, Facebook, and Instagram causes the public to increase control over the state. An 

interesting example of public diplomacy in the age of digital diplomacy is Sweden. The Swedish 

Institute gave control of the @sweden account on the social media platform Twitter to a Swedish 

citizen every week between 2011-2018, 365 Swedish citizens had control over the account within the 

relevant date range, and more than 200,000 tweets were sent. The public diplomacy activity in the 

form of the Swedish Institute, one of the institutions of the Swedish State, giving the control of the 

verified Twitter account to a Swedish citizen every week, caused Sweden to become a subject in the 

international media and increase its visibility. With this public diplomacy activity, which can also be 

considered as a nation branding activity, information about the Swedish country and its culture was 

shared on the relevant Twitter account and brought to the attention of the international public. The 

account in which the last tweet was posted on September 30, 2018 was not used actively, and the 

@swedense account was started to be used as the official verified account of the Swedish State. 

(Stephen,2018)In digital platforms, the way for countries to create themselves is through their cultural 

assets. Therefore, countries today build their cultural diplomacy along with their glocal culture 

strategies and diversify their mass media by creating new media platforms.Therefore, in the context of 

digital cultural diplomacy, it has become important to research how digital platforms shape countries' 

image production. In this context, to measure his contribution to digital cultural diplomacy digital 

Turkish series, strategically produce this series, giving the place to be in the interest of the state to 

more cultural elements in digital array at the international level it is necessary to discuss the positive 

contribution to Turkey's image of the country. Nye, defines the culture that soft power sources place 

first as "the sum of values and practices that have meaning for a society". He says that it is a form of 

social behavior that has many levels and in which knowledge and values are spread by 

groups.(Nye,2011) In building a country brand, public diplomacy focuses on values, attaches 

importance to the process of establishing individual and institutional relations and dialogue. In a 

sense, public diplomacy makes the brand communication of countries. Techniques and practices of 

public diplomacy help strategically design and distribute the information needed during country 

branding. The "soft power" elements of the country brand building are extremely effective. Culture, 
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science, art, sports, education, etc. Soft power supplies are very important aids in establishing effective 

and long-term communication and interaction with the public. Relations established with these 

tools.As a result, both the perception of the country is built in a positive sense, new relationships are 

established by taking advantage of this positive perception and cooperation is developed in other 

fields. The most valuable perception countries can have in the new international system; reputable, 

strong, respected, reliable and honest country image. This perception is a brand with an extremely 

strategic value for countries. Countries that build, develop and create the country brand in this 

direction; especially in the economic field that other countries will want to establish relationships in 

political, social and cultural fields, will desire to invest, will use their products, and even people will 

make an effort to live there.They will become countries. Public diplomacy; It plays a very important 

role in building the brands of countries with its tools and techniques. Public diplomacy, which 

activates the "soft power" of countries, uses these forces effectively against public opinion, brings 

together non-governmental organizations, media, opinion leaders and universities for the specified 

purposes, has a say in the formation of a country brand. Countries that build their brands by using 

public diplomacy techniques and methods effectively create a strong image and perception in the new 

international system. Tourism, brand export and direct investment to foreign countries make 

important contributions in the construction of country brands. The fact that a country exports with its 

own brands strengthens the image of the country. Countries are known for their strong brands, in the 

minds of consumers.The positive perception created is also reflected in the image of the country. 

Country promotion is generally evaluated for tourism and attracting investors. However, the 

promotion of the country should be carried out from the perspective of public diplomacy; the 

country's science, art, culture, sports, business world,universities etc. should be handled with a 

holistic approach together with its values. If this is done, great contributions will be made to branding 

as well as promoting the country. 

“Culture”, which is an important tool of diplomacy in reaching the foreign policy goals of 

countries, has served this purpose for centuries. States that see the positive results of cultural 

diplomacy,they often use it as a foreign policy tool within the framework of state-centered 

institutional plans and programs. The goal is to introduce and spread the culture outside in order to 

provide the environment that can carry out foreign policy. There are different opinions regarding the 

meaning of culture. Culture, for some, refers to the achievements of civilization created by all people; 

for some, it is the way of life of people, including thinking orientation, behavioral model and 

institutional orientation; For some, it basically refers to beliefs or ideology. Culture refers to these 

shared values and is generally accepted. Lifestyle, behavior, way of thinking, etc. It is linked to the 

cultural traditions of the nation. This cultural tradition has shaped the most basic features of human 

activity and also refers to nations or countries. Although there is no specific consensus on the 

definition of cultural diplomacy, it can best be described as: "the set of tools by which countries 

introduce their cultural and political values to the rest of the world". Although the concept of Cultural 

Diplomacy is still new, we can say that it has existed in practice for centuries. Explorers, travelers, 

merchants, teachers and artists,They can be thought of as the first "cultural diplomats". For example, 

the creation of regular trade routes and the exchange of information and culture between merchants 

and government representatives are the first examples of cultural diplomacy. The basic idea is that 

people have different cultures and perspectives access and in this way to promote mutual 

understanding and dialogue. In this sense, there are positive and negative forms of cultural 

diplomacy.Negative cultural diplomacy occurs when a state actively promotes cultural exchange and 
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uses soft power initiatives to strengthen intercultural relations, restricts or restricts cultural 

interactions to protect positive, national image or interests. Cultural diplomacy is practiced by a range 

of actors, including national governments; such as public and private institutions and civil society. In 

other words, it refers to diplomatic activities carried out in cultural ways by the sovereign states under 

the guidance of certain foreign cultural policies in order to protect their own cultural interests and 

achieve their national cultural goals. A governmentcultural activities undertaken by the official 

organization related to international cultural exchanges or internationalmparticipation in cultural 

organizations; cultural exhibitions etc. is located. The aim of diplomacy is to realize national interests 

and above all the territorial integrity of the country and national security. If cultural interest is 

recognized as an independent part of general national interests, culture can also be defined as 

diplomacy. If, in the narrow sense, the most direct and common form of diplomacy is political 

diplomacy, then there is no doubt that in the broader field of international relations the most direct 

and frequent relationship is not political, military, economic or technological, but cultural. When 

culture is seen as the basic order that guides behaviors and beliefs, we can say that this is not only a 

piece of diplomacy, but also the main reason or cause of foreign policy. However, a simple cultural 

change does not mean that cultural diplomacy is taking place.It should happen as part of a specific 

strategy. To summarize, cultural diplomacy is, from a historical perspective, the development of 

cultural exchanges between nations and ethnic groups.It is the politicized product of its development 

to a certain stage and is also a sign of the maturity of diplomatic activities. In the world diplomacy 

history, cultural diplomacy, economic diplomacy, political diplomacy and military diplomacy are the 

fourconstitute the level. They complement each other and share the responsibility to realize national 

interests. Moreover, due to the high degree of "pacifism" or "flexibility" of cultural diplomacy, it is 

easier to pass by target countries than other forms of diplomacy.It plays a strategic role that is 

acceptable and in foreign affairs often unattainable by other diplomatic means. With the spread of 

mass media technology, in an increasingly globalized, interdependent world, cultural diplomacy is to 

promote peace and stability worldwide. Cultural diplomacy is an important way of using national 

cultural soft power, which is an effective tool for shaping a country's international image and 

achieving international strategy. Cultural diplomacy can be handled in two ways. One of them is 

cultural diplomacy as part of the country's overall diplomacy and is an important tool to achieve the 

country's external strategic goals. The other is, objectively, cultural diplomacy as a cultural exchange 

activity and forms an important part of the country's external cultural relations. The most cited 

definition in the literature belongs to the American political scientist Milton C. Cummings. Cummings 

defines cultural diplomacy as "the exchange of ideas, knowledge, art and other cultural elements in a 

relationship of mutual understanding".(Cummings,2003) Unlike other diplomatic interactions, 

cultural diplomacy is not government-to-government, but government-to-foreign activities. According 

to the US Department of State's definition in 1959, cultural diplomacy is established directly among 

the peoples of foreign countries, designed to help establish a compromise in the conduct of official 

relations and to create a better atmosphere of international trust.It was defined as a relationship. In 

this context, we can express cultural diplomacy as a style of diplomacy aimed at increasing the soft 

power of states in foreign policy. With cultural diplomacy tools, a country can transfer all its cultural 

elements to the peoples of other countries, develop good relations and increase its own image. We can 

count cultural diplomacy tools as art, exhibitions, educational programs, literature, international 

publishing, gifts, religion / belief diplomacy and nation branding activities. Of these, the impact of arts 

programs on cultural diplomacy is quite high. Especially countries, films, dance, music, ballet, 
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painting, sculpture, exhibition activities, activities such as establishing libraries in foreign countries 

can reflect the values of their own culture to other or target countries and create attractive images on 

them.In addition, the cuisine of that country also positively affects other countries' sympathy for that 

country. How the US McDonald has been synonymous with pizza kebab in Turkey and Italy / it has 

become synonymous with turns. Tourists coming to that country will first want to taste the dishes that 

are identified with that country. This food culture contributes positively to the charm of that country 

will do. Nation-Branding is a tool of both cultural and public diplomacy. It was introduced to the 

literature by Simon Anholt in 1996. Countries can also use culture to create a brand to present their 

own values and image. In this context, nation branding can be defined as 'the promotion of the 

country's image', 'the ability to change the country's image', 'the country's attitudes, behaviors and 

image positively changing'.It helps governments, organizations and businesses to build a strong 

national image and reputation (Szondi, 2008: 4). Acquisition of this image depends on "whose story is 

the best or the most influential." 

 

3. METHODOLOGY 

 
This paper is a part of dissertation case study research which is titled ‘Digital Diplomacy in the 

Context of Cultural Creative Industry’s Role in the Country Image Building: The Case of Turkey’. In 

order to contribute to the case study methodology of the thesis, it would be useful to look at the 

corporate billboard advertisements of Netflix Turkey. While looking at the advertisement posters of 

Netflix Turkey, it is desired to draw attention to the discourses that it uses institutionally. In this 

context, discourse analysis and semiotic analysis will be used. It is going to be focused on national 

discourses which are used in billboard ads. National discourses promote the national selfie power. 

The following question was sought within the scope of the research: 

• Do Netflix Turkey Billboard Advertisings promote national selfie power through their 

discourses? 

 

Figure 1: ‘Netflix Turkey ethos billboard ads 
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Figure 2: ‘Netflix Turkey love 101 billboard ads 

 

 

Figure 3: ‘ Netflix Turkey Leyla Everlasting billboard ads 

 

Figure 4: ‘Netflix Turkey Atiye billboard ads 
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Figure 5: ‘ Netflix Turkey Ethos billboard ads 

 

Figure 6: ‘Netflix Turkey Ethos billboard ads 
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Figure 7: ‘ Netflix Turkey Hakan The Protector billboard ads 

 

Figure 8: ‘Netflix Turkey corporate billboard ads 

 

4.DISCUSSION 

 
Cultural diplomacy, which is an important application area of public diplomacy lags behind 

digitalization. Because culture, which is an important tool of diplomacy in reaching the foreign policy, 

has served this purpose of countries for centuries. Countries need to benefit from digital creative 

culture industries platforms in order to build their image on behalf of national selfie power. For this, 

taking into account the examples of Hollywood and Bollywood, Netflix is the most popular and 

leading digital platform of today, should be supported by private and state co-productions in the 
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context of cultural diplomacy, and care should be taken to represent the cultural norms necessary in 

the construction of the country's image (Monaco,2010). The digital culture diplomacy applied on 

behalf of the strategic communication management of the future will make a great contribution to 

both public diplomacy and digital diplomacy for the cultural representation of the countries. We 

cannot ignore the fact that Netflix diplomacy is possible. World is changing and we are understanding 

and know each other through cultural representations. Netflix is the leading platform where many TV 

series and cinema productions from many countries are included in digital platforms all over the 

world at the same time. The fact that productions from many countries are followed by target 

audiences who like similar content in many countries is a serious opportunity for digital culture 

diplomacy. Netflix Turkey has national corporate identity and they show their national identity 

through the national discourses that used in soap operas billboard ads. Figure 1 has ‘Our Bir Başkadır 

becomes Ethos’ as slogan. Figure 2 has ‘Our Aşk 101 become Love 101’as slogan. Figure 3 has ‘Wow! 

Our 9 Kere Leyla become Leyla Everlasting’ as slogan. Figure 4 has ‘Is our beloved Atiye live in 190 

countries? Admin let the Flag rise’ as slogan. Figure 6 has ‘Being live in 190 countries is different’ as 

slogan. Figure 7 has ‘Look at that! Our Hakan: Muhafız become The Protector’ as slogan. Figure 8 has 

‘Now they are watching with subtitles’ as slogan. Through the discourses analysis, all the slogans 

have national discourses. It is seen that all of the slogans contain words that will revive national 

feelings. We realize that Netflix is watched in 190 countries internationally and that Turkish 

productions are proud to be among them. We see that it is emphasized that Turkish productions 

compete with the productions of 190 countries on the Netflix platform. Netflix Türkiye corporate 

billboard advertising also promoting the case study of the dissertation which is titled: ‘Digital 

Diplomacy in the Context of Cultural Creative Industry’s Role in the Country Image Building: The 

Case of Turkey.’ 
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Abstract: The Covid-19 pandemic presented a significant reputational challenge for China, both domestically and abroad. 

Beyond its borders, Chinese representatives responded with an intense activity in Western social media, spreading messages 

to expand China’s views globally. This paper aims at contributing to the analysis of China’s diplomatic endeavors on Twitter 

through an automated content analysis. 189,708 tweets (in English) from 163 Chinese authorities’ profiles on Twitter were 

collected from January 1st, 2020 to March 11th, 2021, coinciding this last date with the first anniversary since the World 

Health Organization (WHO) declared the Covid-19 outbreak a pandemic. These accounts comprise government’s 

international institutions and their officials, such as the ministry of foreign affairs and their spokespersons, embassies, 

spokespersons of embassies, ambassadors, consuls, consulates and missions in international organizations and their 

diplomats. To analyze the content of this corpus, topic modeling is implemented through Latent Dirichlet Allocation (LDA) 

unsupervised model. LDA can is used to research the concealed thematic structure of a given collection of text, and its aim is 

to model a comprehensive representation of the corpus by inferring latent content topics without input from any prior 

knowledge. 

The clear coherence and interpretability of the topics returned by the LDA model suggest a coordination on the activity of 

these accounts. Indeed, it can be intuited a significant concern by the Chinese Communist Party to the trends in 

international public opinion, judging from the adaptation shown by these accounts to the internal and external political 

context. In general, these authorities, far from just limiting their activity to prefabricated institutional announcements, have 

reacted accordingly to the events that were unfolding along the year. As it could be expected the novel coronavirus was the 

main theme discussed by the selected accounts. The pandemic was portrayed as a proof of strength and resilience of China. 

The provision of both vaccines and masks is also highlighted, projecting China as global leader willing to cooperate and 

capable of providing global goods. This image is perceived beyond the topics directly related to the pandemic. China is 

portrayed as a friendly, peaceful and reliable ally with a strong economy that cooperates with partners and contribute to their 

development. And apart from depicting its country as a trustworthy international power, these authorities tried to divert 

international criticism, sometimes in an aggressive way, on sensitive topics for China’s reputation, such us Hong Kong, 

Xinjiang or the handling of the pandemic. Western media was accused of being untruthful, and the US government was 

depicted as irresponsible and cynical. By fostering China’s reputation and eroding the image of its rivals, it is argued that 

Chinese authorities use Twitter to influence international perceptions and to advance their government’s interests 
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Abstract: Operation Guardian of the Walls was the most serious military conflict between the IDF and Palestinian armed 

groups since 2014. Hamas and related groups' massive firing of rockets, and Israeli military and punitive response killed 12 

Israelis and 248 Palestinians. During the military operation there has been a wide debate on social networks about the 

responsibilities and legitimacy of both. This article aims to explore the institutional communication made by the Israel 

Defense Forces (IDF), in English, Spanish and French, during the 11 days of the escalation of the war. For this purpose, it 

has resorted to techniques typical of computational science, specifically the unsupervised machine learning Latent Dirichlet 

Allocation (LDA) and sentiment analysis (multilingual). The data show that there are no significant differences between a 

range of official Twitter accounts giving a process of information uniformity. The results of the study allow us to know the 

scope of the IDF's communication within the framework of the so-called new Israeli diplomacy. In addition, this text attempts 

to demonstrate the usefulness of text mining and Natural Language Processing (NPL) to strategic studies and international 

relations. 
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Serhat BEKAR, Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde 

tamamladı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık bölümünde Öğretim 

Görevlisi Doktor olarak görev yapmaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk, e-ticaret, reklamcılık ve halkla ilişkiler alanlarında 

çalışmalarını sürdürmektedir.  
 

Fatma GEÇİKLİ, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde öğretim üyesi olarak 

görev yapmaktadır. Ana branş olarak halkla ilişkiler alanında, özel olarak da itibar, imaj ve algı yönetimi, dijital medya 

okuryazarlığı, dijital bağımlılık, kurum kimliği, örgütsel iletişim, kriz yönetimi gibi stratejik halkla ilişkiler konuları üzerine 

çalışmalar yürütmektedir. Bu alanlara yönelik olarak Halkla İlişkiler ve İletişim, Kurum İmajı ve Şehir İmajı adlı kitapları, 

bununla beraber, uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış çeşitli makaleleri, bildirileri olup, çeşitli kitaplarda da 

editörlüğü ve bölümleri bulunmaktadır.  

 
Özet: Devletin her alanda küçülmesi ile katılımcı demokratik sistemlerde, toplumun sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için 

işletmelere büyük sorumluluklar düşmektedir. Toplumda işletmelerin sosyal sorumluluklarını gerçekleştirmesi yönünde 

beklentiler oluşurken, işletmeler ise finansal hedeflerine ulaşabilmek için toplumun beklentilerine yanıt vermelidir. Bu 

nedenle işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini gerçekleştirmeleri büyük bir önem arz etmektedir. Sosyal 

sorumluluk faaliyetleri sadece toplumun refahına ve çıkarına değil doğaya, çalışanlara ve diğer tüm paydaşlara yönelik 

sorumlulukların yerine getirilmesidir. Tüketiciler, yalnızca ucuz ve kaliteli olan mal ve hizmetleri üreten işletmeleri değil, 

sosyal sorumluluk bilinci taşıyan işletmeleri de tercih etmektedir. Sosyal sorumluluk faaliyetleri ile topluma ve çevreye 

duyarlı olduklarını gösteren işletmeler, tüketicilerde olumlu bir imaj ve itibar yaratacak böylece sürdürülebilirliklerine katkı 

sağlayacaktır. Sosyal sorumlu işletme, toplumda bir vatandaş olarak görülen işletmelerin üzerlerine düşen sorumluluklarını 

yerine getirmesidir. Sorumluluklarını yerine getiren işletmeler toplumun genelinin onayını almakta ve kurumsal 

sürdürülebilirliğini sağlayabilmektedir. Bu çalışmada sosyal sorumluluğun tüketicilerin satın alma davranışları ile olan 

ilişkisini Atatürk Üniversitesi öğrencileri üzerinden ölçmek ve değerlendirebilmek için bir uygulama gerçekleştirilmiştir. 

Webb, Mohr ve Harris (2008), tarafından geliştirilen sosyal sorumlu satın alma ve kullanma ölçeğinden yararlanarak daha 

kısa bir model oluşturulmuş ve kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre kadınların erkeklerden daha fazla sosyal 

sorumlu oldukları görülmüştür. Ayrıca eğitim durumları ve aylık gelirin bireylerin sosyal sorumlu davranış göstermelerinde 

önemli diğer iki kriter oldukları bu çalışma ile ortaya konulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sosyal Sorumlu Tüketim, Halkla İlişkiler 

 

Abstract: In participatory democratic systems with the shrinking of the state in all areas, businesses have great 

responsibilities to meet the social needs of the society. While expectations are formed in the society for businesses to realize 

their social responsibilities, businesses must respond to the expectations of the society in order to reach their financial goals. 

For this reason, it is of great importance for businesses to carry out corporate social responsibility activities. Social 

responsibility activities are not only for the welfare and interest of the society, but also for the fulfillment of responsibilities 

towards nature, employees and all other stakeholders. Consumers not only prefer businesses that produce cheap and high 

quality goods and services, but also businesses that have a sense of social responsibility. Businesses that show that they are 

sensitive to society and the environment through their social responsibility activities will create a positive image and 

reputation among consumers, thus contributing to their sustainability. Socially responsible business is the fulfillment of the 

responsibilities of businesses that are seen as citizens in the society. Businesses that fulfill their responsibilities get the 

approval of the general public and can ensure their corporate sustainability. In this study, an application was carried out in 

order to measure and evaluate the relationship of social responsibility with the purchasing behavior of consumers through 

Atatürk University students. A shorter model was created and used by making use of the socially responsible purchasing and 
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using scale developed by Webb, Mohr and Harris (2008). According to the results obtained from the study, it was seen that 

women are more socially responsible than men. In addition, this study revealed that education status and monthly income are 

two other important criteria for individuals to display socially responsible behavior. 
 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Socially Responsible Consumption, Public Relation. 

 

SOSYAL SORUMLU TÜKETİM DAVRANIŞININ DEMOGRAFİK  

DEĞİŞKENLER BAĞLAMINDA ÖLÇÜMÜ ve DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

1. GİRİŞ 

 
Sosyal sorumluluk, işletmelerin önemli paydaş gruplarından biri olan tüketicilerin yanı sıra 

işletmeler için de stratejik bir konumda bulunmaktadır. Çünkü tüketicilerin memnun edilmesi 

işletmenin devamlılığı için son derece önemlidir. 20. yüzyılda işletmeler için tek amaç kâr elde etmek 

iken, 1950’lerden sonra rekabetin artması, küreselleşme ve bilinçlenen tüketici ile işletmelerde sosyal 

konularda bir şeyler yapmaları gerektiği düşüncesi oluşmaya başlamıştır. 

Sorumluluk uygulamalarında önemli bir husus olarak, işletmeler tüketicilerin ihtiyaçlarını 

belirleyen araştırmalar dışında, sosyal ihtiyaçlarını da kapsayacak şekilde araştırmalarını 

genişletmiştir. Ancak önemli bir nokta bunları yaparken gönüllülük esasını temel almalarıdır. Çünkü 

toplum, işletmeleri bir birey olarak görmekte ve sorumluluklarını yerine getirmelerini beklemektedir. 

Bu çalışmada tüketicilerin sosyal sorumlu davranışlarının demografik değişkenler bağlamında 

ölçülmesine çalışılmıştır. Örneklemi oluşturan Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin sosyal sorumlu 

satın alma davranışlarında hangi değişkenlerin etkili olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. 

 

2. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve SOSYAL SORUMLU TÜKETİM 

 
İşletmelerin tepe yöneticileri arasındaki düşünce farklılıklarına rağmen, Bilimsel çalışmalarda 

Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS)’un ortalama olarak finansal bir getirisi olduğu sonucuna 

varılmıştır. Waddock ve Graves (1997), 469 şirketi analiz etmiş ve kurumsal sosyal performans ile 

kârlılık arasında önemli bir pozitif ilişki olduğu sonucuna varmıştır (Webb, Mohr ve Harris,  2008: 91). 

Kurumsal faaliyetler arasında daha fazla yer verilmeye başlanan sosyal sorumluluk, toplumsal 

konular, çalışanlar ile ilgili konular ve çevresel olaylar tüketicilerin sosyal sorumlu şirketleri 

değerlendirmelerinde çok daha fazla dikkat edilen kriterler olmuştur. Tüketiciler kurumların; toplum, 

çalışan ve çevre konuları ile ilgili ilişkilerine bakarak satın alma kararları yoluyla onlara cevap 

vermektedirler (Wesley, Lee ve Kim, 2012: 31). 

Öncelikle yöneticilerin KSS’nin toplum üzerindeki etkisini ciddi bir şekilde düşünmesi 

gerekmektedir. İlerleyen zamanlarda işletmenin kendi çıkarları ve toplumsal refahın arttırılabilmesi 

için KSS’nin yöneticiler ve organizasyonların faaliyetleri ile benimsenebileceği düşüncesi doğmuştur. 

Bu görüşle birlikte KSS’nin iki önemli ayağı olan koruma ve iyileştirme ortaya çıkmıştır. Adından da 

anlaşılacağı üzere toplumun korunması ilkesi, işletmelerin olumsuz etkilerden kaçınma ihtiyacı 

hissettikleri durumları ifade etmektedir (örneğin; kirlilik, ayrımcılık, güvenli olmayan ürün). 

Toplumun refahını artırmak için işletmelerin ihtiyaç duyduğu ve toplum için olumlu faydalar 

yaratma amacı güden bir diğer ilkede iyileştirmedir (örneğin; hayırseverlik, toplumsal ilişkiler). 

KSS’nin ilk zamanlarında ortaya çıkan başka bir görüşte de şirketlerin yalnızca ekonomik ve yasal 

yükümlülüklerinin olmadığı aynı zamanda belli sorumluluklar alan yasal yükümlülüklerin de ötesine 

uzanan faaliyetlerini kapsayan yükümlülüklerinin de olduğudur (Carroll, 2015: 91). 
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KSS kavramının gelişimine bakıldığında Bowen (1953), KSS kavramını ilk kez normatif bir 

çerçevede “kurumsal sosyal sorumluluk, işadamının izlemek zorunda olduğu politikalar, karar 

almalar veya toplumsal değer ve hedefler bakımından izlenmesi arzu edilen eylemler” olarak 

tanımlamıştır  (Kong, 2009: 144). Sosyal sorumlu tüketim (SST) tarafında ise Webster (1975)’in SST 

tanımlamasına ilk fırsat veren olay bireylerin sosyal sorumluluklarıyla ilgili daha önceki sosyolojik 

çalışmalardır. Sosyal sorumlu bir bireyi “tüketicinin kişisel tüketimlerinin toplumsal sonuçlarını 

hesaba katması veya tüketicinin satın alma gücünün sosyal değişmelere daha az sebep olması” 

şeklinde tanımlamıştır. Webster’in araştırması SST alanındaki araştırmalara temel oluşturmuş ve bu 

anlamda gelecekteki tüm araştırmalara referans noktası olmuştur. Webster’in çalışmasından önce, 

SST’nin hiçbir kazanç olmasa bile bireysel gönüllülük aracılığı ile diğer insanlara yardım etmeyi 

temsil eden sosyal bilinçliliğe paralel olduğu düşünülmüştür. Fakat Webster’in tanımlaması sosyal 

sorumlu tüketicilerin toplumsal sonuçlardaki niyetlerini tam olarak doğrudan tanımlayamamıştır. 

Diğer araştırmacılar SST’yi çevresel bilinç/sorumluluk davranışı olarak tanımlamışlardır. 

Günümüz çalışmalarında SST kavramının küresel olarak benimsenmesinde yeşil tüketim, şirket 

ürünlerinin boykot edilmesi veya ürünlerin satın alınmaması, sosyal konuların tüketiciler için önemli 

olmasına bağlanması gibi tüketici davranışının bir takım özel boyutlarını içermiştir (Francois-

Lecompte ve Roberts, 2006: 51-52). SST araştırması, KSS’nin teorik ve ampirik araştırmasını temel 

almaktadır. Kotler (1991) KSS’yi “Tüketicilerin ve toplumun her ikisinin refahı için geliştirilen veya 

sürdürülen yoldaki işletme eylemleri” şeklinde tanımlamıştır. On yıl sonra Mohr ve Webb (2001) 

SST’yi Kotler’in KSS tanımlamasının genişletilmiş bir şekliyle  “Bir kişinin ürünlerin elde edilmesi, 

kullanılması ve atılması sonucunda herhangi bir zararlı etkisini minimize etme ya da ortadan 

kaldırma ile topluma uzun dönemli faydasını maksimize etmeyi arzu eden davranışın temel 

alınmasıdır.” şeklinde yeniden tanımlamışlardır. 

Bugün rekabetçi pazar çevresi, KSS’yi yüksek profilli bir kavram olarak gördüğü için pek çok 

şirkette stratejik bir öneme sahip olmuştur. Fortune 500’de yer alan şirketlerin %90’ının açık bir 

şekilde KSS’ye yöneldikleri görülmektedir. BusinessWeek’in son özel raporunda büyük ölçekli 

şirketler KSS faaliyetlerindeki önemli yatırımlarını duyurmuşlardır (Target’ın KSS’de vergi öncesi 

kârının %3.6’sını temsil eden 107.8 milyon doları bağışlamıştır. General Mills vergi öncesi kârının 

%3.2’sini temsil eden 60.3 milyon doları bağışlamıştır. Merk vergi öncesi kârının %11.3’ünü temsil 

eden 921 milyon doları bağışlamıştır ve Hospital Corporation of America vergi öncesi kârının %43.3’ü 

olan 926 milyon doları bağışlamıştır.). Giderek artan miktardaki parasal bağışlar, ayni yardımlar, 

yardım amaçlı pazarlama ve çalışan gönüllüğü programları gibi verilen hizmetler ile şirketlerin 

yerinde satış eylemlerinde KSS sadece “doğru bir şey yap” değil aynı zamanda “akıllı bir şey yap”dır 

(Luo ve Bhattacharya, 2006: 1). 

 

3. YÖNTEM 

 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Modeli 

 

Araştırmadaki temel amaç üniversite öğrencilerinin sosyal sorumlu tüketim davranışlarını 

demografik değişkenlere göre ölçmek ve değerlendirmektir. Tüketicilerin çevreyi gelecek nesiller 

adına korumaya yardımcı olan, sosyal sorumluluklarını yerine getiren işletmelerin ürünlerini tercih 

edip etmedikleri, üniversite öğrencilerinin sosyal sorumlu bir tüketici davranışı geliştirip 

geliştirmedikleri belirlenmeye çalışılmıştır. 
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Şekil 1. Araştırma modeli 

 
3.2. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 

  

Bu araştırma Atatürk Üniversitesi’nin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen öğrencilerden oluşmaktadır.  

Araştırma anketi 35 sorudan oluşmaktadır. Kolayda örnekleme yöntemiyle dağıtılan anketlerin 

bir kısmının geri döşünün sağlanamaması ve eksik bilgi içermesinden dolayı dağıtılan anketlerden 

daha azının değerlendirilmesine sebep olmuştur. Sosyal sorumluluk faktörleri ise kurumsal sosyal 

sorumluluk performansı (KSSP), tüketici geri dönüşüm davranışı (GERİDÖN), geleneksel satın alma 

kriteri (GELENEK), satın alma ve kullanma kriterinin çevreye etkisi (ÇEVRE) ile sosyal sorumluluk 

performansı (SSP) şeklinde oluşturulmuştur. Çalışmanın modeline göre hipotezler oluşturulmuş ve 

test edilmiştir:  

Hipotez 1: Cinsiyet ve ölçek değişkenleri arasında ilişki vardır. 

Hipotez 2: Yaş ve ölçek değişkenleri arasında ilişki vardır. 

Hipotez 3:  Öğrenim durumu ve ölçek değişkenleri arasında ilişki vardır. 

Hipotez 4: Öğrenim türü ve ölçek değişkenleri arasında ilişki vardır. 

Hipotez 5: Medeni durum ve ölçek değişkenleri arasında ilişki vardır. 

Hipotez 6: Aylık harcama durumu ve ölçek değişkenleri arasında ilişki vardır. 

 

3.3. Araştırma Örnekleminin Belirlenmesi  

 

Araştırma evrenini Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden örgün öğretim ve ikinci öğretimde 

bulunan lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan 51.448 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın 

örneklem boyutunun belirlenmesinde Baş'ın (2013: 43) örneklem büyüklükleri tablosu kullanılmıştır, 

±%5'lik örneklem hata payına göre kolayda örnekleme yöntemiyle Atatürk Üniversitesi 

öğrencilerinden 413 kişiye anket uygulanmıştır.  

 

3.4. Veri Toplama Aracı  

 

Araştırma kapsamında uygulanan anket, toplam 35 sorudan oluşmaktadır. Uygulanan ankette, 

demografik özellikleri ve modele ait değişkenlerin ölçülmesine yönelik sorular yer almaktadır.  

Anketin birinci kısmındaki ilk 6 sorusu demografik değişkenlerden oluşmakta olup "cinsiyet", 

"yaş", "öğrenim durumu", "öğrenim türü", "medeni durum" ve "aylık harcama" sorularından 

oluşmaktadır. Anketin ikinci kısmında yer alan sorular ise, 7. ve 35. sorular, arasında toplamda 29 

sorudan oluşmaktadır. Sosyal sorumluluğun boyutlarının ölçümü için 5'li likert tipi ölçek 

kullanılmıştır.  
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Sosyal Bilimlerde kavramların birbirleriyle olan ilişkisi araştırılırken, kavramlar doğrudan 

ölçülemediğinden bu kavramları tanımlayan/gösteren davranış ve tutumlar ifadelere dönüştürülerek 

ölçekler geliştirilir. Sorulmuş olan soruların katılımcılar tarafından kaç değişik boyutta algılandığını 

bulmak için faktör analizi uygulanır. Faktör analizi, kavramların açıklandığı boyutların 

belirlenmesinde ve değişken sayısının azaltılmasında kullanılır. 

Faktör analizi yapmadan önce veri setinin faktör analizi yapmaya uygun olup olmadığı 

değerlendirilmelidir. Bu amaçla veri setinin faktör analizine uygun olup olmadığı Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) örneklem yeterliliği ve Bartlett Küresellik Testi ile belirlenmiştir. Kaiser-Meyer-Olkin 

örneklem yeterliliği değişkenler arası korelasyonların faktör analizine uygunluğunu saptayan bir test 

olup test sonucumuz 0,874 çıkmıştır. KMO değerimiz 0,80’den büyük olduğu için değişkenlerin faktör 

analizine uygunluğunun mükemmel seviyede olduğu görülmektedir. Bartlett küresellik testi ise bize 

değişkenler arasında yeterli oranda ilişki olup olmadığını gösteren bir testtir. Eğer Bartlett testinin p 

değeri 0,05 anlamlılık derecesinden düşük ise değişkenler arasında faktör analizi yapmaya yeterli 

düzeyde bir ilişki vardır demektir. Testimizin sonucunda “Korelasyon matrisi birim matrisidir.” sıfır 

hipotezi reddedildiğinden değişkenler arası yüksek korelasyon olduğu görülmüş, veri setinin faktör 

analizine uygunluğu ortaya konmuştur. 

 

Tablo 1. Faktör analizi öncesi KMO ve Bartlett Testi 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği Testi           0.858 

Bartlett Küresellik Testi           0.000 

 

Analiz sonucunda elde edilen beş faktör için güvenilirlik değerlerinin uygun olduğu 

belirlenmiştir. Soruların herhangi birinin çıkarılması ile ait olduğu faktörün güvenilirliğinin 

yükselmediği görülmüştür. Faktör analizi sonucu elde edilen faktörlerin adları, güvenilirlik değerleri 

ile % açıklanan varyans değerleri ile faktörleri oluşturan maddeler tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 2. Faktör analizi sonucunda elde edilen faktör adları, faktör maddeleri, faktör açıklıkları ve güvenirlikleri 

 
 

Faktör Adı 

 

Soru İfadesi 

 

Faktör Açık. 

(%) 

 

Güvenilirlik 

(α) 

 

 

 

 

Faktör 1 

Yardıma ihtiyacı olanlara yardım eden şirketlerden 

satın almaya çalışırım. 

Sağlık araştırmalarına bağış yapan şirketlerden satın 

almaya çalışırım. 

Yemek dağıtımına sponsor olan şirketlerden satın 

almaya çalışırım. 

Engelli insanları işe alan şirketlerden satın almaya 

çalışırım. 

Topluma geri dönüş sağlayan bir markaya şans 

verilirse, onu seçerim. 

 

 

 

 

15.036 

 

 

 

 

0.820 

 

Faktör 2 

Kartonu geri dönüşüme atarım. 

Plastik atıkları geri dönüşüme atarım. 

Dergileri geri dönüşüme atarım. 

Kâğıtları geri dönüşüme atarım. 

 

13.684 

 

0.854 
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Faktör 3 

Çevreye olan etkisini dikkate almaksızın, en yüksek 

kalitedeki ürünü satın alırım. 

Alışveriş yaptığım zaman fabrikadaki çalışma 

koşullarına bakmaksızın en kaliteli olan ürünü satın 

alırım. 

Çevreye olan etkilerine bakmaksızın en düşük ücretli 

ürünü satın alırım. 

Alışveriş yaptığım zaman fabrikadaki çalışma 

koşullarına bakmaksızın en düşük ücretli olan ürünü 

satın alırım. 

 

 

 

 

11.349 

 

 

 

 

0.762 

 

Faktör 4 

Havayı kirleten ürünleri kullanmaktan kaçınırım. 

Suyu kirleten ürünleri satın almaktan kaçınırım. 

Çevresel zarara neden olan ürün ve hizmetlerden 

kaçınmaya çalışırım. 

 

11.225 

 

0.861 

 

 

 

 

Faktör 5 

Ürünlerin yapımında çocuk işçi kullanan firmalardan 

satın almadan kaçınırım. 

Şans verildiği zaman, marka ve ücretin bir kısmını 

hayırseverlik için bağışlarım. 

Kadınlara karşı ayrımcılık yapan firmalardan ürün ve 

hizmet satın almaktan kaçınırım. 

Alışveriş yaptığım zaman, fabrikalarındaki çalışanların 

çalışma koşullarını geliştiren şirketlerden satın almaya 

çalışırım. 

Doğal felaketlerden zarar görenleri destekleyen 

şirketlerden satın almaya çalışırım. 

 

 

 

 

 

10.628 

 

 

 

 

 

0.704 

             TOPLAM:        61.921 

 

Yapılan analizler sonucunda başlangıçta 35 sorudan oluşan ilk anket, nihai olarak 27 soruya 

indirilmiştir. Faktörler; kurumsal sosyal sorumluluk performansı (KSSP), tüketici geri dönüşüm 

davranışı (GERİDÖN), geleneksel satın alma kriteri (GELENEK), satın alma ve kullanma kriterinin 

çevreye etkisi (ÇEVRE) ile sosyal sorumluluk performansı (SSP) şeklinde oluşturulmuştur. 

 

3.5. Veri Toplama Süreci 

 
Anket toplam 413 kişiye dağıtılmıştır. 12 kişi anketi doldurmadan teslim ettiğinden ve bir kişi 

de demografik kısmı doldurmadığından geçerli olan 400 anket analize dâhil edilmiştir. SPSS 22.0 

istatistik programı kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir. 

 

4. BULGULAR 

 

4.1. Betimleyici İstatistiki Bulgular 

 

Çalışmanın bu bölümünde katılımcılar ve anket formunda yer alan değişkenlere ilişkin 

tanımlayıcı bilgiler yer almaktadır. Katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim durumu, öğrenim türü ve 

medeni durum ile ilgili demografik bulgularına Tablo 3’te yer verilmiştir. 
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Tablo 3. Katılımcıların demografik özellikleri ve dağılımları 

 

Demografik Değişken Frekans Yüzde 

Cinsiyet 
Kadın 

Erkek 

Toplam 

199 

201 

400 

49.8 

50.2 

100.0 

 

 

Yaş 

20 yaş ve altı 

21-25 yaş arası 

26-30 yaş arası 

31 yaş ve üstü 

Toplam 

91 

285 

16 

8 

400 

22.8 

71.3 

4.0 

2.0 

100.0 

 

Eğitim Durumu 

Lisans 

Yüksek Lisans ve Doktora 

Toplam 

384 

16 

400 

96.4 

4.0 

100.0 

 

Öğrenim Türü 

I. Öğrenim 

II. Öğrenim 

Toplam 

302 

98 

400 

75.5 

24.5 

100.0 

 

Medeni Durum 

Evli 

Bekâr 

Toplam 

8 

392 

400 

2.0 

98.0 

100.0 

 

 

Aylık Harcama 

500 TL ve altı 

501-1000 TL arası 

1001-2000 TL arası 

2000 TL ve üzeri 

Toplam 

214 

152 

25 

9 

400 

53.5 

38.0 

6.3 

2.3 

100 

 

Tabloda katılımcıların 199’u (%49.8) kadın, 201’i (%50.2) ise erkektir. Katılımcıların yaşları “20 

yaş ve altı”, “21-25”, “26-30” ve “31 ve üzeri” olmak üzere dört seçenek altında toplanmıştır. Buna 

göre katılımcıların 91’i (%22.8) “20 yaş ve altı”; 285’i (%71.3) “21-25”; 16’sı (%4) “26-30” ve 8’i (%2) “31 

yaş ve üstü” yaş aralığındadır. Katılımcıların 384’ünü (%96) lisans dönemindeki öğrenciler 

oluştururken, 16’sı (%4) ise yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından oluşturulmaktadır. 

Katılımcıların öğrenim türü incelendiğinde ise öğrencilerin 302’sini (%75.5) birinci öğrenim, 98’ini 

(%24.5) ikinci öğrenim olduğu görülmüştür. Katılımcıların medeni durumları incelendiğinde 392’si 

(%98) bekâr, 8’i (%2) evli olduğu görülmüştür. Katılımcıların aylık harcamaları “500 TL ve altı”, “501-

1000 TL”, “1001-2000 TL” ve “2001 TL ve üzeri” olarak dört seçenek altında toplanmıştır. Buna göre 

katılımcıların 214’ü (%53.5) “500 TL ve altı”, 152’si (%38.0) “501-1000 TL”, 25’i (%6.3) “1001-2000 TL” 

ve 9’u (%2.3) “2001 TL ve üzeri” oluşturmaktadır. 

 

4.2. Bağıntısal İstatistiki Bulgular 

 

Demografik değişkenler ile sosyal sorumlu satın alma değişkenler arasındaki ilişkinin analiz 

sonuçlarına bu bölümde yer verildikten sonra sonuçlar tartışma kısmında daha detaylı 

değerlendirilecektir. 

 

4.2.1. Cinsiyet ve sosyal sorumlu davranış arasındaki ilişki 

 
Cinsiyet ile sosyal sorumlu davranış değişkenleri arasında bir ilişki olup olmadığını 

değerlendirmek için t-testi uygulanmıştır. Bağımsız gruplar t-testi iki bağımsız grubun ortalamasının 

birbirinden farklı olup olmadığını test etmek amacıyla kullanılan istatistiksel analiz yöntemidir.  
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Tablo 4. Cinsiyet ile sosyal sorumluluk değişkenleri arasındaki ilişkiye dair korelasyon analizi sonuçları 

 

 C
in

si
y

et
 

KSSP GERİDÖN GELENEK ÇEVRE SSP 

-0.93 -0.111* 0.056 -0.041 -0.215* 

 

Cinsiyet ile KSSP arasında bir ilişkinin varlığını test etmek amacıyla korelasyon testi yapılmış 

ve aralarında ilişki görülmemiştir. Cinsiyet ve GERİDÖN arasındaki ilişkinin tespiti amacıyla yapılan 

korelasyon testinde iki değişken arasında 0.05 (r = -0.111*) düzeyinde anlamlı, negatif bir ilişki 

bulunduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet ile GELENEK arasındaki ilişkiyi tespit etmek için yapılan 

korelasyon testi sonucuna göre iki değişken arasında bir ilişki görülmemiştir. Cinsiyet ÇEVRE 

arasındaki ilişkiyi tespit etmek için yapılan korelasyon testi sonucuna göre iki değişken arasında bir 

ilişki görülmemiştir. Cinsiyet ile SSP arasındaki ilişkiyi tespit etmek için yapılan korelasyon testi 

sonucunda 0.01 (r = -0.215*) düzeyinde anlamlı, negatif bir ilişkinin bulunduğu tespit edilmiştir. 

 

4.2.2. Öğrenim durumu ve sosyal sorumlu davranış arasındaki ilişki 

 

Öğrenim durumu ile sosyal sorumlu davranış değişkenleri arasında bir ilişki olup olmadığını 

değerlendirmek için t-testi uygulanmıştır. 

 

Tablo 5. Öğrenim durumu ile sosyal sorumluluk değişkenleri arasındaki ilişkiye dair korelasyon analizi 

sonuçları 

 

Ö
ğ

re
n

im
 

D
u

ru
m

u
 

KSSP GERİDÖN GELENEK ÇEVRE SSP 

0.032 -0.072 0.041 0.143 0.110 

 

Öğrenim durumu ile sosyal sorumlu davranış değişkenleri arasında bir ilişkinin varlığını test 

etmek amacıyla korelasyon testi yapılmıştır. Test sonucumuza göre öğrenim durumu ile sosyal 

sorumlu davranış değişkenleri arasında herhangi bir ilişki görülmemiştir.  

 

4.2.3. Öğrenim türü ve sosyal sorumlu davranış arasındaki ilişki 

 

Öğrenim durumu ile sosyal sorumlu davranış değişkenleri arasında bir ilişki olup olmadığını 

değerlendirmek için t-testi uygulanmıştır. 

 

Tablo 6. Öğrenim türü ile sosyal sorumluluk değişkenleri arasındaki ilişkiye dair korelasyon analizi sonuçları 

 

Ö
ğ

re
n

im
 

T
ü

rü
 KSSP GERİDÖN GELENEK ÇEVRE SSP 

0.004 -0.015 -0.030 -0.036 -0.011 

Öğrenim türü ile sosyal sorumlu davranış değişkenleri arasında bir ilişkinin varlığını test etmek 

amacıyla korelasyon testi yapılmıştır. Test sonucumuza göre öğrenim türü ile sosyal sorumlu 

davranış değişkenleri arasında herhangi bir anlamlı ilişki tespit edilememiştir. 
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4.2.4. Medeni durum ve sosyal sorumlu davranış arasındaki ilişki 

 

Medeni durum ile değişkenler arasında bir ilişki olup olmadığını değerlendirmek için t-testi 

uygulanmıştır. 

 

Tablo 7. Medeni durum ile sosyal sorumluluk değişkenleri arasındaki ilişkiye dair korelasyon analizi sonuçları 

 

M
ed

e
n

i 

D
u

ru
m

  

KSSP 

 

GERİDÖN 

 

GELENEK 

 

ÇEVRE 

 

SSP 

 

-0.065 

 

-0.048 

 

0.021 

 

-0.041 

 

-0.096 

 

Medeni durum ile sosyal sorumlu davranış değişkenleri arasında bir ilişkinin varlığını test 

etmek amacıyla korelasyon testi yapılmıştır. Test sonucumuza göre medeni durum ile sosyal sorumlu 

davranış değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. 

 

4.2.5. Yaş ve sosyal sorumlu davranış arasındaki ilişki 

 

Yaştaki değişken sayısı ikiden daha fazla olduğu için inceleme tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) kullanılarak yapılmıştır. İkiden fazla bağımsız grubun ortalamalarının birbirinden farklı 

olup olmadığını test etmek için ANOVA kullanılır (Durmuş, Yurtkoru ve Çinko, 2013). ANOVA testi 

sonuçları incelendiğinde ise sosyal sorumlu davranış değişkenleri açısından farklı yaş gruplarına göre 

bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. 

 

Tablo 8. Yaş ile sosyal sorumluluk değişkenleri arasındaki ilişkiye dair korelasyon analizi sonuçları 

 

Y
aş

 

 

KSSP 

 

GERİDÖN 

 

GELENEK 

 

ÇEVRE 

 

SSP 

 

-0.004 

 

0.058 

 

-0.036 

 

0.036 

 

0.035 

 

Yaş ile sosyal sorumlu davranış değişkenleri arasında bir ilişkinin varlığını test etmek amacıyla 

korelasyon testi yapılmıştır. Test sonucumuza göre yaş ile sosyal sorumlu davranış değişkenleri 

arasında herhangi bir anlamlı ilişki tespit edilememiştir. 

 

4.2.6. Aylık harcama ve sosyal sorumlu davranış arasındaki ilişki 

 

Aylık harcama değişken sayısı ikiden daha fazla olduğu için inceleme tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) kullanılarak yapılmıştır. Gruplar arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna varılmıştır. 

Hangi grupların birbirinden farklı olduğunu bulmak için Tukey ve Scheffe testleri kullanılmıştır. 

Tukey testine göre “500 TL ve altı” aylık harcama yapan grubun, “501-1000 TL” aylık harcama yapan 

gruba göre kurumsal sosyal sorumluluk performanslarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Scheffe 

testi sonuçlarına göre ise bir farklılık ortaya konmamıştır. 
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Tablo 9. Aylık harcama ile sosyal sorumluluk değişkenleri arasındaki ilişkiye dair korelasyon analizi sonuçları 

 

   
 A

y
lı

k
 

H
ar

ca
m

a 

    

KSSP 

  

GERİDÖN 

     

 GELENEK 

      

 ÇEVRE 

      

 SSP 

   

 -0.050 

       

-0.35 

     

  0.125* 

   

    -0.052 

     

 -0.033 

 

Aylık harcama ile sosyal sorumlu davranış değişkenleri arasında bir ilişkinin varlığını test 

etmek amacıyla korelasyon testi yapılmıştır. Test sonucumuza göre aylık harcama ile GELENEK 

arasında 0.05 (r = 0.125*) anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü, zayıf bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Diğer sorumlu davranış değişkenleri ile aylık harcama arasında herhangi bir anlamlı ilişki tespit 

edilememiştir. 

 

5. TARTIŞMA 

 

İstatistik sonuçlarını detaylı olarak incelediğimizde; Cinsiyet ve GERİDÖN arasındaki ilişkinin 

tespiti amacıyla yapılan korelasyon testinde iki değişken arasında 0.05 (r = -0.111*) düzeyinde anlamlı, 

negatif bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. Ancak bu ilişkinin zayıf bir ilişki olduğu görülmektedir. 

Cinsiyet ile SSP arasındaki ilişkiyi tespit etmek için yapılan korelasyon testi sonucunda 0.01 (r = -

0.215*) düzeyinde anlamlı, negatif bir ilişkinin bulunduğu tespit edilmiştir. İkinci faktör olan öğrenim 

durumuna ve sosyal sorumluluk boyutları arasındaki ilişkilere baktığımızda: Öğrenim durumu ile 

KSSP, GERİDÖN, ÇEVRE, SSP’de yüksek lisans ve doktora öğrenimi görenlerin, lisans öğrenimi 

görenlere göre sosyal sorumluluk faaliyetlerinde daha ilgili ve bilinçli hareket ettikleri söylenebilir. 

Burada eğitim durumu arttıkça sosyal sorumlu davranışların arttığı sonucuna varılabilir. 

Demografik faktörlerden üçüncüsü olan öğrenim türü ve sosyal sorumluluk boyutları 

arasındaki istatistiki sonuçlar değerlendirildiğinde ise öğretim türlerinde yüksek bir katılım ve 

benzerlik göstermektedir. Sonuç olarak öğrenim türü herhangi bir farklılık yaratmamaktadır. 

Dördüncü faktör olan medeni durumun sosyal sorumluluk boyutları ile ilgili ilişkilerine bakıldığında 

ise, medeni durum ve KSSP, GERİDÖN, ÇEVRE ve SSP arasında yüksek oranda ilişki olduğu 

görülmüştür. Yüksek oranda ilişki olan boyutlarda da her zaman evli olanların bekâr olanlardan 

sosyal sorumluluk faaliyetlerine daha ilgili oldukları ifade edilebilir. 

Beşinci demografik faktör olan yaş ve sosyal sorumluluk faaliyetleri arasındaki ilişkiye 

bakıldığında: Yaş ve KSSP, GERİDÖN, ÇEVRE, GELENEK ve SSP arasında bir bağlantı 

bulunamamıştır. Burada yaşlar arasında fazlaca bir farkın bulunmaması etkili olmuştur denilebilir. 

Altıncı ve son faktör olan aylık harcama ve sosyal sorumluluk boyutları arasındaki ilişkide: Aylık 

harcama ile geleneksel satın alma kriteri arasındaki ilişkiyi tespit etmek için yapılan korelasyon testi 

sonucuna göre iki değişken arasında 0.05 (r = 0.125*) anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü, zayıf bir ilişki 

olduğu tespit edilmiştir. GELENEK'te aylık gelir arttıkça geleneksel satın alma ve kullanma 

davranışının arttığı görülmüştür. GERİDÖN, ÇEVRE ve SSP ise bir ilişki görülmemiştir. 

 

6. SONUÇ 

 

21. yüzyılda tüketici bilincinin artması ve sosyal sorumlu olmanın satın alma tercihlerinde 

önemli bir kriter haline gelmesi, işletme sosyal sorumluluğunu gündeme getirmiştir. Çalışmanın genel 

olarak sonuçları değerlendirildiğinde kadınların sosyal sorumluluklarını yerine getirmede 
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erkeklerden bir adım önde olduğu görülmektedir. Eğitim seviyesinin yüksek olması, sosyal sorumlu 

davranmada önemli bir etken olmuştur. Fakat öğrenim türü tüketicilerde bir fark yaratmamıştır. 

Medeni duruma gelindiğinde evli olan tüketicilerin bekâr olanlardan daha fazla sosyal sorumlu 

olarak hareket ettikleri görülmüştür. Bunda evli olmanın verdiği sorumluluğun eşlere ve çocuklara 

olan sorumlu davranmanın etkilediği söylenebilir. Yaş faktörü ise sosyal sorumluluğu üzerinde bir 

etki göstermemiştir. Bu duruma seçilen örneklemdeki yaş aralığının, insanların davranışlarını 

etkileyecek derecede bir fark yaratmaması olabilir. Tüketicilerin aylık harcamalarda daha düşük gelire 

sahip olan kişiler, geliri daha yüksek olanlara göre sosyal sorumlu tüketim konusunda daha seçici 

davranmalarını sağlamıştır. 

Sosyal sorumluluk anlayışı kapsamında işletmeler birer vatandaş olarak kabul edilmektedirler. 

İşletmelerin mal ve hizmet üretirken toplumun onlardan beklentisi, çevreye ve insanlara zarar verecek 

uygulamalardan kaçınmalarını gerektirmektedir. Yapılan araştırmalarda tüketiciler, işletmelerin 

sosyal olaylara duyarlılık göstermesini beklemektedir. Sosyal sorumlu olan işletmeler günümüz de 

tüketiciler tarafından daha fazla benimsenmektedir. Böylece işletmelerin mevcut müşterileri sadık 

birer müşteri olmakta, potansiyel müşteriler için de işletme daha çekici hale gelmektedir. İşletmenin 

sosyal sorumlu olarak davranması çalışanların performanslarını artıracak ve işletme sürekliliğine 

önemli katkılar sağlayacaktır.  
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Özet: İnternet’in birçok alan üzerinde etkisi bulunmaktadır. Bu alanlardan biri de satın alma davranışıdır. Satın alma 

çevrimdışı bir şekilde olabileceği gibi online bir şekilde de olabilir. Günümüzde e-ticaret platformlarının yanı sıra birçok 

markanın Web sitesinde online satın alma davranışında bulunulabilir. Markalar, sosyal medya platformlarını da satış 

faaliyetleri doğrultusunda kullanmaktadır. Tüketicilerin kolaylık, indirim kampanyaları ve ürün çeşitliliği gibi birtakım 

faktörlerden hareketle online satın alma davranışında bulundukları belirtilebilir. Öte yandan tüketicilerin online satın 

almaya yönelik algıladıkları riskler de mevcuttur. Ürün riski ve finansal risk söz konusu riskler içerisindedir. İlgili literatür 

incelendiğinde online satın almanın; güven, algılanan risk, tutumlar, satın alma niyeti gibi konular çerçevesinde araştırıldığı 

görülmektedir. Çalışmanın amacı online satın almaya yönelik tüketici algılarını ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda 

literatürden hareketle bir soru formu oluşturulmuştur. Bahsi geçen soru formunda online satın almaya yönelik genel tutum 

sorularının yanı sıra davranışa, satın alma niyetine, algılanan risklere ve demografik değişkenlere ilişkin sorular yer 

almaktadır. Araştırma sonuçlarına göre en çok satın alınan ürün kategorisi tekstil / aksesuar iken; online alışverişte en çok 

kullanılan platformlar ise e-ticaret siteleridir. Çalışmada, online satın almaya yönelik genel tutumun, algılanan ürün 

riskinin, finansal riskin ve satın alma niyetinin kadın ve erkek katılımcılara göre farklılaşmadığı belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Online Satın Alma, Ürün Riski, Finansal Risk 

Abstract: The Internet has an impact on many fields. One of these fields is purchasing behaviour. The purchase can be 

offline and online. Currently, online purchasing behaviour can be found on the Websites of many brands, as well as e-

commerce platforms. Brands also use social media platforms in line with their sales activities. It can be stated that consumers 

make online purchases based on some factors such as easiness, discount campaigns and product variety. On the other hand, 

there are risks perceived by consumers towards online purchasing. Product risk and financial risk are among these risks. 

When the relevant literature is analysed, it is seen that online purchasing is researched within the framework of topics such 

as trust, perceived risk, attitudes and purchase intention. The purpose of the study is to reveal consumer perceptions towards 

online purchasing. For this purpose, a questionnaire was generated based on the literature. In the aforementioned 

questionnaire, there are questions about behaviour, purchase intention, perceived risks and demographic variables, as well as 

general attitude questions towards online purchasing. According to the results of the research, the most purchased product 

category is textile / accessories; the most used platforms in online shopping are e-commerce sites. In the study, it was 

determined that the general attitude towards online purchasing, perceived product risk, financial risk and purchase intention 

did not differ between male and female participants. 

Keywords: Online Purchasing, Product Risk, Financial Risk 
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GİRİŞ 

 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin insan yaşamı üzerindeki etkisi yaygın olup söz konusu 

teknolojiler insanların çalışma, alışveriş yapma, seyahat ve sohbet etme biçimlerini değiştirmiştir 

(Zhen vd., 2016: 93). İnsanların İnternet’e olan bağımlılığının artmasıyla birlikte İnternet, ekonomik 

faaliyetlerde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır (Chang, 2016: 619). Özellikle iletişim, eğlence ve 

ticaret dünyasında İnternet’in bir araç olarak kullanımı önemli ölçüde ilerlemiş (Miyazaki ve 

Fernandez, 2001: 27), iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler satın alma davranışını etkilemiştir. 

İnternet özellikle son yıllarda satın alma faaliyetinde ön plana çıkan araçlardan biridir. Satış yeri 

merkezleri dışında çevrimiçi bir şekilde gerçekleşen satın alma faaliyeti olarak tanımlanabilecek olan 

online satın almanın tüketicilere sunduğu çeşitli avantajlar bulunmaktadır. Çok çeşitli sayıda ürünler 

arasında araştırma yapabilme, sipariş kolaylığı, vakit kaybetmeme online alışverişin sunduğu 

avantajlar arasındadır. Chen ve Chang’a göre (2003: 558) fiyat ve kolaylık faktörleri online alışverişte 

öne çıkan nedenlerdir. Online alışveriş hizmetlerinin gelişimi hem perakendeciler hem de tüketicilerin 

ilgisini çekmekte, tüketiciler ürünleri istedikleri zaman satın almakta ve alışveriş zamanından tasarruf 

edebilmektedir (Miyatake vd., 2016: 656).  

Yeni teknolojinin sunduğu daha yüksek düzeyde tüketici etkileşimi sayesinde çevrimiçi 

alışveriş ortamı hızlı bir şekilde gelişmektedir (Kim ve Eastin, 2011: 71). Özellikle pandemi döneminde 

online alışveriş sıklığında bir artışın yaşandığı belirtilebilir. 3700 tüketici ile gerçekleştirilen bir 

araştırmaya göre çalışmaya katılanların yarısından fazlası daha sık çevrimiçi alışveriş yaptığını 

belirtmiştir (https://unctad.org/news/covid-19-has-changed-online-shopping-forever-survey-shows). 

Bunun yanı sıra online satın almanın algılanan risk, ürün ve güvenlik ile finansal risk gibi dezavantaj 

taşıyan boyutları da bulunmaktadır (Ariffin vd., 2018; Teo, 2002). Çalışmanın amacı online satın 

almaya yönelik tüketici algılarını değerlendirmektir. Bu kapsamda ilgili literatürden hareketle bir soru 

formu oluşturulmuştur. Tarama araştırması deseni çerçevesinde yürütülen araştırmada toplam 79 

katılımcıdan toplanan veriler çeşitli istatistiksel teknikler aracılığı ile analiz edilmiştir.  

 

ONLINE SATIN ALMA 

 
İnternet’in ortaya çıkmasıyla birlikte ürün / hizmetlerin dağıtımına ilişkin olanaklar önemli 

ölçüde değişmiştir. İşletmeler, sadece perakende satış mağazaları gibi geleneksel kanallar aracılığıyla 

değil, aynı zamanda çevrimiçi bir sanal mağazada da ürün / hizmet sunabilmektedir (Van den Poel ve 

Buckinx, 2005: 557). İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, giderek daha fazla insan 

çevrimiçi alışveriş yapmayı tercih etmektedir (Zhou ve Wang, 2014: 1). Dolayısıyla son yıllarda online 

alışveriş küresel ölçekte artmaktadır (Lissitsa ve Kol, 2016: 305). Günümüzde tüketiciler, işletmelerle 

etkileşime girebilecekleri birçok kanala sahiptir. Bu kanallardan biri de e-ticarettir. E-ticaret terimi, 

alıcı ve satıcıların ürün, hizmet ve hatta bilgi alışverişinde bulunmak için buluştuğu elektronik bir 

ortam olarak tanımlanabilir (Adnan, 2014: 133). Artan sayıda tüketici, ürün / hizmetleri satın almak, 

ürün bilgileri edinmek ve hatta ürünleri araştırmak için online alışverişe yönelmektedir. Bu nedenle 

çevrimiçi alışveriş ortamları, pazarlamacılar ve tüketiciler arasındaki ilişkide artan bir rol 

oynamaktadır (Demangeot ve Broderick, 2007: 878). Öyle ki Liu ve Forsythe (2010: 86) tüketicilerin, 

https://unctad.org/news/covid-19-has-changed-online-shopping-forever-survey-shows
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çevrimiçi satın alma ile sonuçlanmazsa dahi bilgi arama aracı olarak İnternet'i kullandığını ifade 

etmektedir. 

Müşteriler, çevrimiçi ve çevrimdışı araştırma yapmakta, fiziksel mağazaları ziyaret etmekte, 

bilgi almak için akıllı telefonları ve tabletleri kullanmakta, ürünleri ve fiyatları karşılaştırmakta ve 

ardından en iyi satın alma seçeneğini bulmaktadır (Bebber vd., 2017: 82). İnternet aracılığı ile 

gerçekleştirilen alışveriş; çevrimiçi alışveriş, e-alışveriş, İnternet alışverişi, elektronik alışveriş ve Web 

tabanlı alışveriş olarak da adlandırılmaktadır. İnternet ve World Wide Web, işletme ve tüketicilerin 

elektronik olarak etkileşime geçmesini ve ticari işlemleri gerçekleştirmesini daha kolay, basit, ucuz ve 

erişilebilir hale getirmiştir (Clemes vd., 2014: 364). Çevrimiçi satın alma deneyimi, tüketicinin nihai 

olarak bir satın alma yapmadan önce toplanan bilgileri işlediği birden fazla Web sayfası ziyaretini 

içermektedir (Mallapragada vd., 2016: 21). 

Online alışveriş sürecinin aşağıda değinilen üç bileşeni bulunmaktadır (Chen ve Chang, 2003: 

560): 

• Etkileşim: İnternet bağlantısı, Web sitesi tasarımı ve görünümü ile sistem kapasitesi gibi 

faktörleri içermekte; etkileşim bileşeni, bir perakende mağazasındaki fiziksel alışveriş ortamına 

benzemektedir.  

• İşlem: Fiyat, uygunluk ve güvenlik gibi kişinin satın alma kararını doğrudan etkileyen 

faktörleri içermektedir.  

• Tamamlama: Teslimat, değişim ve iade politikaları ve satın alma sonrası hizmetler gibi 

faktörleri kapsamaktadır.  

Yukarıda yer alan maddeler bağlamında online alışveriş sürecinin çevrimdışı alışveriş süreci ile 

benzer yönleri bulunduğu söylenebilir. Özellikle etkileşim bileşeni fiziksel alışveriş ortamını 

çağrıştırmaktadır. İnternet’in ürün / hizmet araştırması amacıyla kullanımı online alışveriş davranışı 

ile sonuçlanmayabilir.  Bu kapsamda Soopramanien ve Robertso’ya göre (2007: 74) İnternet 

kullanıcılarının üç tüketici grubu şu şekilde sıralanabilir:  

•  Satın alanlar: Çevrimiçi satın almak için İnternet’i kullananlardır.  

•  İnceleyenler: Çevrimiçi ürün bilgisi arayan ancak mağazadan satın alanlardır. 

•  İnternet’ten alışveriş yapmayanlar: İnternet’i alışveriş için kullanmayanlardır.  

Satın alanlar olarak adlandırılan tüketici grubunun İnternet’i online alışveriş amacıyla 

kullandığı; inceleyenlerin ise daha çok ürün / hizmet bilgisi edinme amacıyla kullandığı belirtilebilir. 

Dolayısıyla online alışveriş pratiklerinde bir artış yaşansa da ürün / hizmet bilgisine yönelik online 

araştırmalar her zaman satın alma davranışı ile sonuçlanmayabilir. Öte yandan online olarak edinilen 

ürün / hizmet bilgisinin çevrimdışı alışveriş ile bağlantılı olduğu söylenebilir. Başka bir deyişle 

tüketiciler online olarak edindikleri ürün bilgisi doğrultusunda çevrimdışı alışveriş faaliyetinde 

bulunabilir.  

Online alışveriş konusuna yönelik literatür incelendiğinde online alışverişin algılanan risk 

olarak adlandırılan boyutunun bulunduğu da görülmektedir. Güven, e-ticaretin tüketiciler için 

potansiyelini gerçekleştirmenin önündeki en önemli uzun vadeli engeldir (Grabner-Kraeuter, 2002: 

43). Güven, çevrimiçi perakendecinin durumdan yararlanarak fırsatçı davranmadığına dair müşteri 

inancıyla ilgilenir. Bununla birlikte, çevrimiçi alışverişle ilişkili belirsizlik ve bilgi asimetrisi nedeniyle 

müşteriler daha büyük risk algılamaktadır. Çevrimiçi alışveriş literatüründe güven, genellikle 

algılanan riskle ilişkilendirilmektedir (Samuel vd., 2015: 237). Tüketicilerin online alışverişte risk 

algısı, alternatif alışveriş yöntemlerine göre daha yüksektir (Kim vd., 2005: 38). Ko vd. (2004: 20) 
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algılanan riski, çevrimiçi alışveriş yaparken istenen bir sonucu elde etmedeki zarar potansiyeli olarak 

tanımlamaktadır. Artan algılanan risk, tüketicilerin çevrimiçi alışveriş yapma isteksizliğini önemli 

ölçüde etkilemektedir (Kim vd., 2009: 204). Ürün performans riski, bir ürünün veya markanın 

beklendiği gibi performans göstermemesi durumunda ortaya çıkan kayıp olarak tanımlanmakta olup; 

finansal risk ise iyi olmayan bir ürün / hizmet seçimi durumunda yaşanan finansal kayıp ile ilgilidir 

(Ueltschy vd., 2004: 61-62). Finansal risk, uygun olmayan satın alma kararlarından kaynaklanan 

parasal kayıp olasılığı veya harcanan paranın karşılığını alamama olasılığı olarak tanımlanabilir (Kim 

vd., 2005: 37). 

 

YÖNTEM 

 

Online satın almaya yönelik gerçekleştirilen araştırmada ilgili literatürden hareketle bir soru 

formu oluşturulmuştur. Bahsi geçen soru formunda online satın almaya yönelik genel tutum 

sorularının yanı sıra davranışa, satın alma niyetine, algılanan risklere ve demografik değişkenlere 

ilişkin sorular yer almaktadır. Genel tutum soruları Bianchi ve Andrews’un (2012), algılanan riskler 

Ariffin vd.’nin (2018), satın alma niyetine yönelik soru ise Chiu ve Choi’nin (2018) çalışmasından 

uyarlanmıştır. Davranışa ilişkin sorular ise online alışveriş yapma sıklığı, en çok satın alınan ürün / hizmet 

kategorisi ve online alışverişte en çok kullanılan platformlar şeklinde belirlenerek araştırmacılar tarafından 

soru formuna eklenmiştir. Araştırma kapsamında ölçekler 5’li Likert şeklinde oluşturulmuş olup, 

kolayda örnekleme tekniğinden hareketle sosyal ağlar kullanılarak katılımcılara ulaşılmıştır.  

 

BULGULAR 

 

Katılımcıların Demografik Özellikleri 

 

Araştırmaya katılanların 59’u kadın, 20’si ise erkektir. Katılımcıların 46’sı 18 - 29, 16’sı 30 - 39, 

16’sı 40 – 49 ve 1’i 50 - 59 yaş aralığındadır. 79 katılımcının 41’i lisans, 27’si lisansüstü, 5’i ön lisans, 5’i 

lise ve 1’i ilköğretim mezunudur. Araştırmaya katılanların 23’ü aylık 2000 TL ve altı, 19’u 2001 TL - 

4000 TL, 16’sı 4001 TL – 6000 TL, 4’ü 6001 TL - 8000 TL ve 17’si ise 8001 TL ve üzeri gelir grubundadır.  
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İfadelerin Aritmetik Ortalamaları 

 
Tablo 1. İfadelerin Ortalamaları ve Standart Sapmaları 

 

İfadeler Ortalama Standart 

Sapma 

1. Online satın alma iyidir.  3,8608 ,97052 

2. Online satın alma faydalıdır.  3,7595 ,92286 

3. Online satın alma etkilidir.  3,8608 ,98364 

4. Online satın alma çok risklidir.  3,2278 ,79983 

5. Online satın alma kolaydır.  4,2532 ,99316 

6. Online satın almada istediğim ürünü bulamıyorum.  3,6329 1,00227 

7. Online olarak satın aldığım bir ürünün gerçek kalitesini anlamayabilirim.  2,4684 1,10750 

8. Online satın almada benzer bir ürünün kalitesini karşılaştırmak zordur.  2,7342 1,21644 

9. Online ürünü deneyemem.  2,3924 1,28520 

10. Online satın almada fazla harcama eğiliminde olurum.  3,4684 1,31885 

11. Online satın almada olağandan fazla ödemiş olabilirim.  2,7722 1,15414 

12. Online satın almada ürün, ödediğim paraya değmeyebilir.  2,7468 1,13757 

13. Online satın alma parayı boşa harcamaktır.  4,0886 ,87983 

14. Online satın alma platformlarına güvenmiyorum.  3,4430 ,93022 

15. İleride online satın alma davranışında bulunmayı planlıyorum.  3,9114 1,05235 

 Olumsuz ifadeler ters kodlanmıştır.  

1-5: Genel tutum, 6-9: Ürün riski, 10-14: Finansal risk, 15: Satın alma niyeti 

Tablo 1’de soru formunda yer alan ifadelerin aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları yer 

almaktadır. En yüksek ortalamaya “online satın alma kolaydır” ifadesinin sahip olduğu 

görülmektedir. Başka bir deyişle katılımcıların online satın almaya yönelik genel tutum 

maddelerinden birini oluşturan kolaylık boyutuna katılım oranları yüksektir. Araştırmaya katılanların 

satın alma niyeti ortalamasının “katılıyorum” seçeneğine yakın olduğu ortaya çıkmıştır (3,91).  

 

Tablo 2. Online Alışveriş Yapma Sıklığı 

 

Alışveriş Yapma Sıklığı Frekans Yüzde 

Ayda birden fazla 23 29,1 

2-3 ayda bir en az bir kere 22 27,9 

Ayda en az bir kere 18 22,8 

2-3 ayda birden fazla 6 7,6 

4-6 ayda bir en az bir kere 5 6,3 

6 ayda bir veya üzerinde 5 6,3 

Toplam  79 100 

 

Katılımcıların online alışveriş yapma sıklıkları değerlendirildiğinde %29,1’inin ayda birden 

fazla, %27,9’unun ise 2-3 ayda bir en az bir kere online alışveriş yaptığı bulgusuna ulaşılmıştır. Söz 

konusu iki bulguyu sırası ile ayda en az bir kere, 2-3 ayda birden fazla, 4-6 ayda bir en az bir kere ve 6 

ayda bir veya üzerinde kategorileri takip etmektedir.  
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Tablo 3. En Çok Satın Alınan Ürün / Hizmet Kategorisi 

 

Ürün / Hizmet Kategorisi Frekans Yüzde 

Tekstil / aksesuar  52 65,8 

Kişisel bakım / kozmetik ürünleri  9 11,4 

Konaklama / bilet vb. rezervasyonları  8 10,1 

Gıda  4 5,1 

Teknolojik ürünler (bilgisayar, cep telefonu vb.) 4 5,1 

Diğer  2 2,5 

Toplam  79 100 

 

Tablo 3’te katılımcıların en çok satın aldıkları ürün hizmet kategorisine yönelik bulgular yer 

almaktadır. Tabloya göre en çok satın alınan ürün hizmet kategorisini sırası ile tekstil / aksesuar, 

kişisel bakım / kozmetik ürünleri, konaklama / bilet vb. rezervasyonları, gıda, teknolojik ürünler ve 

diğer kategorileri oluşturmaktadır.  

 

Tablo 4. Online Alışverişte En Çok Kullanılan Platformlar 

 

Platform Frekans Yüzde 

E-ticaret siteleri  64 81 

Markanın / kurumun Web sitesi 11 14 

Markanın / kurumun sosyal medya sitesi 2 2,5 

Diğer 2 2,5 

Toplam  79 100 

 

Online alışverişte en çok kullanılan platformlar arasında sırası ile e-ticaret siteleri, markanın / 

kurumun Web sitesi, markanın / kurumun sosyal medya sitesi ve diğer kategorisi yer almaktadır.  

 

Online Alışveriş Yapmaya Yönelik Genel Tutumun, Algılanan Risklerin ve Satın Alma Niyetinin 

Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığına Yönelik Bulgular 

 
Çalışma kapsamında, online alışveriş yapmaya yönelik genel tutumun (t: ,250, p: ,803), 

algılanan ürün riskinin (t: ,122, p: ,903), finansal riskin (t: 1,312, p: ,193) ve satın alma niyetinin (t: ,792, 

p: ,431) cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Online Alışveriş Yapmaya Yönelik Genel Tutumun, Algılanan Risklerin ve Satın Alma Niyetinin 

Yaş, Gelir ve Eğitim Durumu Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığına Yönelik Bulgular 

 

Çalışma kapsamında, online alışveriş yapmaya yönelik genel tutumun (F: 2,582, p: ,060), 

algılanan ürün riskinin (F: 1,411, p: ,246), finansal riskin (F: ,391, p: ,760) ve satın alma niyetinin (F: 

,513, p: ,675) yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık oluşturmadığı belirlenmiştir. Online alışveriş 

yapmaya yönelik genel tutumun (F: ,562, p: ,691), algılanan ürün riskinin (F: ,612, p: ,655), finansal 

riskin (F: 1,269, p: ,290) ve satın alma niyetinin (F: ,162, p: ,957) gelir değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada online alışveriş yapmaya yönelik genel 

tutumun (F: ,379, p: ,823), algılanan ürün riskinin (F: 1,028, p: ,399), finansal riskin (F: ,757, p: ,557) ve 
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satın alma niyetinin (F: 1,693, p: ,161) eğitim durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılığa yol 

açmadığı görülmüştür.  

 

SONUÇ 

 

Elektronik işlem hızı, sistematik dağıtım hizmetleri gibi teknolojik gelişmelerle birlikte İnternet 

alışverişi önemli ölçüde gelişmiştir (Park vd., 2009: 373). Başka bir deyişle İnternet’in yoğun olarak 

kullanıldığı alanlardan biri e-ticaret olup bu kapsamda online alışveriş pratikleri son yıllarda giderek 

artmaktadır. Bu doğrultuda çalışmada tüketicilerin online alışverişe yönelik algıları 

değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre katılımcıların online satın almaya yönelik genel tutum 

maddelerinden birini oluşturan kolaylık boyutuna katılım oranlarının yüksek olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Jiang vd.’nin (2013: 191) ifade ettiği üzere kolaylık, müşterilerin çevrimiçi alışverişi 

benimseme eğilimlerinin temelinde yer alan motivasyonlardan biridir. Tüketicinin bakış açısından 

kolaylık kavramı, çevrimiçi alışveriş işleminin kolay olup olmadığı ve arama motorlarının verimli 

olup olmadığı gibi alanları kapsayabilir (Sin ve Tse, 2002: 24). 

52 katılımcı en çok satın alınan ürün / hizmet kategorisi olarak tekstil / aksesuar kategorisini 

belirtmiştir. Tekstil kategorisinde yer alan ürünlerden biri de giysidir. Bu bağlamda Park vd.’ye göre 

(2005: 696) giysi çevrimiçi ortamda iyi bir satış oranına sahip olsa da tüketiciler çevrimiçi giysi 

alışverişiyle ilişkili riskleri algılamaktadır. Dolayısıyla bahsi geçen kategoride faaliyet gösteren 

işletmeler açısından online alışveriş davranışını belirleyen motivasyonları anlamanın önemli olduğu 

dile getirilebilir. Bunun yanı sıra ürünlerin Web sitesinde nasıl sunulduğu da önemlidir. E-ticaret 

sitelerinin online alışverişte en fazla kullanılan platformlar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu 

çerçevede markaların Web sitelerini ve sosyal medya platformlarını online alışveriş bağlamında daha 

etkili bir şekilde yapılandırmaları gerektiği söylenebilir.  

 Online satın almaya yönelik genel tutumun, algılanan ürün riskinin, finansal riskin ve satın 

alma niyetinin kadın ve erkek katılımcılara göre farklılaşmadığı belirlenmiştir. Kadınların risk 

algısının erkeklere kıyasla daha yüksek olması önceki çalışmaların (Garbarino ve Strahilevitz, 2004) 

bulguları ile benzerlik taşısa da bahsi geçen bulgu bu çalışmada anlamlı bir farklılığa yol açmamıştır. 

Benzer şekilde online alışveriş yapmaya yönelik genel tutumun, algılanan risklerin ve satın alma 

niyetinin yaş, gelir ve eğitim durumu değişkenine göre de anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna 

ulaşılmıştır. Hernández vd. (2011: 127) tarafından yapılan araştırmada bireylerin deneyimli online 

alışverişçi statüsüne ulaştıklarında, davranışlarının yaş, cinsiyet veya gelir düzeyinden bağımsız 

olarak benzer olduğu öne sürülmektedir. Akhter (2015: 217) ise eğitim durumu ve online alışveriş 

arasında bir ilişki olmamasını İnternet’in yaygınlaşmasının bazı kullanım farklılıklarını azalttığı 

çıkarımı ile açıklamaktadır. Öte yandan bu çalışmada eğitim durumunun; online alışveriş yapmaya 

yönelik genel tutum, algılanan riskler ve satın alma niyeti açısından anlamlı bir şekilde farklılaşıp 

farklılaşmadığı analiz edilmiş olsa da bahsi geçen çıkarım çeşitli eğitim durumu kategorileri arasında 

neden anlamlı bir farklılaşma ortaya çıkmadığını açıklayabilir görünmektedir. Çalışma, kolayda 

örnekleme tekniği ile ulaşılan 79 katılımcı ile sınırlıdır. İleride yapılacak olan çalışmalar daha fazla 

sayıda katılımcı ile yürütülebileceği gibi tüketicilerin online alışverişe yönelik tutumları nitel bir 

çalışmadan hareketle de incelenebilir. 
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Özet: Dünyadaki teknolojik gelişmeler sebebiyle internet kullanımı artmaktadır. Yaygınlaşan internet kullanımının 

sonucunda değişen pazarlama anlayışı da tüketicilerin yaptığı çevrimiçi alışveriş oranı da arttırmaktadır. Bu çalışma dijital 

dünyanın vatandaşları olarak ifade edilen dijital göçmen, yerli ve melezlerin çevrimiçi alışverişe yönelik tutumları, risk ve 

güven algıları arasında fark olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma Türkiye genelinde, çevrimiçi 

alışveriş yapan 450 kişiye anket yolluyla uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS istatistiki paket programıyla analiz edilmiş 

ve yorumlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Dijital vatandaş, Çevrimiçi Alışveriş, Tutum, Algı 

 

 

Abstract: Internet usage is increasing due to technological developments in the world. As a result of the prevalence of 

internet use, the rate of online shopping by consumers is increasing as a result of the changing marketing approach. This 

study was carried out to determine the attitudes, risk and trust perceptions of digital immigrants, locals and hybrids, who are 

referred to as citizens of the digital world, in online shopping processes, and whether there is any difference between them. 

Research online shoppers across Turkey yolarak survey was administered to 450 people. The questionnaires were analyzed 

with the SPSS statistical package program. 

 

Keywords: Onlıne Shopping, Attitude, Perception 

 

DİJİTAL VATANDAŞLARIN, ÇEVRİMİÇİ ALIŞVERİŞ TUTUMLARI, RİSK VE GÜVEN 

ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 

1.GİRİŞ 

 

Geçmişten günümüze pazarlama alanındaki değişmeler ve gelişmelere paralel olarak 

tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarında da farklılaşmıştır. Bu değişimlerin başında ise tüketicilerin 

çevrimiçi alışverişe yönelmesi gelmektedir. Yeni bir pazar olarak tanımlanan çevrimiçi alışveriş, 

tüketicilere geleneksel pazarlamadan farklı bir ortam sunarken aynı zamanda müşterilere 

karşılaştırma ya da farklı yorumlara bakarak satın alma imkanı da sağlamıştır (Kırcova, 2008:15).   

Her yıl tüketicilerin internet kullanım oranları artmaktadır. 2020 yılının başında meydana gelen 

Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan kısıtlamalardan dolayı da çevrimiçi alışveriş oranlarında önemli 
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ölçüde artış olmuştur. Örneğin, Türkiye’de çevrimiçi alışveriş oranı Nielsen verilerine göre; pandemi 

dönemi öncesine kıyasla yüzde 37 artış göstermiştir.  

Çevrimiçi alışverişin artmasıyla birlikte, alışveriş alışkanlıklarını etkileyen bazı tutum ve 

davranışlarda gelişmiştir. İnternet uygulamalarının yaygınlaşması, alışveriş yapan bireylerin 

tutumlarını, algılarını ve davranışlarını önemli derecede farklılaştırmıştır (Turan, 2008:10).  

Tüketicilerin risk ve güven algıları ve tutumları çevrimiçi alışverişlerde etkili birer faktör olmuştur. 

Guo vd. (2018) yaptıkları çalışmada çevrimiçi alışverişlerde tüketicilerin güven ve risk algılarının, 

sosyal ticaretin gelişmesinde önemli etkenlerin başında geldiklerini söylemişledir. Algılanan risk, 

müşterilerin mal ve hizmetleri alırken veya aldıktan sonra yapacakları işlemlerde meydana 

gelebilecek olası kayıpları ifade eder (Chen ve He, 2003:14). Güven, en az iki bireyin, organizasyon vb. 

arasında paylaşılan normlara ve değerlere bağlı olarak, davranışların dürüst, destekleyici ve 

öngörülebilir olması beklentisidir (Kent ve Taylor, 2007). Tutum ise, bireylerin bir nesne veya fikre 

yönelik devam arz eden duyguları, eğilimleri veya değerlendirmeleridir (Durmaz, 2008:35). 

Çevrimiçi alışverişlerde risk, güven ve tutum faktörlerinin demografik farklılıklar açısından 

incelendiği birçok çalışma literatürde mevcuttur. Bu çalışmalarda tüketicilerin cinsiyet, gelir 

düzeyleri, eğitim durumlarının vb. demografik özelliklerin çevrimiçi alışverişe yönelik tutum, güven 

ve risk algılarına olan etkileri araştırılmıştır. Akhter, (2003:45) demografik özelliklerin internet 

üzerinden satın alma olasılığını önemli ölçüde etkilediğini belirtmiştir. Porter ve Donthu ise (2006:59) 

yaptıkları çalışmada, tüketicilerin internete yönelik algılarının demografik özelliklere göre değişiklik 

gösterdiğini belirlemişlerdir.  Zhang ise (2005:21) yaptığı çalışmada daha genç ve daha eğitimli 

kişilerin interneti daha faydalı bulduğunu ve daha rahat kullandıklarını göstermiştir. Bu çalışmaların 

ortak noktası demografik özelliklerin çevrimiçi alışverişlerde etkili olduğudur. Ancak günümüzde 

çevrimiçi tüketiciler demografik özelliklerinin dışında teknolojiyi kullanma şekillerine göre de 

sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmalarda araştırmacılar kullanıcıları doğdukları yılları ve 

teknolojiyi kullanmaya başladıkları zamanı baz alarak dijital vatandaşlar olarak adlandırmışlardır.  

Thomas 2018 yılında yaptığı çalışmada dijital vatandaşlığı, interneti düzenli kullanmak ve çevrimiçi 

ortamda etkili bir şekilde haklarını ve sorumluluklarını bilmek olarak tanımlamıştır. Ribble ve Bailey 

ise (2006) dijital vatandaşlığı; teknoloji kullanımı için oluşturulan davranışlar olarak tanımlamışlardır. 

Dijital vatandaşlıkla ilgi literatürde çok sayıda araştırma olmasına rağmen bu araştırmaların önemli 

bir kısmında dijital vatandaşlık iki grup olarak incelenmiştir. Dijital vatandaşlar Prensky‟nin (2001:5) 

yaptığı çalışmada keskin sınırlarla dijital yerli ve dijital göçmen olarak ayrılmışlardır. Ancak son 

dönemde yapılan çalışmalar bu iki grup arasındaki sınırların Prensky’nin iddia ettiği kadar keskin 

olmadığını hatta bu nedenle üçüncü bir grubun oluştuğunu ifade etmişlerdir. Yani Prensk’nin 

iddiasının aksine 80’lerde veya 90’larda doğanların dahi tam anlamıyla yerli olmadığı görülmüştür. 

Literatürde dijital göçmenlerin dijital yerlilerin aksine öncelikle basılı KAYNAKLARa, ardından 

internete baktığı belirtilmektedir (Palfrey, 2010:13). Dijital yerlilerin ise yapacakları işleri ve 

araştırmaları ilk olarak internetten yaptıkları ancak gerçekten gerekliyse internet dışı 

KAYNAKLARdan yararlandıkları belirlenmiştir. Ancak bu iki grubun arasında kalan ve her iki gruba 

da kısmen benzeyen hem yazılı basını hem interneti aktif bir biçimde kullanan melez olarak tabir 

edilen bir grup daha vardır. Genel olarak 2000 ve sonrası doğumlular dijital yerli olarak kabul 

edilirken, öncesindeki kuşak ise dijital göçmen olarak tanımlanmıştır. Ancak son dönemlerde bu 

sınıflandırmaya üçüncü bir grup eklenmiştir. Dijital melezler olarak adlandırılan bu grup her ülke 

için farklılık gösterse de genel itibariyle 1970-1999 yılları arasında doğan kuşak olarak 

tanımlanmaktadır (Yıldız, 2012).  
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Literatürde dijital vatandaşlarla ve çevrimiçi alışverişle ilgili çok sayıda çalışma olmasına 

rağmen dijital yerli, göçmen ve melezlerin çevrimiçi alışveriş tutumları, risk ve güven algıları arasında 

ki farklar üzerine yapılmış araştırma sayısı kısıtlıdır. Hoffmann vd. (2015) yılındaki çalışmalarında 

dijital yerliler veya dijital göçmenlerin kullanıcı özelliklerinin çevrimiçi güven üzerindeki etkisini 

araştırmıştır. Evjomo ise (2018) yılında yaptığı araştırmada yedi ülkede ki dijital vatandaşların tüketici 

rızası çevrimiçi hizmet sağlayıcılarına yönelik tutumlarını araştırmıştır. Bu ve benzeri çalışmalar 

olmasına rağmen Türkiye’de bu konu hakkında yapılmış çalışma çok azdır.   

Araştırmanın amacı günümüzde giderek büyüyen bir pazar haline gelen çevrimiçi sitelerden 

yapılan alışverişlerde farklı özelliklere sahip dijital yerliler, dijital melezler ve dijital göçmenlerin 

çevrimiçi satın alma tutumları, risk ve güven algılarında fark olup olmadığını belirlemektir. Dijital 

göçmen, melez ve yerlilerin risk ve güven algıları ve tutumlarının farklılıkların belirlenmesi çevrimiçi 

satış yapan işletmelere satış politikalarını oluştururken yardımcı olabilir Ayrıca bu bilgiler ışığında 

işletmeler tüketicilere daha kişisel çevrimiçi alışveriş deneyimi sağlayabilir. Bu sebeple çalışma 

Türkiye’de dijital vatandaşların çevrimiçi alışverişe güven ve risk algıları ile tutumları arasındaki farkı 

göstermek amacıyla yapılmıştır. 

 Bu amaç doğrultusunda çalışmada aşağıda ki sorulara cevap aranmaktadır. 

1. Dijital yerli, dijital melez ve dijital göçmenlerin çevrimiçi alışveriş tutumları arasında 

fark var mıdır?  

2. Dijital yerli, dijital melez ve dijital göçmenlerin çevrimiçi alışverişlerde risk algıları 

arasında fark var mıdır? 

3. Dijital yerli, dijital melez ve dijital göçmenlerin çevrimiçi alışverişlerde güven algıları 

arasında fark var mıdır? 

 

1.1.Literatür Taraması ve Araştırma Hipotezleri 

 

Literatüre bakıldığında çevrimiçi ticaret ve çevrimiçi tüketicilerle ilgili çok sayıda çalışmaya 

rastlanmaktadır. Araştırmacılar çevrimiçi tüketicilerin tutumları, risk ve güven algıları arasındaki 

farkları belirleyebilmek için farklı değişkenleri araştırmışlardır. Bu çalışmada da dijital vatandaşların 

çevrimiçi alışverişlerde tutum, risk ve güven algılarında farklılıkların olup olmadığı araştırılmıştır. Bu 

bağlamda tutum, risk ve güven algısı ile ilgili yapılmış çalışmaların üzerinde durmak gerekmektedir. 

Obeidat & Young 2017 yılında yaptıkları çalışmada dijital yerliler ve göçmenleri araştırmış ve 

bu iki grup arasında çevrimiçi alışveriş davranışları arasında anlamlı bir fark olmadığı belirtmişlerdir. 

Işık (2019) yaptığı çalışmada dijital göçmenler ve dijital yerlilerin teknoloji kullanımları ve çevrimiçi 

davranışları araştırılmış ve anlamlı bir farklılık bulamamıştır.  

H0: Dijital yerli, dijital melez ve dijital göçmenlerin çevrimiçi alışverişlerde tutumları, risk ve 

güven algıları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 

Tutum satın alma davranışını etkileyen önemli faktörlerden bir tanesidir. Tüketicilerin 

tutumlarının alışveriş şekillerine, demografik özelliklerine vb. etkenlere göre farklılık gösterdiği 

yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır. Örneğin Akyüz’ün 2017 yılında yaptığı çalışmada çevrimiçi 

tüketicilerin tutumlarında cinsiyet, yaş ve eğitim düzeylerine göre anlamlı farklar bulunduğunu 

söylemiştir. 

H1: Dijital yerli, dijital melez ve dijital göçmenlerin çevrimiçi alışverişe yönelik tutumları 

açısından anlamlı bir farklılık vardır. 
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Chiu vd. (2004) tarafından yapılan çalışmada da hem hazsal hem de faydacı değerlerin 

çevrimiçi alışverişte tekrar satın alma davranışını pozitif etkilediği, algılanan riskin ise negatif yönde 

etkilediği tespit edilmiştir. 

Doolin vd. tarafından (2005) yapılan çalışmaya göre de hem algılanan fayda hem de algılanan 

risk, çevrimiçi alışverişin miktarı ve sıklığı ile anlamlı derecede ilişkili bulunmuştur. 

Yang vd. 2015 yılında Çin’in genç nüfusuyla yaptıkları araştırmada çevrimiçi ödemelerde 

gençlerin algıladıkları riski ve güveni değerlendirmişlerdir. Özhan vd. ise 2015 yılında yaptıkları 

çalışmada genç tüketicilerin orta yaş katılımcılara göre çevrimiçi alışverişi daha faydalı bulduğu ancak 

risk algılarında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Özsürünç ise 2017 yılında yaptığı çalışmada risk algısı ile yaş arasında anlamlı bir bağ 

olmadığını ifade etmiştir. 

Türkiye’de yapılan çalışmalarda ve Dünyada yapılan birçok araştırmada yaş ile risk arasındaki 

bağlantıya bakılmıştır ancak tüketiciler dijital vatandaşlar olarak ayrılmamıştır. Dijital vatandaşlıkta 

yaş değişkeninin yanı sıra başka değişkenlerde olduğu için dijital yerliler, göçmenler ve melezlerin 

risk algısın arasında fark olması beklenebilir. 

H2: Dijital yerli, dijital melez ve dijital göçmenlerin çevrimiçi alışverişlerde risk algıları arasında 

fark vardır. 

2019 yılında Evjemo vd. 7 ülkeyi kapsayan güven çalışmalarında dijital yerli ve dijital 

göçmenlerin güven algılarının ülkelere göre farklılık gösterdiğini ortaya çıkarmışlardır. Örneğin bu 

çalışmada İskandinav ülkelerinde güven algısının dijital yerliler için dijital göçmenlere oranla daha 

önemli olduğu, Asya ülkelerinde ise dijital yerliler ve göçmenler arasındaki güven algısında 

istatistiksel olarak önemli fark olmadığı belirlenmiştir.  2014 yılında yapılmış Hoffman vd. ait 

çalışmada ise dijital yerlilerle dijital göçmenlerin güven algıları arasında farklılıklar olduğu, yerlilerin 

güvenme eğiliminin göçmenlere göre daha yüksek olduğu ifade edilmiştir. 

H3: Dijital yerli, dijital melez ve dijital göçmenlerin çevrimiçi alışverişlerde güven algıları 

arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

 

1.2.Araştırmanın Yöntemi 

 

Çalışmada nicel araştırma yaklaşımlarından biri olan karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. 

Karşılaştırmalı desen de, bir gruptaki bağımlı değişkenin değerinin diğer gruptaki bağımlı değişkenin 

değerinden farklı olup olmadığını inceleyerek bir değişkenin diğeriyle ilişkisini incelemektir 

(McMillan & Schumacher, 2010:89).  Bu çalışmada dijital yerliler, dijital göçmenler ve dijital melezler 

olmak üzere üç grup vardır. Çalışmanın amacı ise bu üç grubun çevrimiçi alışveriş tutumları, risk ve 

güven algıları arasındaki farkın belirlenmesidir. Bu sebeple karşılaştırmalı desen kullanılmış ve 

farkların belirlenmesi için yapılan diğer çalışmalarda kullanılan tutum, risk ve güven ölçeklerinde ki 

soruların cevapları katılımcılardan anket yöntemi kullanılarak alınmıştır.  

 

1.3.Veri Toplama Araçları 

 

Çalışmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi seçilmiştir. Soruların cevaplanmasında 5’li 

Likert ölçeği kullanılmış ve 1 kesinlikle katılmıyorum 5 ise kesinlikle katılıyorum olarak belirlenmiştir. 

Anket dört bölümden oluşmuştur. İlk bölümde demografik özellikler, ikinci bölümde algılanan risk, 

üçüncü bölümde güven algısı son bölümde ise tüketici tutumlarını araştırmak için sorular mevcuttur. 
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Algılanan risk için Hong’ un (2015) yılında yaptığı çalışmanın ölçeği kullanılmıştır. Bu çalışmada risk 

faktörü beş alt boyutta incelenmiştir ve her boyut için Cronbach α testi yapılmıştır. Bu testin sonuçları 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 1: Risk Ölçeğinin Cronbach Alfa Değerleri 

 

Boyut Madde Sayısı Cronbach α 

Finansal Risk 3 .846 

Ürün Performans Riski 3 .874 

Teslimat Riski 3 .834 

Psikolojik Risk 2 .926 

Sosyal Risk 3 .865 

 
Tüketici tutumunu ölçmek için Delafrooz vd. 2009 yılında oluşturduğu ölçek kullanılmıştır. Bu 

ölçek de tutumu ölçmek için sekiz alt boyut vardır. Bu boyutların ayrı ayrı Cronbach α testi 

yapılmıştır. Bu testin sonuçları aşağıda tablo 2 de verilmiştir.  

 

Tablo 2: Tutum Ölçeğinin Cronbach Alfa Değerleri 

 

Boyut Madde Sayısı Cronbach α 

Fayda 5 .814 

Hedonik Online Alışveriş 7 .894 

Kolaylık 7 .934 

Seçim 2 .838 

Fiyat 2 .870 

Müşteri Hizmetleri 5 .875 

Keyif 5 .806 

Online Mağaza 2 .891 

 

Güven ölçeği ise Hofmann vd.’nin 2014 yılında McKnight vd.’nin ölçeğinden uyarladıkları 

ölçektir. 4 sorudan oluşan bu ölçek için yapılan analiz tablo 3’de verilmiştir. 

 

Tablo 3: Güven Ölçeğinin Cronbach Alfa Değerleri 

 

Boyut Madde Sayısı Cronbach α 

Kurum Bazlı Güven 4   .88 

 
1.4.Evren ve Örneklem  

 
Araştırmanın evrenini Türkiye’de yaşayan ve en az bir defa çevrimiçi alışveriş yapmış 16 yaş ve 

üzeri kişiler oluşturmaktadır. Dijital Türkiye 2021 E-Ticaret Raporu’na göre, 

internetten alışveriş yapan kişi sayısı 55,8 milyondur.   

Araştırmada örneklem yöntemi olarak amaçlı örnekleme kullanılmıştır. Bazı durumlarda bir 

popülasyon hakkında önceki bilgilere ve araştırmanın özel amacına dayanarak araştırmacılar bir 

örnek seçmek için kişisel yargılarını kullanırlar. Araştırmacılar, belirli bir örneğin temsili olup 

olmayacağına karar vermek için nüfus hakkındaki bilgilerini kullanabileceklerini varsayarlar. Bu gibi 

durumlarda amaçlı örnekleme yöntemi kullanılır (Mcmillan ve Schumacher, 2010:100). 
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Bu araştırmada belirli kısıtlar mevcuttur. Kişilerin dijital vatandaşlık durumlarına göre yaşları 

önemlidir. Ayrıca örneklemi oluşturacak kişilerin önceden çevrimiçi alışveriş yapmış olmaları 

gerekmektedir. Bu nedenle Nakip (2013:52) de belirtiği gibi örneklemi oluşturacak kişilerin kasıtlı bir 

şekilde belirlenmesi gerektiğinde amaçlı yöntem en uygun yöntemdir. 

Araştırmada ölçeğin kaç kişiye uygulanması gerektiğini belirlemek için daha önce bu alanda 

yapılmış çalışmalar incelenmiş bununla birlikte örneklem büyüklüğünü bulmak için kullanılan 

programlardan faydalanılarak 385 sayısı bulunmuştur. Ancak bu araştırmada üç grubun olması 

nedeniyle anket sayısı artırılmış ve 500 adet anket uygulanmıştır. 

 

1.5.Bulgular 

 

Araştırmaya toplamda 500 kişi katılmıştır. Katılımcıların dijital vatandaşlık gruplarına 

dağılımları tablo 4’ de gösterilmiştir. 

 

Tablo 4: Dijital Vatandaşların Dağılımları 

  

 Sayı Yüzde (%) 

Dijital Yerli 138 27,6 

Dijital Melez  239 47,8 

Dijital Göçmen 123 24,6 

Toplam                    500 100,0 

 

Katılımcıların cinsiyetlerine göre nasıl bir dağılım gösterdiği tablo 5’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 5: Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

 

 Sayı Yüzde(%) 

 

 

Erkek 264 52,8 

Kadın 236 47,2 

Toplam 500 100,0 
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Tablo 6: Katılımcıların Aylık Gelirlerine Göre Dağılımı 

 Sayı Yüzde 

2.400 ve altı 175 35 

2.401-5000 150 30 

5.001-7.600 75 15 

7.601-10.200 60 12 

10.201 ve üstü 40 8 

Toplam 500 100 

 

Tablo 7: Katılımcıların Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı 

 

 Sayı Yüzde 

İlköğretim 25 5 

Lise 75 15 

Ön Lisans 75 15 

Lisans 230 46 

Lisansüstü 95 19 

Toplam 500 100 

 

Araştırmada birden çok değişken olduğu için Manova testi yapılmıştır. Bu testin yapılabilmesi 

için öncelikle normallik testi ve Levene testi yapılmıştır. 

 

Tablo 8: Normallik Testi 
 

 Statistic Std. Error 

 

       Risk 

Skewness ,315 ,110 

Kurtosis -,288 ,219 

      Güven Skewness ,129 ,110 

Kurtosis -,338 ,219 

      Tutum Skewness -,216 ,110 

Kurtosis ,209 ,219 

 

Tabachnick & Fidell, 2013 yılında yaptıkları çalışmada Skewness ve Kurtosis değerlerinin – 1.5 

ile +1.5 arasında olmasının verilerin normal dağıldığının göstergesi olduğunu söylemişlerdir. Bu 

çalışmada da veriler bu aralıkta olduğu için normal dağılım göstermiştir. 

 

Tablo 9: Levene Testi 

 

 F df1 df2 Sig. 

Risk 1,355 2 492 ,259 

Güven 1,627 2 492 ,197 

Tutum 2,582 2 492 ,077 

 
Sig. değerleri .005’den büyük olduğu için varyanslar eşittir.  
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Tablo 10: Manova Testi 

 

  

Bağımlı 

Değişken (I) Grup (J) Grup 

Mean Difference (I-

J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Güven 

Alt  

Sınır 

Üst 

Sınır 

Risk Dijital Yerli Dijital Melez 
,1358 ,08864 ,126 

-

,0384 
,3099 

Dijital 

Göçmen 
,1066 ,10241 ,298 

-

,0946 
,3078 

Dijital Melez Dijital Yerli 
-,1358 ,08864 ,126 

-

,3099 
,0384 

Dijital 

Göçmen 
-,0291 ,09198 ,752 

-

,2099 
,1516 

Dijital 

Göçmen 

Dijital Yerli 
-,1066 ,10241 ,298 

-

,3078 
,0946 

Dijital Melez 
,0291 ,09198 ,752 

-

,1516 
,2099 

Güven Dijital Yerli Dijital Melez 
-,0676 ,09866 ,494 

-

,2614 
,1263 

Dijital 

Göçmen 
,2672* ,11398 ,019 ,0433 ,4912 

Dijital Melez Dijital Yerli 
,0676 ,09866 ,494 

-

,1263 
,2614 

Dijital 

Göçmen 
,3348* ,10237 ,001 ,1337 ,5360 

Dijital 

Göçmen 

Dijital Yerli 
-,2672* ,11398 ,019 

-

,4912 
-,0433 

Dijital Melez 
-,3348* ,10237 ,001 

-

,5360 
-,1337 

Tutum Dijital Yerli Dijital Melez 
-,1163 ,07498 ,121 

-

,2637 
,0310 

Dijital 

Göçmen 
,3199* ,08663 ,000 ,1497 ,4901 

Dijital Melez Dijital Yerli 
,1163 ,07498 ,121 

-

,0310 
,2637 

Dijital 

Göçmen 
,4362* ,07780 ,000 ,2833 ,5891 

Dijital 

Göçmen 

Dijital Yerli 
-,3199* ,08663 ,000 

-

,4901 
-,1497 

Dijital Melez 
-,4362* ,07780 ,000 

-

,5891 
-,2833 
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Tablo 10’da risk algısının dijital göçmenler, dijital melezler ve dijital yerliler için farklılık 

göstermediği belirlenmiştir. Bu durumda H2 hipotezi red edilmiştir. Güven değişkeninde ise dijital 

yerliler ile dijital göçmenlerin güven algıları arasında fark bulunmuştur. Ayrıca dijital melezler ile 

dijital göçmenlerin güven algıları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur ve H3 hipotezi kabul 

edilmiştir.  

Tüketicilerin tutumlarına bakıldığında dijital göçmenlerin tutumlarının hem dijital melezlerden 

hem de dijital yerlilerden anlamlı derece de farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bu verilerin sonucunda 

da H1 hipotezi kabul edilmiştir. Elde edilen verilerin toplam sonucunda ise H0 hipotezi red edilmiştir. 

 

2.TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

Bu çalışma dijital vatandaşların çevrimiçi alışverişlerde ki tutumlarını, güven ve risk algılarını 

karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre tüketicilerin dijital yerli, göçmen veya 

melez olmaları risk algılarında farklılık oluşturmadığı belirlenmiştir. Ancak dijital göçmen, dijital yerli 

ve dijital melez olmalarının turum ve güven algılarında fark oluşturduğu belirlenmiştir.  Çalışmanın 

sonucunda çevrimiçi tüketici davranışlarında ki farklılıkların tek sebebinin dijital göçmenlik, melezlik 

ve yerlilik olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışmada ulaşılan sonuçlardan biri olan dijital vatandaşların çevrimiçi güven ve tutumlarında 

fark olması çevrimiçi ticarette kurumların işlem hacimlerini arttırmak için farklı yaş gruplarına farklı 

tutumlar sergilemeleri gerektiğini göstermektedir. Özellikle çevrimiçi satış yapan firmaların sahip 

oldukları müşterilerin profillerini belirleyip buna göre satış politikaları oluşturmaları şarttır. 

Gelecekte yapılacak çalışmalarda dijital yerli, dijital göçmen ve dijital melezlerin kendi içlerinde 

demografik özelliklerinden dolayı farklılaşıp farklılaşmadığına bakılarak, bu grupların alışkanlıkları, 

davranış ve tutumları hakkında daha fazla bilgi edinilebilir. 

 

KAYNAKLAR 

 

Akhter, S. H.(2003). Digital divide and purchase intention: Why demographic psychology matters. 

Journal of Economic Psychology, 24 (3): 321–327. 

Chen, R., & He, F. (2003). Examination of brand knowledge, perceived risk and consumers' intention 

to adopt an online retailer. Total Quality Management & Business Excellence, 14(6), 677. 

Delafrooz, N., Paim, L., Khatibi, A.(2009). Developing an Instrument for Measurement of Attitude 

Toward Online Shopping. European Journal of Social Sciences 7(3),3-9. 

Durmaz, Y. (2008) .Tüketici Davranışı. Ankara. Detay Yayıncılık 

Evjemo, B., & Akselse, S. (2019) Trust trumps concern: findings from a sevencountry study on 

consumer consent to ‘digital native’ vs. ‘digital immigrant’ service providers. Behavıour & 

Informatıon Technology 12(4),95 

Guo, Y., Bao, Y., Stuart, B. J., and Le-Nguyen, K. (2018). To sell or not to sell: exploring sellers’ trust 

and risk of chargeback fraud in cross-border electronic commerce.Info.Syst.J.28,359–

383.doi:10.1111/isj.12144 

Hoffmann, C. P., Lutz, C., & Meckel, M. (2014). Digital natives or digital immigrants? The impact of 

user characteristics on online trust. Journal of Management Information Systems, 31(3), 138–171. 

Kırcova, İ. (2008). İnternette Pazarlama, İstanbul: Beta Yayınları. 



712 

 

Mayer, R. C., J. H. Davis, and F. D. Schoorman. (1995). An Integrative Model of Organizational Trust. 

Academy of Management Review 20 (3) 

McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidence-based inquiry. Pearson. 

Nakip,M. (2013). Pazarlamada Araştırma Teknikleri, İstanbul:Beta Yayınevi. 

Palfrey, J.; and Gasser, U.(2008). Born Digital: Understanding the First Generation of Digital Natives. Basic 

Books 

Pensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, MCB University Pres. 5 (9) 

Porter, C.E. ve Donthu, N. (2006). Using the technology acceptance model to explain how attitudes 

determine Internet usage: The role of perceived access barriers and demographics. Journal of 

Business Research, 59 (9): 999–1007. 

Prensky, M. (2009). H. Sapiens Digital: From Digital Immigrants and Digital Natives to Digital 

Wisdom, http://www.wisdompage.com/Prensky01.html, (22.12.2020). 

Roles Of Product İnvolvement, Perceived Risk, And Trust Expectation. /International Journal of 

Information Management 35(4), 322–336. 

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics.  Allyn and Bacon. 

Turan, A. H. (2008). İnternet alışverişi tüketici davranışını belirleyen etmenler: geliştirilmiş teknoloji kabul 

modeli (E-TAM) ile bir model önerisi. Akademik Bilişim, 

Yang, H., Lee, H., and Zo, H. (2017). User acceptance of smart home services: an extension of the 

theory of planned behavior. Industr. Manag. Data Syst. 117, 68–89.doi:10.1108/IMDS-01-2016-

0017 

Zhang, Y. (2005). Age, gender, and Internet attitudes among employees in the business world. 

Computers in Human Behavior, 21 (1): 1–10. 

 

 

 
 



713 

 

MCDONALDLAŞMA KAVRAMI BAĞLAMINDA  

ÇEVRİMİÇİ MARKET ALIŞVERİŞİ PRATİKLERİ ÜZERİNE  

BİR İNCELEME: GETİR UYGULAMASI ÖRNEĞİ 
 

Onur  ŞİŞMAN 

İstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 

o.sisman@iku.edu.tr 

 

Özge ÖZKÖK ŞİŞMAN 

İstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 

o.ozkok@iku.edu.tr 

 

Onur ŞİŞMAN, Marmara Üniversitesi Gazetecilik mezunudur. Yüksek lisansını yine İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve 

Tasarım Fakültesi İletişim Sanatları Bölümü’nde tamamlamış olup, İstanbul Ticaret Üniversitesi Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine devam etmektedir. Dijital Reklamcılık, İletişim Kuramları, Yeni Medya 

Kuramları, Yeni İletişim Teknolojileri, Sosyal Medya konularında akademik çalışmalarını sürdürmektedir.  

 

Özge ÖZKÖK ŞİŞMAN, İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Sanatları mezunudur. Yüksek 

lisansını yine İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Sanatları Bölümü’nde tamamlamış olup, 

2019 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Dalı Reklamcılık Anabilim Dalı’nda doktora 

eğitimine devam etmektedir. Doktora tez çalışmasının yanı sıra Dijital Reklamcılık, Yeni İletişim Teknolojileri, Sosyal Medya 

ve  Yapay Zeka konularında akademik çalışmalarını sürdürmektedir.  

 

Özet: Günümüzde teknolojik gelişimlerin bir sonucu olarak sosyal, ekonomik ve kültürel bağlamda pek çok değişim ve 

dönüşüm yaşanmıştır. Yaşamın hemen hemen her alanının internet teknolojisiyle entegre olduğu bu dönüşümle birlikte 

üretim ve tüketim pratikleri de değişmiş, yeni ihtiyaçlar, yeni araçlar ve uygulamalar ortaya çıkmıştır. Bugün mobil 

cihazların kullanımındaki artış doğrultusunda, özellikle içinde bulunduğumuz Pandemi dönemiyle birlikte, çevrimiçi 

alışveriş uygulamaları da paralel bir büyüme göstermektedir. Bu çalışmada yeni üretim ve tüketim alışkanlıkları kapsamında 

George Ritzer’in Mcdonaldlaşma teorisi sosyolojik bir yenilik olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Ritzer’in Mcdonaldlaşma teorisi beş temel prensip çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu bağlamda hesaplanabilirlik, 

öngörülebilirlik, verimlilik, denetim ve akılcılık prensiplerinden oluşan teori modern toplumun tüm alanlarında karşımıza 

çıkmaktadır. Mcdonaldlaşma teorisi, sosyolojik anlamda olumlu olduğu kadar olumsuz sonuçlara da sebep olmaktadır. Buna 

göre bu çalışma ile dijitalleşme ekseninde, değişen üretim ve tüketim dinamikleri çerçevesinde, Mcdonaldlaşma sürecine 

ilişkin temel prensiplerin, çevrimiçi market alışverişi uygulamalarına yansımalarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. 

Gerçekleştirilen çalışma, Z kuşağının Getir uygulamasına yönelik duygu ve düşüncelerinin yarı yapılandırılmış odak grup 

çalışması ile George Ritzer’in Mcdonaldlaşma teorisi çerçevesinde ortaya çıkarmaya odaklanmaktadır.   

 

Anahtar Kelimeler: Dijitalleşme, Mobil Alışveriş, Mcdonaldlaşma, Ritzer, Tüketim Alışkanlıkları 

 

Abstract: Today, as a result of technological developments, many changes and transformations have occurred in the social, 

economic and cultural context. With this transformation in which almost every area of life is integrated with internet 

technology, production and consumption practices have also changed, and new needs, new tools and applications have 

emerged. Today, in line with the increase in the use of mobile devices, especially with the current Pandemic period, online 

shopping applications also show a parallel growth. In this study, George Ritzer's McDonaldization theory emerges as a 

sociological innovation within the scope of new production and consumption habits. 

Ritzer's McDonaldization theory is discussed within the framework of five basic principles. In this context, the theory, which 

consists of the principles of calculability, predictability, efficiency, control and rationality, appears in all areas of modern 

society. McDonaldization theory causes negative as well as positive results in sociological sense. Accordingly, with this 

study, it is aimed to determine the reflections of the basic principles of the McDonaldization process on online grocery 

shopping applications, within the framework of changing production and consumption dynamics on the axis of digitalization. 

The study focuses on revealing the feelings and thoughts of the Z generation regarding the Bring application within the 

framework of George Ritzer's McDonaldization theory with a semi-structured focus group study. 

 

Keywords: Digitalization, Mobile Shopping, McDonaldization, Ritzer, Consumption Habits 
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Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım A.B.D’de yüksek lisans eğitimlerini tamamlamış, Selçuk Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım A.B.D’de doktora eğitimine devam etmektedir. Halkla ilişkiler ve sosyal medya 

alanlarında çalışmaları bulunmaktadır. 

 

Özet: Ortaya çıkan her teknolojik gelişme ile bağlantılı olarak değişen toplumsal hayat, internetin ve sosyal medyanın ortaya 

çıkışından sonra da değişikliklere uğramıştır. Daha önceleri bireyler tüketimlerini geleneksel yöntemlerle yaparken, 

günümüzde tüketim alışkanlıkları sosyal medya ve sosyal ağ siteleri aracılığıyla dijitalleşmiş ve bu dijitalleşme tüketici 

davranışlarını da etkilemiştir. Sosyal medya, Web 2.0'ın kullanıcıların hizmetine sunulmasıyla beraber tek yönlü bilgi 

paylaşımı yerini, çift yönlü ve eş zamanlı iletişim ağı ortamına bırakmıştır. Bu da günlük hayatta dijital ortamda vaktini 

tüketime harcayan bireyler için sosyal medyayı vazgeçilmez hale getirmiştir. İnternet sitelerinin, bireyler tarafından hızlı bir 

şekilde alışveriş yapılabilmesi, kişinin aldığı ürünleri kıyaslayabilmesi, ürün çeşitliliği açısından zengin olması gibi 

özellikleri tüketicileri sosyal ağ sitelerine yönlendirmektedir.  

Bu çalışma, sosyal medya kullanımının tüketici davranışını ne ölçüde değiştirdiği ve sosyal ağ siteleri ile tüketici davranışları 

arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada nitel bir yöntem olan derinlemesine mülakat yöntemi 

seçilip, örneklemi farklı yaş gruplarından, farklı demografik özelliklere sahip, online alışveriş sitelerinden veya sosyal 

medyadan alışveriş yapmış olan bireyler oluşturmaktadır. Çalışmanın sonucunda, bu bireylerin genel bazı sorun ve 

avantajlara değinmekle birlikte, tümünün kendine has alışveriş deneyimleri olduğu bulgulanmıştır. Çalışmada aynı zamanda 

bireylerin dijitalleşme ile beraber geliştirdikleri tüketici davranışları da farklı kategorilerce sunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Tüketici Davranışları, Sosyal Ağ Siteleri 

 

Abstract: The social life that has changed after every technological development has undergone changes after the invention of 

the internet and social media. Previously, while individuals made their consumption through traditional methods, today's 

consumption habits have been digitized through social media and social networking sites and this digitization has also 

affected consumer behavior. Social media With the introduction of Web 2.0, one-way information sharing has been replaced 

by a bi-directional and simultaneous communication network. This makes social media indispensable for individuals who 

spend their time in digital environment in daily life. The characteristics of the websites such as the ability to shop quickly by 

individuals, the ability to compare the products they buy, and the richness of the product variety direct consumers to social 

networking sites. 

In this research, the extent to which the use of social media changes consumer behavior is aimed to reveal the relationship 

between social networking sites and consumer behavior. In the study, in-depth interview method, which is a qualitative 

method, was chosen and the sample was composed of people from different age groups, with different demographic 

characteristics, who had made purchases from online shopping sites or social media. As a result of the study, it was found 

that while these individuals address some general problems and advantages, all of them have their own shopping experiences. 

In the study, consumer behaviors developed by individuals with digitalization are also presented in different categories. 

 

Keywords: Social Media, Consumer Behavior, Social Networking Sites 
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Aslı YURDİGÜL, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’sinden mezun oldu. Yüksek lisansını Atatürk Üniversitesi, 

doktorasını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı’nda tamamladı. Çeşitli 

medya ve özel kurumlarda yönetici olarak bir süre çalışan Yurdigül, akademik hayatına 2005 yılında Atatürk Üniversitesi 

İletişim Fakültesi’nde başladı. 2015 yılında ‘İletişim Çalışmaları’ bilim alanında doçent unvanını aldı. Kitap, 

ulusal/uluslararası makale ve bildiri gibi akademik çalışmalarının yanı sıra belgesel ve kısa film gibi uygulama çalışmaları da 

bulunan Yurdigül, halen Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Temel İletişim Bilimleri Anabilim Dalı’nda görev 

yapmakta; başta haber, haber sosyolojisi, yeni iletişim teknolojileri gibi konular olmak üzere iletişim alanına yönelik 

çalışmalar yürütmektedir. 

 

Özet: 2019 yılında Çin’de başlayan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ve beraberinde ortaya çıkan 

pandemi süreci eğitim, sağlık, ekonomi gibi hayatın hemen her alanını etkisi altına almıştır. Hem psikolojik hem de sosyolojik 

olarak olumsuz bir süreci ifade eden pandemi dönemi, bireylerin özellikle haber alma ve bilgi edinme noktasında medyaya 

yöneldikleri; farklı farklı medya KAYNAKLARını taradıkları ve sürecin gelişimini yakından takip ettikleri bir dönem 

olmuştur. Bu dönemde medya, başta haber türü olmak üzere, farklı tür ve içerikleriyle hem koronavirüsün hem de 

pandeminin tanımının yapılması ve sınırlarının çizilmesi noktasında oldukça önemli bir işlev görmüştür. Ancak medyanın 

hemen her konuda sıklıkla kullandığı bir takım anlatı ve sunum formlarını pandemi döneminde de yoğun bir şekilde 

kullanması toplumsal düzlemde pandemiye ilişkin korku ve endişelerin artmasına neden olmuştur. Özellikle koronavirüs ve 

pandemiye ilişkin medya içeriklerinin abartı, tekrar, olumsuzlama gibi bir takım anlatı unsurlarının kullanılarak medyatik 

bir gerçekliğe dönüştürülmesi, konunun tek taraflı bakış açılarıyla verilmesi, reyting/tiraj ya da tıklanma kaygısının ön 

planda olması, konuya ilişkin eksik, yetersiz, zaman zaman da yanlış bilgilerin kullanılması ve uzman olmayan kişilerin 

görüşlerine başvurulması bu süreçte toplumsal korku ve endişeleri arttıran en önemli unsurlar olmuştur. 

Buradan yola çıkan bu çalışma, medya ve korku kültürü arasındaki ilişkiyi ‘pandemi süreci’ üzerinden ele almaktadır. 

Pandemi döneminde hastalığa, bulaşma yollarına, belirtilerine ve tedavi yöntemlerine ilişkin ortaya çıkan bilinmezlik ve 

belirsizlik durumu, özellikle haber medyasının konuya yönelik içerikleri sunma biçimi; başlıklar, görseller, kelimeler ve yer 

verme sıklığı gibi etkenlerle de birleşerek toplumda korku kültürünün oluşması ve yerleşmesine sebep olmuştur. Çalışma 

kapsamında, medya ve korku kültürü arasındaki bu ilişki pandemi sürecinde koronavirüs ile ilgili yayınlanan haberler 

üzerinden tartışılmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Korku Kültürü, Haber, Koronavirüs, Pandemi 

 

Abstract: The coronavirus that started in China in 2019 and spread around the world in a short time, and the accompanying 

pandemic process has affected almost all areas of life, such as education, health and economy. The pandemic period, 

expressing a negative process both psychologically and sociologically, has become a period when people turn to the media to 

read the latest news and information, scan various media sources and follow the process closely. During this period, the 

media played a very important role in defining both the coronavirus and the pandemic through different types of information 

and content, especially news-type content. However, the intensive use by the media during the pandemic of certain forms of 

storytelling and presentation, which are often used in almost every topic, led to increased fear and concern about the 

pandemic at a social level. In particular, media content related to the coronavirus and the pandemic is transformed into media 

reality through some elements of narrative, such as exaggeration, repetition and denial, the topic is presented from a one-

sided perspective, and anxiety about ratings/circulation or clicks comes to the fore. The use of incomplete, inadequate and 

sometimes incorrect information on the topic and the reference to non-specialists' opinions were the most important factors 

that increased social fears and anxieties in this process. 

In this context, this research examines the relationship between the media and the culture of fear in the 'pandemic process'. 

The state of ignorance and uncertainty about the disease, its modes of transmission, symptoms and treatments during the 

pandemic, particularly the way news media present content on this topic; combined with factors such as headlines, images, 

words and frequency of posting, this resulted in a culture of fear forming and establishing itself in society. This study 

discusses this relationship between the media and the culture of fear using the example of news published about the 

coronavirus during the pandemic. 

 

Keywords: Culture of Fear, News, Coronavirüs, Pandemic 
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MEDYA VE KORKU KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA “PANDEMİ SÜRECİ” 

 

1.GİRİŞ 

 

Diğer tüm duygular gibi korku da insanın doğuştan sahip olduğu, var olmak ya da hayatta 

kalabilmek adına sığındığı temel bir duygudur. Bu yönüyle korku, hemen hemen tüm canlılarda ortak 

bir duygu olmakla birlikte; ortaya çıkışı, nedenleri, görünüm şekilleri ya da sonuçları itibariyle 

farklılıklar göstermektedir. Tarihsel süreç içerisinde değerlendirildiğinde, özellikle ‘bilinmeyen’ 

korkusunun insanın ve dahil olduğu toplulukların duygu, düşünce ve davranışlarını şekillendirmede 

ön plana çıktığı görülmektedir. Ancak zaman içerisinde yaşanan toplumsal gelişim ve dönüşümler 

korkunun ortaya çıkışı, nedenleri, görünüm şekilleri ve sonuçları üzerinde doğrudan etkili olarak 

birtakım değişimleri de beraberinde getirmiştir. Bu noktada, özellikle toplumsal düzeyde 

‘bilinmeyen’in korkusundan ‘bilinenin’ korkusuna doğru bir evrilme yaşandığı görülmektedir. Bunda 

hiç şüphesiz, matbaanın icadından telgrafın kullanılmasına ve nihayetinde radyo, televizyon ve 

internet gibi kitle iletişim araçlarının bulunması ve kullanılmasının büyük bir rolü vardır. Kitle 

iletişim araçları, bireylere yeni dünyaların kapılarını açarak onları bilinmeyenlerle tanıştırmış; yeni 

gerçekliklerle karşı karşıya bırakmıştır. Freud, korkunun ne zaman, neye karşı ve hangi durumlarda 

ortaya çıkacağının bireyin dış dünyaya karşı olan bilgi ve güçlülüğüne bağlı olduğunu ileri 

sürmektedir (Freud, 1994:226-227). Bu anlamda denilebilir ki; yaşadığımız çağda kitle iletişim araçları, 

bireylerin ne zaman, nelerden ve nasıl korkmaları gerektiği konusunda dış dünya ile bağlarını kuran 

en önemli araçlardır. Bu nedenle, kitle iletişim araçlarının içeriğinde ne olduğu, bu içeriği nasıl ve ne 

kadar sunduğu, sunarken hangi unsurları kullandığı bireysel ve toplumsal korkuların oluşması ve 

yayılmasında oldukça önemlidir. 

Buradan yola çıkan bu çalışma da, medya ve korku kültürü arasındaki ilişkisi pandemi süreci 

üzerinden ele almaktadır. 2019 yılında gündemimize giren ve tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde 

de büyük bir korku salan covid-19 virüsünün ve devamında ilan edilen pandeminin tanımlanması ve 

sınırlarının çizilmesi noktasında genelde medya, özelde ise haber medyası, ürettiği içeriklerle önemli 

bir rol oynamıştır. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edildiği ve ülkemizde ilk 

covid-19 vakalarının görülmeye başlandığı dönemde haberler, toplumun haber alma ve bilgi edinme 

noktasında başvurduğu ilk kaynak olmuştur. Bu süreçte haberler, sadece konuya ilişkin bilgilendirme 

işlevi görmemiş aynı zamanda toplumda konuyla ilgili ortak duygu ve kanaatlerin oluşmasında da 

oldukça etkili olmuştur. Haber medyası, ürettiği içeriklerle covid-19 ve pandeminin tanımının 

yapılması, sınırlarının çizilmesi, bulaşma yolları, tedavi yöntemleri vb. bilgilerle toplumda covid-19 ve 

pandemiye ilişkin daha çok ‘korku’ merkezli bir algı oluşturmuştur. Covid-19 ve pandemi konulu 

içeriklerde haber anlatı yapısını oluşturan unsuların kullanım şekliyle de bu algıyı güçlendirmiştir. Bu 

nedenle, pandemi sürecinde üretilen haberlerin covid-19 ve pandemiye ilişkin toplumsal korkuların 

oluşması ve yayılmasına neden olduğu görülmektedir. Çalışma kapsamında bu durum, örnek olarak 

alınan haber içeriklerinin tekrar, abartı, olumsuzlama, örnek gösterme, uzman görüşüne başvurma 

gibi haber anlatı unsurları üzerinden analiz edilmesiyle tartışılacaktır. 

 

1.1.Medya ve Korku Kültürü 

 

Korkuyu ‘beklenmedik ve öngörülmeyen bir durumla karşılaşan insanın, zihnini 

yoğunlaştırmasını sağlayan bir mekanizma’ olarak tanımlayan Furedi (2001:8), kişisel deneyimlerin 

korkuyu biçimlendirdiğini ileri sürerek korkunun öğrenilmişliğine vurgu yapmaktadır. Savaşı 
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yaşamış, savaşın olumsuz etkilerine maruz kalmış ya da bunu en yakınındaki kişilerden öğrenmiş 

birinin savaştan korkması son derece normaldir. Bu durum, korkuyu bireysel/psikolojik bir duygu 

olmaktan çıkararak toplumsal/sosyolojik bir boyuta taşımaktadır. Bu anlamda, özellikle modern 

toplumlar korkunun egemen olduğu toplumlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu egemenliği ‘korku 

kültürü’ olarak adlandıran Furedi, sağlık, çevre, teknoloji, yeni icatlar ve kişisel güvenlik gibi pek çok 

alanın korku kültürü tarafından tehdit edildiğini ileri sürmektedir. Toplumun en genelinden en küçük 

birimi aileye ve hatta aileyi oluşturan bireylere kadar hemen herkesi etkisi altına alan korku kültürü 

özellikleri ve sonuçları açısından da bireysel korkulardan ayrılmakta ve çok daha fazla önem arz 

etmektedir. Korku kültürünü oluşturan korkular gelip geçici değil; çoğunlukla daha derinden 

hissedilen ve kalıcı hasarlar bırakan bir yapıdadır. Bu anlamda bu korkular, yalnızca yaygın olan 

bireysel korkuların bir toplamı değil, varlığını belirli kurumların desteği ile sürdüren, bireylerin 

bilinçaltına yerleşerek davranışlarını yönlendiren korkulardır. Bu korkular her zaman rasyonel 

sebeplere dayanmamakla birlikte, toplumu sürekli tehdit ederek güvensizlik ortamının oluşmasına 

neden olmaktadır (Silier, 2003). 

Korku kültürü olarak adlandırılan ve toplumsal düzeyde etkili olan korkular, içinde yaşanılan 

toplum ve dönemle ilişkili olarak da ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda korkunun KAYNAKLARı, 

yayılma biçimleri ve görünüm şekilleri de birbirinden farklılık göstermektedir. Genel olarak 

değerlendirildiğinde, geçmiş ve gelecek, din, kültür, siyaset, mitoloji ve medya gibi etkenler korku 

kültürünü oluşturan en önemli etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır (Yurdigül, 2014). Bu etkenler 

bazen tek başına bazen de farklı şekillerde bir araya gelerek toplumları tehdit etmekte ve korku 

kültürünün oluşarak güçlenmesine neden olmaktadır. Özellikle medya, diğer tüm etkenleri de içine 

alacak şekilde genişleyerek korku kültürünün oluşmasında en önemli etkenlerden biri olarak işlev 

görmektedir. Din, siyaset, geçmiş, gelecek, mitoloji gibi korku kültürünü oluşturan tüm unsular, 

medya içerisinde eriyerek farklı formlara bürünmüşler, yeni anlamlar kazanmışlar ve tek başlarına 

olduğundan çok daha etkili bir konuma gelmişlerdir. Böylelikle medya, çağın belli başlı hayalleri ile 

saplantılarını, umutları ile korkularını ve hayata dair deneyimlerini açık bir şekilde dile getirerek 

günümüz kültürü ve toplumunu anlama ve yorumlamak için verimli bir alan sunmaktadır (Kellner, 

2010;69). 

Medyanın korku tellallığı yapması genellikle toplumda tehlike hissi, risk algısı, güvensizlik 

duygusu ve tehdit unsuru yaratarak mümkün olmaktadır. Tehlike, risk, güvensizlik ve tehdit gibi 

kavramların belirli olaylarla bağlantılı olarak sık sık gündeme gelmesi toplumda korku kültürünün 

oluşmasına neden olmaktadır. Bu anlamda modern toplum, medyanın tahrik ve azdırmaları sonucu 

bir risk toplumuna dönüştürülmektedir. Riskler medya tarafından sürekli güncel hale getirilmekte ve 

gündemde tutulmaktadır. Medya olmadan bu risklerin bir anlamı da olmamaktadır. Yani, riskleri risk 

yapan bugün medyadır (Beck, 2011:356-357). 

Medya korku kültürü ̈ yaratmak adına topluma, çoğunlukla gerçek dışı ya da gerçeğin belirli bir 

bo ̈lümüne odaklanan içerikler sunmaktadır. Bu yolla medya sunduğu içeriklerin toplum tarafından 

nasıl algılanması gerektiğini de belirlemektedir. Günümüzde birçok insan, kişisel deneyimleri 

sayesinde değil, medya aracılığıyla bilgi edindiği için, bu bilginin aktarılma tarzı kişilerin sorunu 

algılayış biçimini de belirlemektedir (Furedi, 2001:85). 

Medya, özellikle suç, şiddet, terör, afetler, salgın hastalıklar ve küresel tehditler gibi olumsuz 

konuları ön plana çıkararak toplumda bu yönlerde korku kültürünün oluşmasına neden olmaktadır. 

Söz konusu bu konular, bir yandan gündelik hayatta sıkça rastlanan, bu nedenle de bulmak için özel 

bir çaba gerektirmeyen konularken; diğer yandan izleyici ve okuyucuların hemen her zaman ilgisini 
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çeken konulardır. İzleyicilerin/okuyucuların her zaman için olumsuz olaylara/sonuçlara ilişkin bir 

beklentisi vardır. Medya da bu konuları sıkça gündeme getirerek bu beklentiyi karşılamaktadır. 

Ancak medyanın herhangi bir sorunu sıkça gündeme getirmesi ve gündeme getirirken nasıl ele alıp 

sunduğu toplumda o konuya ilişkin bir farkındalık oluşturmakta ve tehlike beklentisi yaratmaktadır 

(Yurdigül, 2014:93). Bu süreç, toplumda korku kültürünün oluşması, yayılması ve yerleşmesini de 

beraberinde getirmektedir. 

 

2.AMAÇ VE YÖNTEM 

 

Bu çalışmanın temel amacı, medya ve korku kültürü ilişkisi bağlamında pandemi sürecini ele 

almak ve tartışmaktır. Bu amaçla çalışmada, pandemi sürecinde covid-19 ve pandemi konulu 

yayınlanan haberler analiz edilmektedir. Çalışmanın kapsamını daraltmak ve sınırlarını belirlemek 

adına, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen ve Türkiye’de de ilk vakanın görüldüğü 

tarih olan 11 Mart 2020 tarihi başlangıç olarak alınmış ve bu tarihi takip eden hafta boyunca 

gazetelerin birinci sayfaları üzerinde çalışılmıştır. İnternet üzerinden arşivlerine ulaşılabilen Hürriyet, 

Sabah, Sözcü, Cumhuriyet ve Türkiye gazeteleri tamamen rastlantısal bir şekilde çalışmaya dahil 

edilmiştir. Bu gazetelerin birinci sayfasında covid-19 ve pandemi sürecine ilişkin yer alan haberler, 

medya ve korku kültürü ilişkisi bağlamında incelenmiştir. Bunun için, gazetelerde yer alan haberler 

biçimsel ve içeriksel özellikleri açısından iki ana kategoriye ayrılmıştır. Biçimsel özellikler bağlamında 

haberlerin sayfadaki konumu ve görsel kullanımlarına bakılmıştır. İçeriksel özellikleri açısından ise 

haberler metinsel ve görsel boyutlarıyla analiz edilmiştir. Metinsel boyutuyla haberlerin başlık 

kullanımları ve içeriğini oluşturan temalar incelenirken; görsel boyutunda kullanılan görsellerin ne 

olduğuna odaklanılmıştır. Haberlerdeki korku kültürüne yönelik unsurlara vurgu yapan çalışmada, 

bu haberlerin pandemi sürecinde toplumda korku kültürü oluşturma noktasında “nasıl” bir işlev 

gördüğü ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu anlamda çalışma, nitel bir araştırma olup elde edilen veriler 

sürece ilişkin bir genelleme içermemektedir. 

 

3.BULGULAR 

 

Çalışmada elde edilen bulgular biçimsel özellikler ve içeriksel özellikler olmak üzere iki ana 

kategori altında sınıflandırılmıştır. Biçimsel özelliklerde haberlerin sayfadaki konumu ve görsel 

kullanıp kullanmadığı incelenirken, içeriksel özelliklerinde haberlerin metinsel ve görsel boyutları 

incelenmiştir.  Haberlerin metinsel boyutlarına haber başlıkları ve haberlerde yer alan temalar 

üzerinden bakılırken, görsel boyutta da haberde kullanılan görselin içeriğinin ‘ne’ olduğu ile 

ilgilenilmiştir. 

 

3.1.Biçimsel Özellikler 

 

3.1.1.Haberlerin sayfadaki konumu 

 

Gazetelerde yer alan haberlerin gazete içerisinde hangi sayfada ya da sayfanın neresinde ve 

nasıl yer aldığı son derece önemlidir. Bu anlamda, gazetelerin ilk sayfasında yer alan haberler, haber 

değeri kriterleri açısından en önemli haberler olup, toplumun gündemini belirlemektedir. Bu nedenle 

de bu haberlerin seçimine özel bir önem gösterilmekte; sayfanın neresinde, hangi boyutlarda, hangi 

başlık ve görsellerle sunulacağı titizlikle belirlenmektedir. Bu değerlendirme sonucu günün en önemli 
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haberleri manşet ya da sürmanşet bölümlerinde yer alarak, çarpıcı başlıklarla okuyucuya 

sunulmaktadır. Manşet ve sürmanşet dışında kalan haberler ise önemlilik derecelerine göre sayfanın 

orta ya da alt bölümleri gibi farklı yerlerinde konumlandırılmaktadır. 

İlk sayfada en önemli haber, gazetenin manşeti olarak verilmektedir. Haber konusunun dikkat 

çekici ve büyük puntolarla yazılmış bir başlıkla sunulduğu bu bölümde, haberler genellikle fotoğraflı 

olarak yer almakta; haber konusunun önemi ve büyüklüğüne göre alt, üst ve ara başlıklar halinde 

düzenlenebilmektedir. Bir ya da birden fazla haberin önem sırasında göre gazete logosunun üzerinde 

yer aldığı ve manşetten sonra en önemli haber/haberler olarak konumlandırılan konular ise 

sürmanşetten verilmektedir. Burada da haberler okuyucunun hemen ilgisini çekecek ve haberin 

devamını okutacak nitelikte başlık ve görsellerle verilmektedir. 

Bu çalışma kapsamında da koronavirüs ile ilgili gazetelerin ilk sayfasında çıkan haberlerin 

konumu manşet, sürmanşet ve diğer başlıkları altında kategorilendirilmiştir. Buna göre haberlerin 

gazetelerdeki konumları incelendiğinde; Sabah, Cumhuriyet ve Türkiye gazetelerinin koronavirüsle 

ilgili haberleri tüm hafta manşetten verdiği görülmüştür. Bunun dışında kalan Hürriyet Gazetesi’nin 

11 Mart tarihi hariç, 6 gün; Sözcü Gazetesi’nin ise 12 ve 13 Mart tarihleri hariç, 5 gün manşet olarak 

kullandığı görülmüştür. 

Koronavirüs haberlerinin sürmanşet olarak konumlandırılmasına bakıldığında ise Hürriyet 

Gazetesi’nde 3, Sabah Gazetesi’nde 1, Sözcü Gazetesi’nde 1 haber görülmektedir. Cumhuriyet 

Gazetesi’nin ilk sayfada manşet uygulamalı bir sayfa tasarımına sahip olmasından dolayı sürmanşet 

herhangi bir habere rastlanmamıştır. Türkiye Gazetesi’nde de, Cumhuriyet Gazetesi’yle aynı şekilde, 

manşet uygulamalı sayfa tasarımına sahip olmasından dolayı sürmanşet habere rastlanmazken; 14, 16 

ve 17 Mart tarihlerinde bazı haberlerin manşet haberin üstünde, dikkat çekici bir şekilde 

konumlandırıldığı görülmüştür. 

Manşet ve sürmanşet dışında kalan haberlerin ise, genellikle sayfanın katlama çizgisinin altında 

kalan, bir ya da iki sütunluk ve daha ziyade gazetenin içerisinde yer alan haberlerin tanıtımını 

yapacak şekilde konumlandırıldığı görülmüştür. 

 

3.1.2.Görsel kullanımı 

 

Gazetelerin ilk sayfasında yer alan haberler görsel kullanımı açısından incelendiğinde 

manşetten verilen tüm haberlerde görsel kullanıldığı görülmektedir. Bu haberler genellikle birden çok 

görselin kullanımıyla sunulmaktadır. İncelenen manşet haberleri içerinde sadece Hürriyet 

Gazetesi’nin 12 Mart ve Sözcü Gazetesi’nin 13 Mart tarihli manşetlerinde görsel kullanmadığı 

görülmektedir. 

Sürmanşet haberlere bakıldığında ise gazetelerin burada genellikle görsel kullanmama 

eğiliminde olduğu görülmektedir. Cumhuriyet ve Türkiye Gazeteleri sürmanşet uygulaması 

kullanmazken; Sözcü (12 Mart) ve Sabah (13 Mart) gazetelerinde ise sadece birer gün sürmanşette 

görsel kullanılmıştır. Hürriyet Gazetesi’nin ise 11, 12, 13 ve 17 Mart tarihlerinde görsel kullandığı 

diğer 3 gün ise görsel kullanmadığı görülmüştür. 
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3.2.İçeriksel Özellikler 

 

11-17 Mart 2020 tarihleri arasında Hürriyet, Sabah, Sözcü, Cumhuriyet ve Türkiye gazetelerinde 

koronavirüs ile ilgili çıkan haberlerin içeriksel özellikleri üzerinden değerlendirilmesinde ise haber 

başlıkları, haber içerikleri ve görsel içerikler temel alınmıştır. 

 

3.2.1.Başlık kullanımı 

 

Çalışma kapsamında manşet ve sürmanşette yer alan haberlerin başlıkları, ara başlıklar ve 

gazete içerisinde yer alan haber ve yazıları tanıtıcı nitelikte kullanılan başlıklar incelenmiştir. 

İncelenen başlıklar okuyucuya verdiği mesaj itibariyle belirli kategorilere ayrılmıştır. Buna göre 11-17 

Mart tarihleri arasında yayınlanan Hürriyet, Sabah, Sözcü, Cumhuriyet ve Türkiye gazetelerinde yer 

alan başlıklar; korku ve paniğe sebebiyet verecek türden başlıklar, bilgilendirici başlıklar, tavsiye 

veren başlıklar, eleştirel başlıklar, olumlayıcı/iyimser ve magazinel başlıklar olarak 

kategorilendirilmiştir. 

Haber başlıklarında en fazla kullanılan başlıkların korku ve paniğe sebebiyet verecek türden 

başlıklar olduğu görülmüştür. Bu başlıklar genellikle anlatım tarzı, kullanılan kelimeler, kelimelerin 

çağrışımları gibi sebeplerle okuyucuların koronavirüse karşı olan duygu ve düşüncelerini olumsuz bir 

şekilde etkileyerek korku ve panik yaşanmasına neden olmaktadır. Özellikle bu durumun devamlılık 

göstermesi ya da farklı yayın organlarında da aynı şekilde başlıkların kullanılması toplumda korku 

kültürünü oluşturmaktadır. Korku ve paniğe sebebiyet verecek başlıkların gazetelere göre 

kullanımına bakıldığında; Sözcü, Hürriyet ve Türkiye gazetelerinin ön plana çıktığı görülmektedir. 

Sözcü Gazetesi’nde atılan başlıklardan bazıları; ‘Koronayak Olduk’, ‘Savaştan Çok Salgın Öldürdü’, 

‘Dünyadan 2 Kötü Haber’, ‘2 Ülkede Vaka ve Ölüm Sayısı Hızla Artıyor’, ‘Bu Virüsün Aşısı Yok’, 

‘Olağanüstü Önlemler’ dir. Hürriyet Gazetesi’nde ‘Dünya Durdu’, ‘Dünya Böylesini Görmedi’, ‘Hepsi 

Kapandı’, ‘Umre Dönüşü Dev Karantina’ gibi başlıkların kullanıldığı görülmektedir. Korku ve paniğe 

sebebiyet verecek türden başlıkların Sözcü ve Hürriyet’e göre nispeten daha az olduğu Türkiye 

Gazetesi’nde ise ’59 bin 868 Virüslü’, ’21 Bin kişi Gözetim Altında’, ‘Doktorlar Artık Hasta Seçiyor’, 

“Virüs nice orduları yıktı”, “ hani sıcakta yaşamazdı”, “Dünyada alarm” başlıkları yer almıştır. Korku 

ve paniğe sebebiyet verecek türden başlıklarda genellikle vaka, ölüm, virüs, savaş, salgın gibi 

olumsuz anlama sahip kelimelerin kullanıldığı; kelimelerin gerçek anlamları dışında mecaz 

kullanımlarına da yer verildiği- Hürriyet Gazetesi’nde yer alan Dünya Durdu ve Dünya Böylesini 

Görmedi’ başlıklarında olduğu gibi-; abartı unsuruna başvurulduğu ve konunun önemini 

vurgulamak için sayılardan yararlanıldığı görülmektedir. Bu başlıklara ilişkin belirtilmesi gereken bir 

başka nokta da, manşet ya da sürmanşetlerden ziyade ara başlık ya da tanıtıcı nitelikteki başlıklarda 

daha fazla kullanıldığıdır. 

Bir diğer başlık kategorisi ise bilgilendirici başlıklardır. Bu kategoride yer alan başlıklarda 

genellikle Sağlık Bakanı, Bilim Kurulu ya da hükümeti temsil eden siyasi yetkililer ile sağlık 

çalışanlarının açıklamaları ve mesajları yer almaktadır. Başlıklarda doğrudan ya da dolaylı aktarımlar 

da kullanılmaktadır. 

Hükümetin korona zirvesi sonrası aldığı kararlara yer veren 13 Mart tarihli Hürriyet 

Gazetesi’nin “Okul Tatil Maçlar Seyircisiz’ başlığı; Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamalarını veren 11 

Mart tarihli Sabah Gazetesi’nin ‘Tedbiri Arttırın Teması Azaltın’ başlığı; Sözcü Gazetesi’nin Bakan 

Koca’nın açıklamalarını verdiği 11 Mart tarihli ‘Türkiye’de İlk Koronavirüs Vakası’ ve 14 Mart tarihli 
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‘Türkiye’de Virüslü Hasta Sayısı 5’e çıktı’ başlıkları ve Türkiye Gazetesi’nin 12 Mart tarihli ‘Üç 

Bakandan Ortak Mesaj: Hayatımıza yeni düzen vermeliyiz’ başlıkları bu kategoride yer alan 

başlıklardan bazılarıdır. 

Haber başlıklarında yer tutan önemli kategorilerden biri de okuyuculara koronavirüsten nasıl 

korunmaları ve ne yapmaları konusunda bilgiler veren, tavsiye niteliğindeki başlıklardır. Bu başlıklar 

daha çok uzmanlardan alınan ya da farklı KAYNAKLARdan derlenen bilgilerle okuyuculara 

tavsiyelerde bulunan, uyarıcı ve yönlendirici nitelikteki başlıklardır. Bu başlıklara örnek olarak, 

Hürriyet Gazetesi’nin 12 Mart tarihli “Bu önlemler hayat kurtarır, Korona Anayasası”, 16 Mart tarihli 

“Temastan Kaçın Mesefayi Koru”,17 Mart tarihli “Koronavirüse karşı bunları yapın bunları 

yapmayın” haber başlıkları; Sabah Gazetesi’nin 13 Mart tarihli “Koronavirüse Karşı 14 Altın Kural” 

başlıklı haberi; Sözcü Gazetesi’nin 12 Mart tarihli “Koronavirüse Karşı Ne Yemeli, Ne İçmeli Nasıl 

Korunmalı” haber başlıkları verilebilir. 

Bir diğer başlık kategorisi de eleştirel başlıklardır. Bu başlıkların daha çok koronavirüs ve 

yaşanan sürece ilişkin alınan/alınamayan ve bu kararların uygulanma şekli gibi konulara ilişkin 

yapılan haberde kullanıldığı görülmektedir. İncelenen gazeteler ve haberlerine bakıldığında eleştirel 

başlıkların en yoğun Cumhuriyet Gazetesi’nde kullanıldığı görülmektedir. Gazetenin 11 Mart tarihli 

sayısında manşetten yayınlanan haber, “Koronavirüse karşı önlemler açıklanıyor ama okullarda 

sabun yok” üst başlığı ve “Uyarıyoruz” başlığı ile yer almaktadır. Gazete 12 Mart tarihli haberini 

“Ülkede tek vaka saptansa da sağlık otoriteleri, yurttaşı önlem almaya, devleti de şeffaflığa çağırdı” 

üst başlığı ve “En tehlike salgın: Panik” başlığı ile; 14 Mart tarihli haberini “Test yapılan kurumlar az, 

14 gün ve bir metre kuralına uyulmuyor. Herkese görev düşüyor” üst başlığı ve “Türkiye’nin sınavı” 

başlığı ile; 15 Mart tarihli haberini “Çin ve İran’ın mücadelesine destek vermeyen Batı, virüs dünyayı 

sardıktan sonra harekete geçti” üst başlığı ve “İki yüzlü dünya” başlığı ile; 16 Mart tarihli haberini 

“Yurttaş umreden döneni ziyarete koştu. Baba kızını karantinadan kaçırdı. Sağlık otoriteleri uyardı” 

üst başlığı ve “Bilimden kaçmayın” başlığı ile; 17 Mart tarihli haberini ise “Hekimler: Virüs krizi 

yönetiminde gevşeme var. Birlikte yönetelim. AVM’ler kapatılsın. İller açıklansın” üst başlığı ve 

“Önlem var ama eksik, şeffaflık yener” başlığı ile vermiştir. Sözcü Gazetesi’nin 16 Mart tarihli manşet 

haberinin üst başlığı “Devletin mücadele ciddiyetini bozmayın”, başlığı ise “Karantina ziyareti 

olmuştur”. Türkiye Gazetesi’nin 13 Mart tarihli sayısında “İnsaf, izan kalmadı… Fırsatçı yine 

sahnede” üst başlığı ve “Kendimizi vuruyoruz” başlığı kullanılmıştır. İncelenen diğer gazetelerde ise 

eleştirel başlıklara rastlanmamıştır. Eleştirel başlıklar, bir yandan alınan kararları ya da süreçte 

yapılanları eleştirirken diğer yandan toplumda olumsuz bir algı yaratarak paniğe ve korkuya neden 

olabilmektedir. 

Oluşturulan kategorilerden biri de olumlayıcı/iyimser başlıklardır. İncelenen sürede bu 

kategoride başlıklara yok denecek kadar az rastlanmıştır. Rastlanan toplam 5 başlıktan biri Hürriyet 

Gazetesi’nin 16 Mart tarihli sayısında yayınlanan tek sütunlu bir habere ait “Koronayı yakında alt 

ederiz” başlığıdır. Türkiye Gazetesi’nin 12 Mart tarihli sayısının manşet haberi “Basit tedbirlerle 

virüsü uzak tutun” üst başlığı ve “Endişeye gerek yok” başlığıyla yayınlanırken, tek sütunlu bir 

haberde de “Dünya aşı için sefer oldu” başlığına rastlanmıştır. Sözcü Gazetesi’nin 13 Mart tarihli 

sayısında da “SARS kahramanı Çinli profesör tarih verdi” üst başlığı ve “Koronavirüs haziranda 

biter” başlıklı haber yayınlanmıştır. İncelenen gazeteler içerisinde en olumlayıcı/iyimser başlıkların ise 

Sabah Gazetesi’nde atıldığı görülmüştür. Gazetenin 12 Mart tarihli manşeti “Kirli bilgiye kanmayın 

her şey kontrol altında”dır. Gazete 15 Mart’ta yayınlanan bir haberinde de “Virüsten korkmayın 

talimatlara uyun” başlığını kullanmıştır. 17 Mart tarihli sayısının manşetinde ise “Devlete 
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güveniyorum kurallara uyuyorum” başlığı yer alırken, manşetin sağ tarafında yer alan tek sütunlu bir 

haberin başlığı da “Koronavirüs ile ilgili iki iyi haber” olmuştur. 

İncelenen haberlerde zaman zaman magazinel başlıkların kullanıldığı görülmektedir. Daha çok 

kültür, sanat, müzik ya da sinema gibi alanlarda tanınmış kişilerin koronavirüsle ilgili haberlerinin 

başlıkları bu kategoride toplanmıştır. Hürriyet Gazetesi’nin bu kategoride başlıkları “Virüsü kaptı 

like’ı patladı”, “Sosyetenin koronayla imtihanı”, “İtalyan sevgilisi karantinaya alınacak mı” olurken; 

Türkiye Gazetesi’nde de “Virüs ünlü dinlemiyor” başlığının kullanıldığı görülmektedir. 

 

3.2.2.Haber içerikleri 

 

Araştırma kapsamında gazetelerin haber metinleri de belirli kategorilere ayrılarak 

incelenmiştir. Haber kategorilerinin oluşumunda haberlerin konusu temel alınmıştır. Buna göre haber 

metinleri, haber başlıklarıyla paralel olarak, korku ve paniğe sebebiyet verecek haberler, bilgilendirici 

haberler, tavsiye veren haberler, eleştirel haberler, olumlayıcı/iyimser haberler ve magazinel olarak 

kategorilere ayrılmıştır. 

Korku ve paniğe sebebiyet verecek haberler; virüsün görüldüğü ülkeleri, ülkelerdeki ölüm ve 

vaka sayılarını, virüsün yayılım hızını, sürecin belirsizliğini, aşı ya da tedavisinin olmadığını, alınan 

önlemlerin yetersizliğini, ülkelerin sınırlarını kapattığını, virüsün ekonomiye ve eğitime kötü 

etkilerini, sağlık sistemlerinin yetersizliğini, gündelik hayata ilişkin yeni düzenlemelerini konu alan 

haberlerdir. Bu haberlerin hem içeriksel hem de görsel olarak korku ve panik yaratacak türden 

kurgulandığı görülmektedir. Bunun için haber metinlerinde abartı, tekrar, olumsuzlama gibi 

unsurların ön plana çıktığı görülmektedir. Yine aynı şekilde, haber metinlerinin kurgusunda sıklıkla 

uzman görüşüne başvurulması ve sayıların yoğun şekilde kullanılması da haberin korku ve paniğe 

neden olmasını sağlayacak unsurlar arasındadır. Bu noktada metinlerde kullanılan dil de önemli bir 

faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Metinlerin oluşturulmasında tercih edilen kelimeler, kelimelerin 

mecaz ve çağrışımsal anlamları korkuyu inşa etmede en önemli unsurlardandır. Örneğin, bu süreçte 

incelen haberlerde virüs, salgın, karantina, ölüm, afet, hayalet, panik gibi olumsuz kelimelerin ön 

plana çıktığı görülmektedir. 

Bilgilendirici haberler, daha çok hükümet tarafından sürece ilişkin alınan önlem ve tedbirlerin 

konu edildiği haberlerden oluşmaktadır. Bu haberler içinde özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 

açıklamaları önemli bir yer tutmaktadır. 

Tavsiye içeren haberler ise koronavirüsten nasıl korunulması, nelere dikkat edilmesi gerektiğini 

bildiren haberlerdir. Neler yenmeli, neler içilmeli, nasıl davranılmalı gibi, konunun uzmanları -sağlık 

çalışanları- ya da haberciler tarafından derlenmektedir. Haber içeriklerinde korunavirüsten korunmak 

için bağışıklık sisteminin nasıl güçlendirileceği, hijyen için neler yapılması gerektiği, grip aşısının 

olunup olunmayacağı gibi konular tartışılırken; okuyuculara mendile öksürün, kalabalık yerlere 

girmeyin, ellerinizi sık yıkayın, maske takın, en ufak bir belirtide doktora gidin ya da kendinizi 14 gün 

karantinaya alın, bol sıvı tüketin, yaşadığını yerleri sık sık havalandırın, kıyafetlerini 60-90 derecede 

yıkayın, yurt dışı seyahatlerini iptal edin gibi bir dizi önlemler sunulmaktadır. 

Eleştirel haberler kategorisine bakıldığında hükümete, hükümet tarafından alınan kararlara, 

batılı ülkelere, ekonomiye, üretici/aracı/satıcı firmalara ve vatandaşa yönelik eleştirilerin ön plana 

çıktığı görülmektedir. Hükümete yönelik eleştirilerde alınan önlemlerin yetersizliği, yeterince şeffaf 

olunmadığı ileri sürülürken firmalara yönelik eleştirilerde ise fiyat artışlarına dikkat çekilmektedir. 

Vatandaşlar ise genellikle kurallara uymadıkları için eleştirilmektedir. 
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Bir haftalık süreçte olumlayıcı haberlerin sayısının oldukça az olduğu görülmektedir. Ayrıca bu 

haberler sayfada genellikle tek sütunluk haberler olarak yer almaktadır. Olumlayıcı haberlerin 

konusunu koronavirüsün biteceği ve aşı araştırmalarının yanı sıra sürecin kontrol altında olması ve 

hükümet tarafından alınan önlemlerin yeterliliğine vurgu yapılan haberler oluşturmaktadır. 

Magazinel haberler ise magazin dünyasının ünlü isimlerini ön planda tutan haberlerdir. 

Haberlerde ünlü isimlerin koronavirüs önlemleri kapsamında nasıl davrandıkları, kurallara uyup 

uymadıkları ile koronavirüse yakalanmaları konu edilmektedir. 

 

3.2.3.Görsel İçerikleri 

 

Korku kültürünün oluşumunda haberlerde kullanılan görseller zaman zaman haber 

metinlerinden çok daha etkilidir. Bu nedenle seçilen görsellerin nerede, nasıl ve hangi boyutlarda 

kullanıldığı, içeriğinin ne olduğu oldukça önemlidir. İncelenen haberlerdeki görsellere bakıldığında 

da genellikle toplumda korku ve paniğe neden olacak türden görsellerin kullanıldığı görülmektedir. 

Bu anlamda özellikle beyaz tulum giymiş, gözlüklü ve maskeli insanların görüntüleri haberlere 

damga vurmaktadır. Alışılmışın dışında, korku filmlerinden fırlamış gibi duran bu görüntüler hemen 

her sayfada yer almaktadır. Bu insanların gündelik hayat içerisinde -sokakta, okulda, hastanede, 

camide- olan görüntülerinin ‘normal’ gibi sunulması da ayrı bir sorun oluşturmaktadır. 

Bunun dışında görsellerde ilgi çeken bir diğer içerik de maskeli insanların kullanılmasıdır. 

Koronavirüsle özdeş olarak maskeli insanların görüntülerine hemen her haberde rastlanmaktadır. 

Ancak bu görüntüler içerisinde özellikle maskeli kadınların kullanılması da dikkat çekicidir. 

Görsel içeriklerine bakıldığında boş ya da dezenfekte çalışmalarının yapıldığı sokak 

görüntülerinin kullanıldığı görülmektedir. Özellikle eski haliyle karşılaştırmalı verilen bu görüntüler 

de okuyucuda korku ve panik oluşturacak niteliktedir. 

Haberlerde sıklıkla kullanılan görsellerden biri de hükümet yetkilileridir. Özellikle Sağlık 

Bakanı Fahrettin Koca’nın sıklıkla haberlerde yer aldığı görülmektedir. Bunun dışında koronavirüs 

zirvesi ve bilim kurulu toplantılarına ait görsellerde haberlerde kullanılmıştır. Haberin konusuna 

uygun seçilen görsellerle okuyucuların algıları da şekillendirilmektedir. Bu nedenle seçilen görüntüler 

korku kültürünün oluşumunda oldukça etkili bir iş görmektedir. 

 

4.TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

Haberler sadece haber verme, bilgilendirme işlevine sahip medya içerikleri değildir. Haberler 

ele aldıkları konular, bu konuları ele alış biçimleri, gazetede ve sayfada nerede, nasıl 

konumlandırdıkları, kullandıkları başlıklar, kelime seçimleri ve görsel kullanımları ile gündemi 

belirleme; toplumda gündeme ilişkin belirli bir yönde algı oluşturma gücüne de sahip içeriklerdir. Bu 

nedenle haber konularının seçimi ve bu konuların gazetelerde sunumu oldukça önemlidir. Buradan 

hareketle, bu çalışmada koronavirüs konulu haberlere odaklanılmış ve bu haberlerin gazetelerin ilk 

sayfasındaki sunumları incelenmiştir. Bu incelemenin çerçevesini ise medya ve korku kültürü ilişkisi 

oluşturmuştur. 

İlk olarak 2019 yılı sonlarında Çin’de ortaya çıkan ve buradan da hızlıca dünyaya yayılan 

koronavirüs, ilk günden itibaren tüm dünyada hem medyanın hem de toplumun ana gündemlerinden 

biri olmuştur. Özellikle koronavirüse ilişkin bilinmezlik ve belirsizlik durumu, hem bireysel hem de 

toplumsal bir takım korkuları da beraberinde getirmiştir. Bilinmezlikler, ilk insandan bu yana, 
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korkuların en büyük kaynağı olmuştur. İnsanlar tarih boyunca gerek doğal afetler gerekse de insan 

yapımı felaketler olsun, bilmedikleri, nedenini açıklayamadıkları şeyleri birer tehlike olarak 

algılamışlardır. Bu anlamda koronovirüs de ne olduğu, nasıl bulaştığı ve özellikle de tedavisinin nasıl 

olacağı konusundaki bilinmezliklerle ortaya çıkmıştır. Virüsün kısa sürede hızlı bir yayılımla tüm 

dünyayı etkisi altına alması, sebep ve sonuçlarının açıklanamaması, tedavisinin olmaması tüm 

dünyada büyük bir endişe ve korku yaratmıştır. Bu süreçte virüsün kişiler üzerinde farklı etkiler 

göstermesi, alınan önlemler konusunda ülkelere göre farklılıkların ortaya çıkması gibi belirsizlikler de 

bu endişe ve korkuları iyice körüklemiştir. Ancak bunlarla birlikte, koronavirüse ilişkin toplumsal 

düzeyde bir korku kültürünün oluşmasında başat rolü medya oynamıştır. Medyada yer alan haberler, 

bir yandan virüsten haberdar olma ve bu konuda bilgilendirme işlevi görürken diğer taraftan da 

koronavirüsün tanımlanması ve algılanmasına neden olmuştur. Haberlerde koronavirüsü tanımlamak 

için kullanılan kelimeler, konuyla ilgili atılan başlıklar, dünyanın farklı yerlerinden farklı koronavirüs 

hikayeleri ve kullanılan görseller aracılığıyla koronavirüse ilişkin duygu ve düşüncelerin şekillenmesi 

sağlanmıştır. Bu anlamda, hem koronavirüsün bilinmezlik ve belirsizlik dinamiklerine bağlı olarak 

ortaya çıkardığı süreç, hem de haberlerin bu süreci sunma pratikleri toplumda korku kültürünün 

oluşması ve yaygınlaşmasına neden olmuştur. 

Bu çalışmada da, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görülmesi ve buna bağlı olarak ilerleyen 

süreç dikkate alınarak bir haftalık dönemde gazetelerin ilk sayfaları incelenmiş; burada yer alan 

haberlerin medya ve korku kültürü bağlamında analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgular göz önüne 

alındığında, bir haftalık dönemde tüm gazetelerin koronavirüs konulu haberleri manşet ya da 

sürmanşetten yayınladığı görülmüştür. Haber değeri kriterleri açısından, önemlilik, güncellik, 

ilginçlik taşıyan konulara ayrılan manşet ve sürmanşet haberler, toplumun gündeminin belirlenmesi 

noktasında önemli bir işlev görmektedir. Bu haberlerde kullanılan başlıklar, görseller ve haber 

içerikleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, haberin konumları ve sunumları itibariyle korku ve 

endişe yaratmaya elverişli şekilde kurgulandığı gözükmektedir. Aynı şekilde, haber içeriklerinde de 

tekrar, olumsuzlama, abartı, örnek sunma gibi haber anlatı unsurlarının korku kültürü oluşturmaya 

yönelik kullanıldığı görülmektedir. 

Bir haftalık süreçte koronavirüsle ilgili yayınlanan haberlere bakıldığında, genellikle 

ülkede/dünyada koronavirüsle ilgili alınan son tedbirlerin, vaka ve ölüm sayılarının ve uzmanlar 

tarafından yapılan uyarıların ön planda olduğu görülmektedir. Özellikle virüs öncesi ve sonrası 

mekanlar/yaşamlar hatırlatılmakta ve yeni bir yaşam düzeni önerilmektedir. Gazetelerde siyasetten 

magazine, sağlıktan eğitime hemen her alanda koronavirüs konulu haberler yer almaktadır. Ancak bu 

kadar haber yoğunluğunun arasında, koronavirüsün temel gerçeğine yönelik tek bir habere rastlamak 

mümkün değildir. Koronavirüsün nedenleri, tedavi yöntemleri, virüse yakalanan ve iyileşenlerin 

deneyimleri hiçbir gazetede yer bulmamaktadır. Dolayısıyla, virüsün haberler aracılığıyla 

tanımlanması olumsuz haberler üzerinde yapılmaktadır. Bu da, virüsün ölümcül olduğu ve hemen 

herkes de aynı şekilde etki gösterdiği algısını oluşturmakta; korku ve panik yaratmaktadır. 

Diğer taraftan haberlerde başta sağlık bakanı olmak üzere, yetkili ve uzman kişilerin 

açıklamalarına yer verilmesi, görüşlerine başvurulması toplumdaki endişe ve kaygıları arttırıcı bir 

nitelik taşımaktadır. Bu kişilerin konunun önemine istinaden açıklamalarda bulunmaları, toplumu ne 

yapıp yapmayacakları konusunda uyarılarla yönlendirmeleri bir yandan her şeyin kontrol altında 

olduğu mesajını verirken diğer yandan da olayın ciddiyetini anlatmaktadır. 

Koronavirüsle ilgili haberlerde korku kültürünün oluşumuna yönelik en sık kullanılan 

unsurlardan biri de sayılardır. Haberlerde ülkeler bazında verilen vaka ve ölüm sayılarının 
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rutinleştirilmesi ve daha çok korkuya sebebiyet verecek şekilde grafik ya da efektlerle sunulması 

korku kültürü anlamında oldukça dikkat çekicidir. 

Sonuç olarak, pandemi sürecinde koronavirüsle ilgili yayınlanan haberler bir yandan uyarı 

işlevi görerek toplumda virüse karşı bir farkındalık oluştururken diğer yandan da endişe ve panik 

yaratarak korku kültürünün oluşumuna neden olmaktadır. Bu anlamda, koronavirüsle ilgili 

haberlerin temel işlevi haberdar etmek ve bilgilendirmek olmalıdır. Ancak bu süreçte kaynağı belirli, 

kesinlik içeren bilgilerin sunulması, olumsuz örnekler kadar olumlu örneklere de yer verilmesi, 

sayıların korkuya neden olacak şekilde kullanılmaması, özellikle haber görsellerinin toplumda korku 

ve endişe yaratmayacak şekilde özenle seçilmesi ve kullanılması büyük önem taşımaktadır. 
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Özet: Televizyon alanındaki teknik gelişimler, ilgili teknolojik araçların kullanım pratikleri doğrultusunda çeşitlenim 

göstermektedir. Ancak bu durum kimi zaman belirli bir zorunluluk halinin de yansıması olabilmektedir. 2019 yılında 

başlayan ve küresel ölçekteki etkililiği sürdüren Covid-19 salgını da ilgili durumların başında gelmektedir. Bu çerçevede 

yapılacak üretimlerde (program, film, dizi vb.) sağlık kriterlerine uygun olarak kişilerin aynı ortamda bulunması ve temas 

alanlarının minimum düzeyde bulunması gerekmektedir. Bu noktada da teknolojik imkânların çeşitliliğinde yararlanarak 

farklı üretim tiplerinin benimsenmesi de ortaya çıkabilmektedir. Bu çalışmada hem üretim biçimi hem de içerik özellikleri 

olarak Covid-19 etkisinin bir yansıması olarak kabul edilebilen “Gün On4” adıyla puhutv dijital platformunda yayınlanan 

dizi, içerik analizi yöntemiyle incelenmektedir. Klasik televizyon dizilerinden farklı olarak oyuncularının farklı mekânlarda 

bulunmasıyla hazırlanan yapım aynı zamanda ismiyle paralel bir olgu olarak karantina süresini merkeze almaktadır. Yapım 

sürecinde oyuncular bir bilgisayar ekranı üzerinde bir araya getirilmekte ve hikâyenin görsel anlatımı da dijital arayüzler 

vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Konu içeriğinde ise bir cinayetin çözülmesi adına iş birliği yapan polislerin karantinada 

oldukları farklı yerlerden “masa başından” çalışması yer almaktadır. Çalışmada ilgili dizinin teknik açıdan yeni bir 

uygulama pratiğinin işlerlik kazanması, pandemi döneminin kısıtlılıklarının bu imkânlarla aşılması ve yine Covid-19 

konusunda bilgilendirmelerin bir dijital televizyon dizisi vasıtasıyla yapılması unsurları üzerinde durulmaktadır. Bu 

çerçevede ulaşılan bulgular; bilgisayar tabanlı teknolojilerin dizi yapım süreçlerine katkı sunması ve bu katkının doğrudan 

tüm süreçlerin yürütülmesine olanak tanıması olmaktadır. Çalışmada ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19’a yönelik 

bilgilendirmelerini, kurmaca bir yapımın hikâye anlatısı içerisinde, çok yönlü bir şekilde gerçekleştirdiği sonucuna da 

ulaşılmaktadır. 

  

Anahtar Kelimeler: Dijital Yayıncılık, Dijital Platformlar, Televizyon Dizisi, Covid-19, Sağlık Bakanlığı 
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sonra 2021 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Anabilim Dalı’nda doktora öğrenimine 

başladı. 2019 yılından beri Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde araştırma görevlisi 

olarak görev yapmaktadır. 

 
Özet: Kitle iletişim araçları; çeşitli fikirlerin ve politikaların meşruiyet kazanması ve bu doğrultuda kamuoyunun 

etkilenmesi, ikna edilmesi ve harekete geçirilmesi özelinde ciddi bir etkiye sahiptir. Bununla beraber bu araçların 

kullanımındaki insan faktörü göz önünde bulundurulduğunda, dilin/söylemin tarafsızlığının imkansızlığı bağlamında, hedef 

kitleye aktarılan her türlü haberde söylenen yahut söylenmeyen vasıtasıyla taraflı bir tutum sergilenmekte ve belirli bir 

düsturun temsilciliği yapılmaktadır. 2019 yılının sonu itibariyle bilinmeyen bir virüs olarak ortaya çıkan ve 2020 yılının ilk 

aylarından itibaren COVID-19 adıyla bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün esasen ne olduğu, kitlelere 

yine medyada yer alan haberlerle aktarılmış ve pandeminin lüzumu üzerine kamuoyunda peyda olan ikna hâli, bu 

haberlerden önemli izler taşımıştır. Bu çalışma, COVID-19 salgınının bir neticesi olarak Türkiye’de de hayata geçirilen 

pandemi uygulamalarının kabulü üzerinden, kitle iletişim araçlarının önemli ayaklarından biri olan gazetelerin haberlerine 

ve bu haberlerdeki korku ögelerine odaklanmış ve elde edilen veriler eleştirel söylem analizine tabi tutulmuştur. Hem 

Türkiye’deki ilk vaka bildirim tarihi olan hem de Dünya Sağlık Örgütü’nün dünya genelinde pandemi ilan ettiği 11 Mart 

2020 tarihindeki koronavirüs haberlerinin evreni teşkil ettiği bu çalışma kapsamında, Alexa verilerine göre dünya 

genelindeki etkileşim oranında ilk 5’te yer alan ve aynı zamanda Türkçe yayın da yapan uluslararası gazetelerden BBC ve 

CNN haberleri örneklem grubunu oluşturmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Korku, İkna, Söylem Analizi 

 

 

Abstract: Mass media; it has a serious impact on the legitimacy of various ideas and policies and influencing, persuading 

and mobilizing the public in this direction. However, considering the human factor in the use of mass media, in the context of 

the impossibility of the impartiality of language/discourse, a biased attitude is displayed in all kinds of news conveyed to the 

target audience, through what is said or not, and a certain maxim is represented. The new type of coronavirus, which 

emerged as an unknown virus as of the end of 2019 and affected the whole world under the name of COVID-19 since the first 

months of 2020, was conveyed to the masses by the news in the media and the public opinion was bear the stamp of important 

traces from the news on the necessity of the pandemic. This study focused on the news of the newspapers, which is one of the 

important pillars of the mass media, and the fear elements in these news, through the acceptance of the pandemic practices 

implemented in Turkey as a result of the COVID-19 epidemic, and the data obtained were subjected to critical discourse 

analysis. Within the scope of this study, the coronavirus news on March 11, 2020 (which is both the first case notification 

date in Turkey and the World Health Organization declared a pandemic worldwide) are the population and according to 

Alexa data, BBC and CNN news which are in the top 5 in the world-wide interaction rate and also publish in Turkish are the 

sample group. 

 

Keywords: COVID-19, Fear, Persuasion, Discourse Analysis 
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SÖYLEM-19: YENİ TİP KORONAVİRÜS PANDEMİSİNİN 

İKNA SÜRECİNDE KORKU DİLİ 

 

GİRİŞ 

 

İnsan zihni; sahip olunan fikirlerin ve ortaya konulan davranışların meşruiyeti adına ikna olma 

işlevini kendisi açısından bir nevi zorunluluk olarak atfeder. Öyle ki zihnin hükümranlığına bağlı 

olarak dışlanan yahut kabul edilen fikirler arasındaki farklılık, kimi zaman hakikat sınırlarının ötesine 

geçerek iknadan aldığı güç ile bireysel ve kitlesel ölçüde kendi özgün hakikatini yaratır. İknanın 

hakikat aleyhine gerçekleştiği durumlarda zihin ile öz arasındaki ilişki otantik tarzdan çıkarak yerini 

iknanın baskısıyla hareket eden ve meşruiyet alanını yeni gerçeklerle genişleten ikincil bir dünyaya 

bırakır. Bu ikincil -ve bir şekilde doktrine edilmiş olan-dünyanın kitlesel/evrensel yetkinliği ise diğer 

dünyalara nazaran sahip olduğu nicel üstünlükten ileri gelir. Haliyle; bireysel, kitlesel ve evrensel 

boyutta artık hakikatin ne olduğu ve dünyanın hangi hakikat dünyasına göre hareket etmesi 

gerektiği, kimin hangi bilgiye kaç kişiyle ikna olduğuyla paralellik göstermektedir. 

Bireysel, toplumsal ve evrensel vaziyetin inşasındaki en önemli başat unsurlardan biri olan 

ikna, tabi olarak bilgiye ve bir bilgi sunumuna ihtiyaç duymaktadır. Hangi bilginin, ne kadar 

büyüklükteki bir kitlede kabul göreceği, bilginin akla yatkınlığı kadar arz ediliş şekliyle de doğrudan 

ilintilidir. Bilgiye ihtiyaç duyan ile bilgiyi yaratan/aktaran/sunan arasındaki etkileşim, modern çağda 

yaşanan teknolojik ilerlemeler ile birlikte farklı bir boyuta taşınmış ve bilgiye ulaşmanın yanı sıra 

üretilen/var olan bilginin sunumuna dair de tarihsel açıdan metodolojik değişimler yaşanmıştır. Kitle 

iletişim araçlarının idamesini sağladığı bu değişim, bilginin yalnızca haber değeri taşımayacağı 

gerçeğinden hareketle, bilgi kaynağına farklı misyonlar üstlenebilmenin de yolunu açmıştır. Bilginin, 

ikna yaratma/rıza oluşturma gayesiyle sunulduğu durumlar bu bağlamda, bilgi kaynağına bir iktidar 

hüviyeti vermekte yahut iktidar konumundaki gruplara daha güçlü bir ülkü ve hareket alanı tahsis 

etmektedir. 

Kitle iletişim araçlarının, işlevsel açıdan birçok unsura sahip olduğunu söylemek elbette 

mümkündür. Ne var ki bu unsurlar içerisinde ikna ve rızaya dair ayrı bir başlığın bulunması; 

eğlendirme, eğitme, öğretme, haberdar etme vs. gibi işlevleri gölgede bırakacak olan siyasal bir etki 

alanı yaratmaktadır. Bu etki alanını siyasal olarak atfetmemizin sebebi, kitlelerin aynı fikri icraat 

doğrultusunda doktrine edilebilmesine imkân tanıyor oluşudur. Zira hangi alan yahut konu ile 

bağlantılı olursa olsun, kitlesel uzlaşmanın sağlandığı her koşulda siyasal bir zemin oluşmuş ve daha 

da öncesinde siyasal bir aktarım sağlanmış demektir. Kitle iletişim araçlarının nüfuzunu artıran ve bu 

bağlamda önemini faş eden bu mesele, aynı zamanda bu araçlar vasıtasıyla sunulan her türlü içeriğin 

de kendi özelinde incelenmeye değer olduğunu ve yapılacak olan çeşitli analizlerin önemli veriler 

ortaya koyabileceğini doğrulamaktadır.  

Gerçekleştirilen bu çalışma, 2019 yılının sonu itibariyle ortaya çıkan ve 2020 yılının ilk 

aylarından itibaren tüm dünyada ve her alanda etkisini göstermeye başlayan COVID-19 virüsü ve bu 

virüsün bir haber olarak sunumlarıyla ilgilidir. Dünyadaki ilk vaka bildirim tarihi olan 1 Aralık 2019 

tarihinden itibaren; Çin, İran, İtalya, İspanya, ABD gibi birçok ülkede hızla yayılarak vaka ve ölüm 

sayılarında çok ciddi bir sayıya ulaşılmasına sebebiyet veren COVID-19, ilerleyen aylarda ise kamusal 

alanı, iş hayatını, bireysel ve toplumsal ilişkileri doğrudan etkileyecek olan pandemi ilanını da bir 

zaruriyet olarak ortaya çıkarmıştır. Dünya Sağlık Örgütü’nün, aynı zamanda Türkiye’deki ilk vaka 

bildirim tarihi de olan 11 Mart 2020 tarihinde ilan ettiği COVID-19 pandemisi; tüm dünyada iş 
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yerlerinin kapanması, yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerinin durdurulması, kültür, sanat, spor 

faaliyetlerinin iptal edilmesi, sokağa çıkma yasakları, seyahat yasakları vb. gibi yerel, ulusal ve küresel 

çapta alışkın olunmayan yeni bir düzen yaratmıştır. Kurallar ve uygulamalar açısından etkisi çok 

geniş çapta olan bu yeni düzenin idamesini sağlayan en önemli unsur ise tabi olarak kitlesel çapta 

gerçekleşen ikna ve rıza oluşumudur. Çalışmanın bu noktadaki odağını da oluşturan bu ikna ve rıza 

durumunun kaç farklı sebepten beslendiği her ne kadar ayrı bir araştırma konusu olsa da bu 

sebeplerden önemli birisinin de COVID-19’a dair yapılan haberler ve bu haberlerin içeriği olduğu da 

aşikârdır. Zira bir bilinmeyen olarak çıkan bu virüsün ne olduğuna dair zaman içerisinde peyda olan 

haberdar olma durumu ancak bu haberler vasıtasıyla mümkün olabilmiş ve gerçekleşen yaygın 

kanaat aktarılan her türlü haberden izler taşımaya başlamıştır. 

Bu çalışma, Alexa verilerine göre dünya genelindeki etkileşim oranında ilk 5’te yer alan ve aynı 

zamanda Türkçe yayın da yapan uluslararası gazetelerden BBC ve CNN’in, 11 Mart 2020 tarihindeki 

COVID-19 haberleri üzerinden yürütülmüş ve haber içerikleri korku yaratma bağlamında eleştirel 

söylem analizine tâbi tutulmuştur. Tarihin belirlenmesinde, 11 Mart 2020’de hem Türkiye’deki ilk 

vaka tespitinin açıklanması hem de Dünya Sağlık Örgütü’nün dünya genelinde pandemi ilan etmesi 

belirleyici olmuştur. Söylem analizi aracılığıyla ise bahsi edilen haberlerin ikna ve rıza açısından 

konumlandırılışları anlaşılmaya çalışılmış ve elde edilen veriler kitlesel düsturun bir uzamı olarak 

ortaya konulmuştur. 

 

İKNA KAVRAMI VE KORKU DİLİ 

 

İkna; inançların, düşüncelerin, davranışların, motivasyonların, istek ve arzuların çeşitli yöntem, 

teknik ve stratejiler kullanarak etkilenmesi olarak (Kurudayıoğlu ve Yılmaz, 2014:76) 

tanımlanabileceği gibi Brembeck ve Howell’ın 1952’de önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşmak amacıyla, 

bilinçli olarak, insan güdülerinin manipülasyonu yoluyla düşünce ve eylemlerin değiştirilmesi girişimi, 1976’da 

ise bireylerin seçimlerini etkileme amaçlı iletişim (Demirtaş, 2004:71) şeklinde ortaya koyduğu farklı 

türden tanımlara da haiz olabilmektedir. İkna kavramına ve işlevine dair yapılan tanımlar çeşitli 

hususlar özelinde değişiklik gösterebilse de bireyin ve toplumun düşünce ve eylemlerinde 

gerçekleşecek/gerçekleşmiş olan değişimler bu tanımların tamamının odak noktasını oluşturmaktadır. 

İkna tarihine ilişkin literatürdeki ilk önemli çalışma Aristo’nun Retorik’i olarak genel kabul 

görmektedir. Aristo’ya (2004:19) göre inandırma/ikna etme tarzlarından bazıları, basit tanımıyla bir 

hitabet sanatı olan retoriğe girmektedir. Bu noktada etken konumda olan konuşmacının; karakteri, 

dinleyicilerde coşku uyandırma gücü ve hakikati yahut sözde hakikati inandırıcı kanıtlarla tanıtlama 

gücü, ikna işlevinin esas unsurlarını oluşturmaktadır. Aristo, ortaya koyduğu savlar ile birlikte iknaya 

bir sistematik zorunluluk atfetmiş ve bu bağlamda kendisinden önceki retorikçilerden ayrılmıştır. 

Aristo’da retorik, hem kitleleri fikri açıdan değiştirme ve bu değişimi sürdürme gücüne sahip olan 

hem de politik söylem için yararlı ve gerekli olan pragmatik bir sanat olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İknanın işlevsel tarihine bakıldığında üzerinde durulması gereken önemli kavramlardan bir 

diğeri de propagandadır. Çeşitli fikirlerin yayılmasını ve bilhassa kitleler nazarında meşruiyet 

kazanarak bu fikirlerin yaşayabilmesini gaye edinen propaganda, özü itibariyle bir ikna eylemi olarak 

değerlendirilebilmektedir. Özgür bireylerin, köleler karşısındaki ayrıcalıklı konumlarının 

meşrulaştırılmasına yarayan çeşitli ritüellerden ötürü (giyim-kuşam, bedeni temiz ve sağlıklı tutuma 

gibi) Antik Yunan ve Antik Roma’ya kadar uzandırılabilecek olan propaganda etkinlikleri (Oskay, 

1995:8), etkililik ölçüsünde ise esasen siyasal alanda karşımızı çıkmaktadır. Yirminci yüzyılın 
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başlarında peyda olan politik propaganda olgusu, dönemin siyasi ideolojilerinin kitle zihnine 

yerleştirilebilmesinde önemli bir yer tutmuştur. Bolşevizmin, Faşizmin ve Nazizmin tasarlamasında, 

aktarılmasında ve meşruiyetinde temele oturtulan propaganda, bu ideolojilerin önemli liderlerini de 

birer siyasetçi olmanın yanı sıra birer propaganda dehasına dönüştürmüştür. Dünya tarihinin en 

önemli siyasi liderlerinden biri olan Lenin, propaganda hususundaki görüşünü, “Önemli olan bütün 

toplum katmanlarında kargaşa çıkarmak, propaganda yapmaktır” şeklinde açıklarken, yine aynı öneme haiz 

olan Adolf Hitler ise “propaganda iktidarı elde tutmamızı sağladı, dünyayı fethetme olanağını da bize gene 

propaganda verecek” (Domenach, 1995:15) şeklindeki açıklamaları ile propagandaya ve tabi olarak kitle 

iknasına verdiği önemi alenen faş etmiştir. İkinci dünya savaşı öncesinde ve sırasında, iktidarların ve 

orduların bir nevi vazgeçilemez elemanı konumunda olan propaganda, bu çağlarda totalitarizme kitle 

rızasıyla tahsis edilen meşruiyetin de esas kaynağı ve sağlayıcısı olmuştur. 

Propaganda faaliyetlerinde tarafsız bilgi sağlamaktan ziyade güdülenmesi istenilen kitleye özel 

mesajların üretilmesi ve aktarılması daha fazla önem arz etmektedir. Bu noktada, alıcı konumundaki 

kitlenin, aktarıcı/kaynak tarafından bir şekilde ikna edilmesi gerektiğine dair var olan düşünce, 

iknanın nasıl gerçekleştirileceği hususunda etik kurallarının yok sayılmasına sebebiyet vermekte ve 

tabir-i caizse iknayı oluşturmada her türlü yolu mubah kılmaktadır. Tarihteki uygulamalar sebebiyle 

anlamı zaman içerisinde daha dar bir çerçeveye oturan ve amacı genellikle politik sınırlara addedilen 

propaganda, bilgilerin saptırılması yahut istenmeyen bilgilerin kısıtlanmasına dair (Yüksel, 2012:11) 

gerçekleştirilen bir faaliyet hüviyetine bürünmüştür. Bilhassa İkinci Dünya Savaşı’nda başarı sağlayan 

bu yöntem ve zihniyetin izleri genel olarak ikna faaliyetlerinde de görülmekte ve kitlelerin bir şekilde 

ikna edilmesi gereken durumlarda etik dışı unsurlar, aleni olmasa bile örtük bir şekilde ikna 

mesajlarında kendine yer bulmaktadır. İkna edici iletişim faaliyetlerinde etik dışı unsurların 

görülmesinin bizzat propaganda etkinliklerinin başarısıyla ne kadar ilintili olduğu elbette ayrı bir 

tartışma konusudur. Fakat zihniyetin sonuç elde edebilme adına etik dışına meyledebildiği mevcut 

durumda başvurulan yöntemlerden birisi bu çalışma özelinde ayrı bir öneme haizdir: korku. 

Korku, tehlike düşüncesinin uyandırdığı duygusal bir reaksiyon olarak (Beck ve ark. 1987, Beck 

ve Clark 1988, Beck ve Emery 1985, Clark 1986, Clark ve ark 1989, Harrell ve ark. 1981, VVickless ve 

Kirsch 1988’den akt. Gençöz, 1998:10) tanımlanabilmektedir. İnsanlık tarihinin en özel ve en önemli 

duygularından biri olan korku, hem bireysel hem de kitlesel tutum ve davranışların belirlenmesinde 

ve geliştirilmesinde önemli bir yere sahiptir. İnsanın dünyaya, yaşama ve fikriyata dair ünsiyetini 

saptamasında yok sayılamaz bir etkiyle varlığını idame ettiren korku duygusunun oluşumunda 

maruz kalınan anlık hadiselerin etkisi olabileceği gibi vakıf olunan bilgiye bağlı olarak düşünce 

dünyasında zaman içerisinde pekişerek artan korku olgularına denk gelmek de mümkündür. Bu 

noktada, gerçekleşecek yahut gerçekleşmesi muhtemel olan hadiselere dair peyda olan korkunun 

tetikleyicisi olan aktarılmış bilgi, kaynağına ve gayeye bağlı olarak bir hakikati veya manipülasyonu 

temsil edebilmekte, bu bağlamda korku sonrası meydana gelen bireysel ve kitlesel duygu-durum ve 

davranış değişiklikleri ise bilgi ve kaynağın niyeti arasına bir bağ kurulabilmesine imkân 

tanıyabilmektedir. 

İknayı, rızayı veya korkuyu yaratan bilginin neliği kadar, özgün bir değer atfeden ayrıcalıklı bir 

soru daha bulunmaktadır; birey yahut toplum bilgiye nasıl ulaşmıştır/ulaşmaktadır? Karlberg’e (1997:22) 

göre toplumun büyük bir kesimi çevresindeki sorunları doğrudan deneyimleyerek değil bizzat 

haberler yoluyla öğrenmektedir. Zira haber medyası, kamuoyunu ilgilendiren meselelerde bir siyasi 

ve kültürel güç niteliği taşımakta ve şirketler, devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları gibi çeşitli 

organların tamamı, kamuoyunu bilgilendirebilmek adına birbirleriyle rekabet etmektedirler. Öyleyse, 
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toplumun bilgilendirilmesinde azımsanmayacak bir öneme sahip olan kitle iletişim araçlarına ve bu 

araçlar vasıtasıyla aktarılan haberlere hangi gözle bakılmalıdır? Slovic’e (1986:410) göre kitle iletişim 

araçları, her gün gazete ve televizyon aracılığıyla verilen haberlerdeki çeşitli bilgiler sebebiyle, 

insanların dünya algıları üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Clow ve Machum ise haberleri, politik 

gerçekliğin nesnel bir sunumu olarak değil, olayların ve konuların muhabirler, editörler ve seçilmiş 

KAYNAKLAR açısından yorumlanması (Wagner, 2008:27) olarak tanımlamaktadırlar. Siyaset, 

ekonomi, kültür, sağlık, spor, teknoloji vb. gibi birçok alana ve konuya dair çeşitli görüşlerin 

aktarımını sağlayan kitle iletişim araçları, bu nitelikleri bağlamında haberleri bir nevi enformasyon 

bombası olarak kullanmakta ve kamuoyu algısının biçimlendirilmesine doğrudan katkıda 

bulunmaktadırlar. Nesnellik açısından her daim soru işareti barındırabilecek olan haberler; bir 

sorunun tanımlanmasına yardımcı olma, sorunların nedenlerini belirleyebilme, ahlaki bir yargıda 

bulunma ve nihayette bir çözüm önerme gibi vazifeleri üstlenebilmektedirler. Dolayısıyla haberlerin 

yalnızca bilgilendirme işlevini terk ettiği durumların istisnai olduğunu söylemek yanlış olacaktır. Zira 

haberin belirlenmesinden sunuluşuna kadarki sürecin şekillenmesinde, haberi yazanın ve/veya 

biçimlendirenin ideolojisi, kişiliği, tutumu, inancı, tercihleri, eğilimleri, ilgileri, yeteneği, mesleki 

formasyonu, mesleki bilgi ve deneyimi belirleyici olmaktadır (Vatandaş, 2021:410). Bu süreçte önem 

ve anlam kazanan haber söyleminin okumasını yapmak, aynı zamanda toplum nazarında kabul 

görmüş olan genel kanının da köklerini ortaya çıkarmak demektir. 

 

BULGULAR 

 

Araştırma kapsamında, 11 Mart 2020 tarihinde bbc.com/turkce ve cnnturk.com sitelerinde yer 

alan koronavirüs içerikli 40 farklı haber, korku ögeleri bağlamında içerik analizine tabi tutulmuştur. 

Sübjektif yorumdan olabildiğince kaçınabilmek ve nesnelliğin sağlanabilmesi adına, içerik analizinin 

odağını oluşturan korku ögelerinin belirlenmesinde Korku Kültürü ve Sağlık: Zikavirüsü Haberlerinin 

Söylem Analizi adlı araştırmada yer alan Haber Metinlerindeki Korku İfadeleri tablosundaki kelime 

ve kelime grupları baz alınmıştır (Çelik ve ark., 2017:107). Bununla beraber, bahsi edilen kelime ve 

kelime gruplarına ek olarak, benzer şekilde bireyi yahut toplumu tehlike/tehdit altında 

hissettirebilecek veya tedirgin edebilecek münferit kelime ve kelime grupları da birer korku ögesi 

olarak değerlendirilmiş fakat haber metinleri içerisinde bahsi edilen kelimelerin yalnızca var oluşu, 

korku dilinin doğrudan bir karşılığı olarak yordanmamıştır. Bu noktada, sağlıklı sonuçların elde 

edilebilmesi adına, korku ögeleri ve haber dilinin söylemi arasında bir ortaklık/paralellik aranmıştır. 

Araştırma neticesinde -11 Mart 2020 tarihinde yayınlanmış olmak üzere- bbc.com/turkce 

adresindeki 16 farklı haberin 14’ünde, cnnturk.com adresindeki 24 farklı haberin 19’unda, toplamda 

ise 40 farklı haberin 33’ünde korku ögelerinin yer aldığı ve korku dilinin kullanıldığı saptanmıştır. 

Bahsi edilen haberlerdeki korku ögeleri yoğun olarak; hastalık, bulaşmak, risk, salgın, vaka, vaka 

sayısı, ağrı, ateş, tehdit, uyarı, korunmak, ölüm, ölü sayısı, acil, tehdit etmek, tehlike, hayatını 

kaybetmek, sendrom, hasta, kriz, korku, mücadele, sorun, zarar vermek, bulaşıcı hastalık, pandemi, 

yayılma riski, rahatsızlık, iptal etme, kısıtlama, risk grubu, panik, kırmızı bölge, ilaç, aşı ve korunma 

kuralları şeklinde karşımıza çıkmaktadır. COVID-19’un dönem özelinde bir salgın hüviyeti kazanmış 

olması, ölümlere sebebiyet vermesi ve küresel çapta dünya üzerindeki birçok ülkede çok yoğun bir 

şekilde görülmeye başlanması, birer korku ögesi olarak sınıflandırılabilecek olan bu kelimelerin 

kullanım yoğunluğuyla bir paralellik göstermektedir. Araştırma kapsamında, korku ögeleri 

bağlamında içerik analizine tabi tutulan tüm haberler Tablo 1’de gösterildiği gibidir. 
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Tablo 1. BBC ve CNN kaynaklı 11 Mart 2020 tarihli koronavirüs haberleri 

 

Haber Haber Sitesi Korku Dili 

Koronavirüs (Covid-19): Virüsten 

nasıl korunulur, Sağlık 

Bakanlığı'nın tavsiyeleri neler? 

 

BBC Var 

Koronavirüs aşısı geliştirme 

çalışmaları hakkında neler 

biliniyor? 

BBC Var 

Koronavirüs (Covid-19): Sağlık 

Bakanı Koca, Türkiye'deki ilk virüs 

vakasını açıkladı 

BBC Var 

Koronavirüs: Kimler risk grubunda 

yer alıyor, yaşlılar ve hamileler risk 

altında mı? 

BBC Var 

Koronavirüs - Türk Tabipler Birliği: 

Test yeterli değil, mutlaka akciğer 

tomografisi de çekilmeli 

BBC Var 

Koronavirüs (Covid-19): Vuhan'da 

yaşayan Conor Reed hastalığı nasıl 

geçirdiğini anlatıyor 

BBC Var 

Koronavirüs - Merkel: Virüs 

Almanya nüfusunun yüzde 60 ila 

70'ine bulaşabilir 

BBC Var 

Koronavirüs (Covid-19): Salgına 

karşı ülkeler hangi önlemleri 

alıyor? 

BBC Var 

Koronavirüs (Covid-19): New York 

eyaletindeki bir kentte virüsle 

mücadele için 'karantina bölgesi' 

oluşturuldu 

BBC Var 

Koronavirüs (Covid-19) rehberi: 

Hangi önlemler alınmalı, nelere 

dikkat edilmeli? 

BBC Var 

Koronavirüs (Covid-19): İtalya’da 

ölü sayısı 827, vaka sayısı 12 bini 

aştı 

BBC Var 

Koronavirüs (Covid-19): İngiltere 

Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine 

Dorries'te virüs tespit edildi 

BBC Var 

Koronavirüs (Covid-19): 'Virüs 

tespit edilen İngiltere Sağlık Bakan 

Yardımcısı, Başbakan Johnson'ın 

resepsiyonuna katılmıştı' 

BBC Var 

Contagion (Salgın) adlı film, 

2011'de günümüzün salgınını 

tahmin etmiş miydi? 

BBC Yok 
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Sağlık Bakanı Koca: Bu akşam 

koronavirüs şüphesi olan bir 

vatandaşımızın test sonucu pozitif 

çıktı, hasta bir erkek ve genel 

durumu iyi 

BBC Yok 

Koronavirüs (Covid-19): İtalya'da 

virüsle mücadele için eczane ve 

banka gibi yerler dışında bütün 

işletmeler kapatılıyor (BBC) 

BBC Var 

Koronavirüs salgını pandemi ilan 

edildi 
CNN Var 

Ünlü yıldız havaalanına böyle gitti: 

Koronavirüs önlemi 
CNN Yok 

Koronavirüs salgınında ülke ülke 

son durum ne? 
CNN Var 

Coronavirus son durum 10 Mart | 

Bakan konuştu: TESPİT EDİLDİ! 
CNN Var 

Kolonyacılarda koronavirüs 

kuyruğu sokaklara taştı 
CNN Var 

İtalya'da koronavirüs kabusu: 

İtalyan hemşirenin paylaşımı 

gündem oldu! 

CNN Var 

Öğrenciler koronavirüs için üretti CNN Yok 

Koronavirüse karşı iyi uyku şart! CNN Yok 

'Koronavirüs' gebelikte anneden 

bebeğe geçmiyor 
CNN Yok 

Altındağ'da koronavirüs semineri CNN Var 

Kadir Has Üniversitesi, bahar 

tatilini koronavirüs nedeniyle öne 

çekti 

CNN Var 

Son dakika... Bakan Koca'dan 

koronavirüs açıklaması: 1 

vatandaşımızın test sonucu pozitif 

çıktı 

CNN Var 

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! 

Uzmanlar CNN TÜRK'te 

değerlendirdi 

CNN Var 

Son dakika! Koronavirüs 

tedavisinde hangi ilaçlar 

kullanılıyor? 

CNN Var 

Son dakika: Corona virüsü 

TÜRKİYE’YE GELDİ! Coronavirus 

belirtileri 

CNN Var 

Dünyaca ünlü hekim Mehmet Öz 

koronavirüsten korunma 

yöntemlerini anlattı 

CNN Var 

Koronavirüse karşı bağışıklığı 

güçlendirmek için nasıl 
CNN Yok 
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beslenmeliyiz? 

Uzmanı önerdi: Koronavirüsten 

korunmak için limon kolonyası 

kullanın 

CNN Var 

Coronavirus son durum 11 Mart: 

İşte Corona virüsü haritası 
CNN Var 

Okullarda dezenfeksiyon çalışması 

yapıldı 
CNN Var 

Corona virüsü korunma kuralları: 

Sağlık Bakanlığı 14 gün korunma 

kuralları 

CNN Var 

Bakan Selçuk'tan açıklama geldi! 

Türkiye'de okullar tatil edilecek 

mi? 

CNN Var 

'Virüse karşı sabunla el hijyeni 

yapılmalı' 
CNN Var 

'Kırmızı bölge' ilan edilen İtalya'da 

sokaklar bomboş 
CNN Var 

 

SONUÇ 

 

Koronavirüs haberleriyle ilintili olarak, haber metinlerindeki korku ögelerine ve korku diline 

odaklanan bu çalışma özelinde sorulması gereken önemli sorulardan birisi şudur: Zararı zaten 

kendisinde mündemiç olan bir şeyin sunumu tabii olarak olumsuz/korkutucu terimler içereceğine 

göre böyle bir durumda korku ögelerinin yahut korku dilinin varlığına işaret etmek ne kadar 

anlamlıdır? Bu soruyu ve bu çalışmanın öneme haiz olan yanını şöyle açıklamak gerekir; 

İnsanlık, tarih boyunca birçok hastalık ve virüsle mücadele etmiştir ve edecektir de. Kuduz, 

çiçek hastalığı, ebola, AIDS/HIV, kuş gribi, domuz gribi, veba, SARS, MERS, İspanyol gribi vb. gibi 

aşısı veya tedavisi olmayandan, öldürme oranı çok yüksek olana dek birçok hastalık; yerel, ulusal 

veya küresel çapta çeşitli sorunlara sebebiyet vermiş, birçok insanın hayatını kaybetmesine neden 

olmuş ve sosyal hayatı ve kamusal alanı doğrudan etkilemiştir. Koronavirüsün farklı bir türü olan 

COVID-19 da yine benzer şekilde ortaya çıktığı ilk günden bu yana küresel ölçekte etkisini 

hissettirmeye başlamış ve menfi sonuçlar doğurmuştur. Buna rağmen, pandemi uygulamalarına 

kadar uzanan bu süreç çeşitli bilinmezliklerle doludur. Öyle ki virüsün kendisi dahi başlı başına bir 

bilinmezliğe denk düşmektedir. Semptomlar, bulaşma hızı, yayılma hızı, kalıcı etkileri, tedavi 

yöntemi, risk grupları, öldürme oranı gibi çeşitli hususlarda var olan saptamalar, kimi virüsler 

özelinde ortaya konulanlarla benzerlik göstermekte ve haliyle bu durum, COVID-19 sebebiyle 

pandemi ilan edilmesinin gerekçelerine bazı muğlaklıklar atfetmektedir. Örneğin; COVID-19’un 

yayılma hızı kızamık, kuş gribi ve verem gibi hastalıklara kıyasla, öldürme oranı ise kuş gribi, ebola, 

domuz gribi, çiçek hastalığı, çocuk felci ve MERS’e nazaran daha düşüktür.1 Bununla beraber COVID-

19, peyda ettiği semptomlar itibariyle grip ve nezle gibi hastalıklarla benzerlik gösterebilmekte yahut -

örneklemi oluşturan haberlerin yayınlanma tarihleri itibariyle- COVID-19, aşısı veya tedavisi 

bulunamayan ilk virüs olma niteliği de taşımamaktadır. Öyleyse tüm dünyayı alt üst eden ve 

                                                 
1 https://tr.euronews.com/2020/02/01/diger-viruslere-kiyasla-koronavirusun-oldurme-ve-yayilma-hizi-ne-kadar Erişim Tarihi: 

24.10.2021 

https://tr.euronews.com/2020/02/01/diger-viruslere-kiyasla-koronavirusun-oldurme-ve-yayilma-hizi-ne-kadar
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yaşamımızı bütünüyle değiştiren bu virüs sebebiyle neden pandemi ilan edilme gereği duyulmuştur? 

Bu sorunun, muhatapları olan alanında uzman kişiler tarafından zaman içerisinde net bir şekilde 

cevaplanıp cevaplanmayacağı elbette bilinmemektedir. Fakat bilinmezliğin ve muğlaklığın ortaya 

çıkardığı şüphe, sosyal bilimciler için araştırma ve analiz yapma imkânını doğuran yeterli bir sebeptir. 

Zira bilinmezlik, menfi yahut müspet tüm hususları kapsayacak şekilde geçerli olacağına göre 

bilinmezlik ortamında belirli bir düsturun tercih edilmesinin sosyal bilimler açısından bir geçerliliği 

olacaktır. 

Gazetelerin -ve aynı zamanda haber sitelerinin- yaygın olarak bilinen amacı haberdar etmek, 

haberdar etmenin nesnesi ise haberdir (Vatandaş, 2021:419). Amaç doğrultusunda sürdürülen ve nihai 

bir sonuç olarak haber sunumuna erdirilen bu safha, bütünüyle belirli bir iradenin ve niyetin sınırları 

içerisindedir. Haber metninde nasıl bir söylem kullanılacağından, neyin haber edilmeye değer 

görülüp görülmeyeceğine kadar uzanan her türlü kararın bir inisiyatifin sonucu olarak karşımıza 

çıkması, salt metinden ibaret olan bu metinleri aynı zamanda bir konumlanışın tezahürü haline 

getirmektedir. Araştırma kapsamında elde edilen bulgulara göre örnekleme konu olan haber siteleri, 

11 Mart 2020 tarihinde yayınladıkları koronavirüs haberlerinin %82,5’inde korku ve endişe verici bir 

söylem kullanmış, başka bir deyişle ise bahsi edilen haber sitelerinin aynı tarihte sundukları 

haberlerin %82,5’ini korku ve endişe verici haberler oluşturmuştur. Bir koronavirüs türü olan COVID-

19’un başlı başına mutluluk verici bir şey olmadığı, yeri geldiğinde peyda edebileceği zararlardan 

ötürü toplum sağlığının korunabilmesi adına küçük yahut büyük ölçekte çeşitli önlemlerin alınması 

gerektiği ve bilinmezliklerle dolu bir husus olduğu aşikârdır. Bu sebeple, araştırma neticesinde korku 

dili bağlamında ortaya çıkan yüksek oranın, doğrudan ve sapmaz bir şekilde manipülasyon olarak 

değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin net bir yargıda bulunabilmek mümkün değildir. 

Bununla birlikte elde edilen oranın yüksekliği de göz ardı edilebilecek seviyede değildir. Tüm bu 

veriler ışığında, COVID-19’a dair birçok bilinmezliğin ortadan kalktığı zamanlarda gerçekleştirilecek 

olan araştırmalara örnek teşkil edebilmesi adına, bu çalışma neticesinde ortaya konulabilecek olan 

kesin ve nesnel yargı şudur: Dünya Sağlık Örgütü’nün, dünya genelinde pandemi ilan ettiği ve 

Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020 tarihinde, bbc.com/turkce ve 

cnnturk.com adreslerinde yayınlanan ve örneklemi oluşturan toplam 40 koronavirüs haberinin 

33’ünde korku dili kullanılmış yahut adı geçen haber siteleri, yayınladıkları 40 koronavirüs haberinin 

33’ünde, korku ögesi/söylemi yer alan içerikleri tercih etmişlerdir. Sonuç olarak birer bilgi kaynağı 

konumunda olan bu haber siteleri; benzer korku unsurlarını kullanmış, benzer korku unsurlarına yer 

vermiş ve inisiyatiften ayrı tutulamayacak olan yayın tercihleri, korku dili odaklı bir yanlılık 

hüviyetine evrilmiştir. 
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İlknur KALAY, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunudur. Yüksek lisans 

derecesini “Bir Anlatım Dili Olarak Animasyon” teziyle, doktora derecesini ise “Yeni Medyada Yeni Reklam” başlıklı 

doktora teziyle aynı üniversitede tamamlamıştır. Araştırma görevlisi olarak girdiği Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde doktor öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Uzmanlık alanları dijital 

iletişim ve iletişim bilimleri olan Kalay, Medya Tarihi, Seminer, Dijital Yayıncılık ve Toplum ile Bilimsel Araştırma 

Yöntemleri dersleri vermektedir. Akademik kimliğinin yanı sıra medya sektörünün farklı mecraları ile halkla ilişkiler 

sektöründe çalışmaları bulunmaktadır.  

 

Özet: Stanley Cohen ahlaki panik (moral panic) kavramını, “Bir durum, olay, kişi ya da grup toplumsal değerlere ve 

çıkarlara karşı bir tehdit olarak tanımlanmaya başlanır; tehdit olarak algılanan bu olay, kişi veya grubun doğası, kitle iletişim 

araçları tarafından yapay ve basmakalıp bir biçimde sunulur; yazarlar, din adamları, politikacılar ve diğer kanaat önderleri 

manevi engeller koyarlar, teşhis ve çözümlerini telaffuz ederler.” olarak tanımlar. Endişe, düşmanlık, düşünce birliği, 

orantısızlık ve geçicilik özellikleri taşıyan ahlaki panik, medyanın sıradan bir olayı alıp, onu sıra dışı bir olaymış gibi 

sunmasıyla meydana gelmektedir. 

Yaratılan bu durumun arkasında iki veya daha fazla güçlü aktörün gizli planı olarak ortaya çıkan komplolar da olabilir. 

Komplo ile genelde siyasi veya ekonomik gücü gasp etmeye, hakları ihlal etmeye, kurulmuş anlaşmaları ihlal etmeye, hayati 

sırları saklamaya veya temel kurumları değiştirmeye çalışılır; başarısız olduğunda veya başka bir şekilde sunulduğunda, 

uygun uzmanlar bunların gerçekten meydana geldiğini kabul eder. Bu durumda “Komplo teorileri”, aktörlerin gizli komplo 

iddialarıyla önemli sosyal ve politik olayların ve koşulların nihai nedenlerini açıklamaya yönelik girişimlerdir. Bu bağlamda 

moral panik bu süreci yönetmede ve medya üzerinden gündem oluşturmada önemli bir araç haline gelir. 

Bu çalışmada iki aşamalı akış kuramı bağlamında kanaat önderlerinin iletişim araçları kanalıyla dijitalleşen dünyanın 

Pandemi sonrası “yeni bir dünya düzeni”ne geçiş süreci olma düşüncelerine moral panik kuramı üzerinden bakılacaktır. Bu 

bağlamda, “Yeni dünya düzeni” oluşturmaya ilişkin olarak gündem oluşturma ve dijitalleşme üzerinden egemen bir halk 

düşmanı yaratma çabaları, pandemi süreci Covid 19 virüsünün Çin'de ortaya çıkışından Türkiye’de ilk vaka görülene kadar 

olan süreç, Türkiye’deki ilk vakadan 2020 Ağustos başına, 2020 Ağustos başından yılsonuna, 2021 yılbaşından Ağustos 

başına ve 2021 Ağustos’tan Eylül sonu olmak üzere beş döneme ayrılıp, Beyaz TV, CNN Türk, Eko Türk TV, Haber Global, 

Habertürk TV, TRT 1, TV100 ve Ulusal Kanal kanallarında yayınlanan açık oturum programlarına içerik ve söylem analizi 

yapılarak açıklanmaya çalışılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ahlaki Panik Kuramı, İki Aşamalı Akış Kuramı, Dijitalleşme, Komplo Teorisi, Yeni Dünya Düzeni 

 
Abstract: Stanley Cohen defines the concept of moral panic as “A situation, event, person or group begins to be defined as a 

threat to social values and interests; the nature of this event, person or group perceived as a threat is presented in an artificial 

and stereotypical way by the mass media; Writers, clergy, politicians and other opinion leaders put moral barriers and 

pronounce their diagnoses and solutions.” Moral panic, which has the characteristics of anxiety, hostility, consensus, 

disproportion and temporality, occurs when the media takes an ordinary event and presents it as an extraordinary event. 

Behind this created situation, there may be conspiracies emerging as the secret plan of two or more powerful actors. 

Conspiracy often seeks to usurp political or economic power, violate rights, violate established agreements, keep vital secrets 

or change fundamental institutions; when they fail or are otherwise presented; chosen experts agree that they do indeed occur. 

In this case, “Conspiracy theories” are attempts to explain the ultimate causes of important social and political events and 

conditions with the hidden conspiracy claims of powerful actors. In this context, moral panic becomes an important tool in 

managing this process and setting the agenda through the media. 

In this study, the thoughts of opinion leaders about the post-pandemic digitalized world as a transition process to a "new 

world order" through media devices will be examined through moral panic theory in the context of two-step flow theory. 

Efforts to set the agenda for the creation of a "new world order" and a folk enemy through digitalization will be tried to be 

explained through content analysis and discourse analysis of television debate programs broadcast on the television channels 

as Beyaz TV, CNN Türk, Eko Türk TV, Haber Global, Habertürk TV, TRT 1, TV100 and Ulusal Kanal in five time phases: 

period of between the appearance of the first Covit-19 case China to the time the first case in Turkey; from the first case in 
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Turkey to August 2020; from this date to the end of the year 2020, from the beginning of 2021 to August; and lastly from 

August 2021 to the end of September 2021; and then to  broadcast during the pandemic period. 

 

Keywords: Moral Panic Theory, Two-Step Flow Theory, Digitalization, Conspiracy Theory, New World Order 
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Uğur GÜNDÜZ, graduated from Marmara University (the Department of Business Administration, the Faculty of Political 

and Economic Sciences) in 1999. He earned his Master’s degree in 2004 and received his PhD. degree after submitting his 

doctoral thesis Westernization Concept in the Press: A Comparison of Young Turk Journalism and Present Journalism at the 

Istanbul University in 2009. His research interests are the sociology of communication, history of communication, 

westernisation, the press and modernisation in Turkey. He is a Professor at Istanbul University, Faculty of Communication, 

Department of Journalism.  

 

Nilüfer PEMBECİOĞLU, a professor at Istanbul University's Faculty of Communication, Radio, Television, and Cinema, 

has authored numerous articles on topics such as teacher training, language, linguistics, education, communication, 

journalism, peace journalism, new media, citizenship, children, women, and advertising on a national and international 

level. Apart from her academic writings, she has directed eight feature documentary films, 30 short films, and eight 

animations. She is specialized in Media Literacy, Social Discrimination and Exclusion, Cyberbullying, Systemic Family 

Therapy, Film Therapy, and Systemic Family Therapy and Family Coaching. She mainly works with disadvantaged groups 

such as women, refugees, gifted, deaf, and handicapped children. 

 

Özet: Çalışma, 1 Ocak – 3 Haziran 2020 arasında basındaki sarımsak haberlerinin sıklık, yoğunluk ve içeriğinin nicel olarak 

sorgulanmasını ve sınıflandırılmasını ele alırken, bu haberlerin duygusal çözemleme sonuçlarına da odaklanarak toplum 

üzerindeki etkisini saptamayı amaçlamaktadır. Temel olarak çalışma, gündem belirleyicilerin ve medya içerik üreticilerinin 

elindeki bilgileri “bilgi etiği”ne uygun bir şekilde kullanıp kullanmadıklarını sorgulamayı amaçlarken, bilgi ağındaki 

sunucuların ve diğer bileşenlerin hangilerinin neyi ihlal ettiğini serimlemeyi hedeflemektedir. Medya okuryazarlığı temel 

bilgileri çerçevesinde yalnızca yazılı basın değil, sözlü ve görsel basın da değerlendirildiğinde, sağlık temasının medyanın 

gündeminde oldukça fazla yer edindiği, hem geleneksel medyada hem de sosyal medyada sağlık ile ilgili haberlerin etkisinin 

yüksek olduğu sonucuna varılmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bilgi Etiği, Duygu Analizi, Yalan Haber, Sağlık Medyası, Sarımsak 

 

Abstract: While the study statistically questions and classify the frequency, intensity and content of “garlic news” between 

January 1, 2020 and June 3, 2020, it uses sentiment analysis to estimate the influence of them on society.  Basically, the 

study aims to question whether agenda setters and media content producers use ‘information ethics’ as well as to identify 

which servers and other components of the information network are violating it. Not only the printed press but also the 

audio-visual and social media are evaluated within the framework of the basic information of media literacy, it is concluded 

that the health theme occupies as prominent position in the agenda of the media, and that health news has a significant 

impact on both traditional and social media. 

 

Keywords: Information Ethics, Sentiment Analysis, Fake News, Health Media, Garlic 
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THE HEALTH AGENDA OF MEDIA IN THE LIGHTS OF INFORMATION ETHICS AND THE 

COVID-19: SENTIMENT ANALYSIS OF GARLIC NEWS 

 

1.INTRODUCTION  

 

The phrase "information ethics" refers to the study and examination of numerous ethical 

dilemmas that occur in a world where data is shared digitally. The media's impact on the relationship 

between ethics and knowledge, as well as on society, has recently been a hot topic. Individuals must 

share information in order to spread innovations and keep societies current; nevertheless, the method 

of sharing, as well as the frequency and intensity of sharing, whether linear or cyclical, has become 

more important than the news itself. When the level of risk and the ethical standards of the 

community in which the information is conveyed are both high, it is sometimes necessary to halt the 

transmission of the information. 

Since the mainstream media and social media users require a greater level of "information 

ethics," the ethical values of the society in which the information is communicated, and the level of 

media literacy of the society are vitally important. 

On the one hand, the challenges of defining the media agenda in extraordinary times, as well as 

the lack of a media that cares about the accuracy of the information in circulation, in combination with 

widespread media surveillance of the naïve masses, could reveal very catastrophic aspects. Ethical 

challenges occur in such situations, such as the media's frequent coverage of fake news and the linking 

of minor matters with urgent problems. Again, ethical difficulties arise in such situations, such as the 

media's frequent coverage of fake news and the association of non-urgent matters with urgent issues. 

The purpose of this study is to identify not only whether the information is available to 

authorized individuals and whether it is managed in a trustworthy manner, but also what ethical 

filters the information must pass through before being shared. In this context, the study uses a 

multidisciplinary approach to describe what happened during the pandemic period in terms of media, 

ethics, and mass media literacy, in order to discuss whether the media adheres to ethical guidelines 

and information ethics principles. 

The ethical posture was harmed by the propagation of fear-based information, not only through 

the media but also through the acts and actions of adults, boosting the efficacy of media messaging 

and re-presenting these messages to society during the epidemic, when media exposure was at its 

highest. 

 

1.1.Garlic In History 

 

Garlic is a popular herb growing all over the world. Onion, leeks, and chives are all connected 

to it. According to Hong & Etoh (1996), research on determining the country of origin of garlic has 

reached the Tien Shan mountains, however Ariga and Seki (2005) claim that garlic is native to Siberia 

and spread to other regions of the world about 5000 years ago. Garlic is most typically utilized to treat 

heart and blood system disorders. Furthermore, garlic extract is thought to minimize the negative 

effects of anti-cancer drugs. Garlic and garlic-derived chemicals are thus interesting candidates for 

breast cancer prevention, even though there is no actual evidence found up to the date.  

According to researchers, garlic originated in Central Asia and then moved to the west, to the 

Tigris-Euphrates region, and Egypt, or to the east, to China, and then to Korea and afterwards to 
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Japan (Ariga & Seki, 2005: 434). Another conundrum is the position of garlic in society. In their article, 

Rosin, Tuoria, and Uutela (1992) analyze whether garlic is a sensory delight or a social nuisance. 

Garlic is considered by some to be a super-strong natural antibiotic, capable of defeating most 

illnesses and acting as a potent charm against all forms of bad spirits when used properly. 

According to Rivlin (2001), interest in garlic's potential advantages dates back to antiquity, and 

it is one of the earliest documented examples of plants used for disease treatment and health 

maintenance. Garlic has been used from the beginning of recorded history, and it has even been 

discovered in Egyptian pyramids and ancient Greek temples. Rivlin mentions Biblical allusions to 

garlic, as well as ancient medical books from Egypt, Greece, Rome, China, and India, all of which 

prescribed garlic for medical purposes. Garlic was even given to laborers in various civilizations to 

give them vigor and boost their work ability. Garlic was served to the warriors to give them courage, 

according to the sources, and garlic was associated with combat. Garlic was consumed by competitors 

prior to competing at the first Olympic games. It was also used to protect the skin from toxins and 

poisons (Rivlin, 2001: 952). 

According to Moyers, Hippocrates, widely regarded as the father of medicine, included garlic in 

his therapeutic repertoire, and many Egyptians ate garlic on a daily basis, according to the earliest 

recorded references. It was primarily supplied to the working class who were engaged in strenuous 

labor, such as the construction of the pyramids (Moyers 1996). 

Garlic holds a special place in the world because of two factors. One is that cloves of garlic were 

clearly recognized in King Tutankhamen's tomb, which dates from 1500 BC and was discovered in 

1922 (Green & Polydoris 1993, Kahn 1996), and the other is the Biblical observations on garlic (http 1) 

(Bergner, 1996). 

However, in China, garlic was utilized as a food preservative and was a staple of the daily diet, 

along with raw meat. It was also used to help with digestion and breathing, as well as to generate 

energy and relieve depression. Garlic is also mentioned in the great medical treatise Charaka-Samhita, 

according to Rivlin, in other cultures such as ancient India (Rivlin, 2001: 953).  

For ages, different civilizations have valued garlic in different ways. Garlic is currently one of 

the most well-known concepts in the world, with a presence on nearly every continent. About a 

decade ago, the National Cancer Institute (NCI) launched the 'Designer Food Program,' placing garlic 

at the top of a vegetable-pyramid indicating cancer preventive power. Many researchers have noticed 

the anti-cancer properties of garlic and related Allium species (Ariga & Seki, 2001:433). 

 

1.2.Garlic In Turkey 

 

Garlic is said to purify the body and decalcify the pineal gland in the brain, which is thought to 

be the source of the 'third eye' in several Eastern and earth-based faiths. Our spiritual realm is 

supposed to be accessed through the third eye. Many religions believe that being in tune with the 

spirit realm aids in the warding off of evil spirits either through wearing garlic on you ore consuming 

it in food.  

Its long and effective presence in the world contributed to its reputation as a herbal plant and a 

useful tool for homeopathy. Garlic is so closely identified with Turkish culture, according to Apitzsch 

and Dittmar, that other countries, such as Germany, use it as a distinguishing feature, referring to 

Turks as "garlic eaters" (Apitzcsh & Dittmar, 1987:60). 
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Bicakci, on the other hand, explores Turkish literary and film adaptations of Bram Stoker's 

Dracula (1897). (Bicakci, 2015:1). Bicakci cites Ali Rıza Seyfi, a historian and poet in the newly formed 

Republic of Turkey, who released a novel called Vlad the Impaler in Ottoman Turkish. Seyfi employs 

the historical character Vlad Tepes and his relationship to Turkish history, which stretches back to the 

Ottoman Empire period, as the title of the 1928 novel suggests. Seyfi's novel, on the other hand, was a 

clever adaptation of Bram Stoker's Dracula. Bicakci emphasizes that this adaptation was preferred to 

be put into the film Dracula in Istanbul (1953) (http 2), which became the first Horror film in Turkish 

cinema history and the first Dracula adaption made by a Muslim country a quarter-century later. The 

elements of the film dealing with vampire repelling ceremonies, which were mainly associated with 

Christian or Pagan beliefs, became folk tales and urban legends. The vampire protection in these 

scenes was achieved through the application of garlic. It's worth noting that this wasn't only a Turkish 

adaptation. There appear to be so many varied connotations in other countries when it comes to 

vampire and garlic stories. One of the websites for example, provides a Vampire Protection Kit that 

includes one wooden stake, four liters holy water, two standard crosses (silver if possible), and 18 

peeled garlic cloves (http 3). 

Whereas in Turkey, garlic was seen as a weapon against evil, the simplest reason for why 

vampires despise garlic is because it stinks, and vampires are thought to have heightened senses as a 

result of their state, thus strong odors would naturally repel them. The second explanation is that, in 

all vampire literature (with the exception of Russian lore), vampires are born by a blood virus that 

forces a victim to feed on the blood of others, with immortality as one of the side effects. 

In terms of healing and health, the food beginning with a S should be consumed during the first 

week of spring (Hıdrellez). Milk (süt), onion (soan), garlic (sarmsak), bagel (simit), sesame (susam), 

salep, pastry with feta cheese filling (su böreği), and stuffed vine leaves (sarma) may be included in 

the recipe (Cingöz-Santur, 1993:7) of course creating the way for products to be sold, traded, and 

shared.  

As can be seen in Anatolian Folk Medicine, garlic is used frequently in some applications. Early 

beliefs about garlic's strong aroma led to the use of garlic, something that destroys harmful forces 

(http 4). For example, in Ankara, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Sivas regions, it is 

believed that giving or taking garlic outside at night will bring disaster and death (Akçiçek, 1997: 63). 

In most parts of the country, it is said that placing garlic near a newborn or new mother not 

only deodorizes the air but also shields them from the evil eye. The mystical potency of specific 

numbers and deeds is embedded in these traditions and beliefs. The village elders would advise that 

the sick individual ingest a clove of garlic for three days or forty days to get rid of tuberculosis. 

Garlic is associated with being risk-free in every aspect. Garlic was put in the man's pocket in 

the Sivas area to make him capable of becoming a father (Akçiçek, 1997: 61). Garlic is put, hung, 

swallowed or eaten in practically all districts of Anatolia, ranging from Eskişehir, Erzurum, Acpayam, 

Burhaniye, Ankara, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Gaziantep, Hatay, Mersin, Tekirdağ, Giresun, 

Manisa, Balıkesir Adana and Kandıra regions, to protect the newborn infant or the family in the 

household from evil eye and evil powers (Akçiçek, 1997).  

According to an incident found in a compilation carried out in a region where garlic cultivation 

is common, “When garlic was planted in 1995, the oldest of a family dies. When it was planted again 

in 1997, again a family member dies. It is said that planting garlic brings bad luck to the family. It is 

finally stitched again in 2001. When another person dies, the final decision is made, and that family 

will no longer plant garlic. " (Pehlivan, 2010: 128). In addition to various diseases, it was believed that 
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the power resulting from the sharp smell of garlic would be effective in removing the forces believed 

to be harmful, and rich practices emerged. Thus, a connection is established between the bitter taste of 

garlic and disasters such as death, and avoidance of garlic comes to the fore. 

 

2.AIMS AND METHODOLOGY 

 

The goal of this study is to determine not only if the information is available to authorized 

individuals and whether it is handled in a reliable way or not, but also the ethical filters that the 

information must pass through before being shared.  

In this context, aiming to see the big picture the study attempts to explain what happened 

during the pandemic period in terms of media, ethics, and mass media literacy, in order to discuss 

whether the media complies with ethical rules and information ethics principles, using a 

multidisciplinary approach.  

It was revealed that during the pandemic, when media access was at its peak, the ethical stance 

was harmed by the spread of fear-based content, not only through the media but also through the 

actions and actions of adults, thereby increasing the effectiveness of media messages and re-

presenting these messages to society frequently 

While the study statistically questions and classify the frequency, intensity and content of 

“garlic news” between January 1, 2020 and June 3, 2020. The study dwells on the sentiment analysis to 

estimate the influence of them on society and basically it aims to question if agenda setters and media 

content producers use ‘information ethics’ appropriately. The study also aims to identify which 

servers and other components of the information network are used. Not only the printed press but 

also the audio-visual and social media are evaluated within the framework of the basic information of 

media literacy, it is concluded that the health theme occupies as prominent position in the agenda of 

the media, and that health news has a significant impact on both traditional and social media. 

 

3.FINDINGS 

 

People currently choose to be led by the media flow, assuming that it is the only source through 

which they learn and comprehend policies, attitudes, ideas, and opinions. It's always been a debate 

about what the audience feels and perceives during their long "media times," but with the advent of 

new media, it's now easier to track media coverage and usage, and thus at least one might come up 

with some ideas and conclusions about individual media consumption, and thus we might have some 

implications and predictions even if the media isn't tuned for them specifically.  

Individuals confronting the media, on the other hand, come up with their own plausible hints 

or conclusions based on their limited knowledge and prospective interpretation approaches. As a 

result, the transmedia's multiplied information sources may alter perceptions and information levels, 

as well as produce unforeseen consequences. 

The data collection included the media coverage in Turkey between 1 January 2020 - 3 June 

2020, brought together by the Ipsos market research company with the Ipsos brand Synthesio tracking 

social media applications. The findings clearly prove that the media coverage of the garlic issues and 

fake news perceptibly increase during the lockdown process and cause a pseudo interaction between 

the garlic and COVID-19 in Turkey. 
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Twitter messages were also examined as part of our research to find out how sentiments, word 

frequencies, favorites, and retweets in tweets about garlic or sarımsak (including sarmısak and other 

variations) were reflected. The data analyzed qualitatively using the Workbench analysis application 

and the NodeXL Basic program, which extracted samples of agreements, disagreements, and ideas 

raised in the tweet texts. The goal of contrasting and comparing the distinct twits of these 

extraordinary times is to expose the differences in discourse and language, as well as to assess the 

language consequences of a global epidemic disaster. The data puts forward that the garlic issues 

were discussed alongside the coronavirus issues specifically throughout the crisis period.  

 

3.1.Garlic In The News of 2020 

 

Turkey is a country where all food items are tracked, as well as their quantities and pricing, in 

order to keep tabs on the economy and inflation rates. Some foods and crops are considered essential 

for people's survival. Garlic had the highest price increase of 149 percent from 2019 to 2020, while 

onion had the lowest price decline of 49.7% (http 5; http 6). 

Turkey began the year with the news of garlic, which may not be the case in other countries. 

Everyone found out in the first days of 2020 that garlic prices had increased by 149 percent over the 

previous year. In the early days of the new year, garlic was the most talked-about topic (http 7). The 

fundamental reason for the unexpected surge in garlic prices was questioned by the entire media. As a 

result, the humble garlic became an overnight sensation. Later in the months, the agenda was packed 

with garlic news, including the rates of monthly increases in garlic prices. Many individuals disagreed 

and came to the conclusion that the price of garlic had increased due to the Coronavirus (http 8).  

Even if locals do not prefer Chinese garlic, China was one of the main suppliers of garlic, and 

during the lockdown, a short-term scarcity of items was intentionally or unintentionally generated in 

the market. As a result, the commodities' importation was halted, just like any other commodity. This 

fictitious shortage had a greater impact on garlic prices than ever before. Garlic, which has been 

dubbed "White Gold" in the southeast of Anatolia due to the large consumption of it by Syrian 

families living in the area, has reached the 100 TL threshold at some markets. However, we are aware 

of the existence of black, purple, and red garlic varieties. However, some people compared and 

contrasted gold and silver prices (http 9).  

It's noteworthy to remark that it's not garlic that sells, but rather any form of "garlicmania." 

Alibaba (http 10), one of the most well-known names in Internet sales, sells garlic of all kinds, 

including Kastamonu garlic, Chinese garlic, canned garlic, marinated garlic, white garlick, organic 

immune support chinese garlic oil capsules, fresh garlic, peeled garlic, red garlic, organic garlic, 

factory garlic, Maraş garlic, Thailand garlic, Vietnamese garlic, Ecuador garlic, Purple garlic, Garlic All 

of these statements apply to the worldwide market, not only the Turkish market. 

Aside from the press's agenda-setting during the pandemic, there were some religious/magical 

applications of garlic in Anatolian folk medicine. Garlic has a long history in Anatolia, where it is used 

to heal a variety of exterior and interior ailments. Apart from ostensibly rational uses for garlic, 

irrational actions can be found in magical, religious, and occasionally magical beliefs and rituals 

(Altan, 2000: 69; Beyhan, 1995: 67; Akçiçek, 1997: 58; Gönüllü, 1996: 347).  In magical applications, 

numbers are extremely important. Three, seven, nine, forty, and forty-one are said to have magic 

powers. 
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The rate of increase was roughly 42,58 percent in December, but it increased by 49,10 percent in 

January and 15,79 percent in February. In March, prices increased by 46.18 percent, while in April, 

prices increased by 36.83 percent. The next months' agendas were jam-packed with garlic news, 

including monthly rise rates. However, typical sub information remained, such as the benefits of 

eating garlic on a daily basis, mentioning how garlic is highly nutritious, a wonderful vitamin stock 

for C, B1 & B6, how it can fight sickness, may lower blood pressure and cholesterol levels, and may 

reduce the risk of heart attack, and so on. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visual 1. Daily Garlic Mentions in Media  

 

There appears to be no ethical concern for the communications' urgency. On the one hand, 

everything was kept a secret during this extraordinary time period, while on the other hand, 

everything had a pressing need to reach out to others. As a result, neither individuals nor media 

workers waited a second to disseminate the knowledge to others, resulting in an interminable flood of 

information that was even more harmful than Covid-19.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visual 2. Weekly Daily Garlic Mentions Media March 2020  
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Aside from social media, Turkey had about 400 television channels, all trying to deliver the 

most up-to-date news to viewers. As a result of compressing their time into "prime time" airing 

clusters, these stations needed to provide a large number of gap-fillers to be placed between the lines. 

In the hectic broadcasting of those days, not only the news of agency gatherings, but also the news 

forced by the government took up a lot of time and space. 

However, the pandemic's circumstances and the lack of news availability prevented them from 

all producing the best news of the period. Instead, they had to deal with "regular," "white," and 

"harmless" subjects. As a result, garlic appeared to be the most practical of the bunch. Perhaps they 

inflated it a little, because there is news on garlic in every daily, as if it were the most important 

occurrence on the planet. They never anticipated the fact that they would be producing so much of it, 

allowing them to develop more destructive weapons such as inventing a link between garlic and 

Covid-19. 

Garlic news was used by a variety of news organizations and newspapers. For example, the 

Hürriyet daily produced 3387 news stories regarding garlic. There were 1899 news stories, 88 video 

stories, and 22 photo gallery stories. 966 of them were Author entries, while 417 were recipes. 600 of 

these stories were published between March and April 2020, with 102 stories published between 

March 12 and April 27. To summarize, there were 43253 posts referencing garlic between January 1, 

2020 and May 31, 2020. The daily coverage averaged 286 news doses per day. The numbers were 

tripled or raised five times during the lockdown. (1520 is the highest).  

What's remarkable is that roughly one-fifth of them cited garlic and coronavirus in the same 

sentence. The link between garlic and Covid-19 was highlighted in the news so frequently that people 

made up stories to illustrate the link. Out of the whole data involving Garlic news is 46K and 11,9K of 

it matches with Coronovirus. When looking at the study dates, it's clear that the mentions of garlic 

peaked around that time. 

 

3.2.Sentiment Analysis of Garlic News  

 

Sentiment analysis (also known as opinion mining) employs natural language processing (NLP) 

to assess whether data is positive, negative, or neutral (http 11). Sentiment analysis is frequently used 

on textual data to assist organizations in tracking brand and product sentiment in consumer feedback 

and better understanding customer demands. Sentiment analysis is becoming a crucial tool for 

monitoring and understanding client sentiment as they share their opinions and feelings more openly 

than ever before. Regarding the audience research, brands or policy makers can learn what makes 

customers or audiences happy or frustrated by automatically evaluating feedback, such as comments 

in survey replies and social media dialogues. This allows them to customize products and services to 

match their customers' demands. For instance, employing sentiment analysis to automatically 

evaluate roughly ten thousand reviews about your theme or issue could assist you in determining the 

influence of it on the audiences.  

Another factor that contributes to the value of sentiment analysis is the emotions expressed by 

users in their communications. Models of sentiment analysis concentrate on polarity (positive, 

negative, and neutral), as well as feelings and emotions (angry, happy, sad, etc.), urgency (urgent, not 

urgent), and even intents (interested v. not interested). Users are asked to construct a kind of 

categorized form to figure out when the polarity becomes more important than the impact. If polarity 

precision is crucial to the research a five-point likert scale could be added to the polarity categories, 
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stating the mood such as very positive, positive, neutral, negative, very negative. This is usually 

referred to as fine-grained sentiment analysis. As in the instance of garlic and sarımsak, sentiment 

analysis in multiple languages might be difficult. It requires a great deal of preparation and resources, 

such as sentiment lexicons or corpora, but coding will be necessary to reveal the data to be used. 

Language classifiers use AI techniques to detect language in texts and then develop a custom 

sentiment analysis model to categorize texts in the preferred language. Sorting data at scale, enabling 

real-time analysis, and establishing consistent criteria are all advantages of sentiment analysis. 

Sentiment analysis can sometimes deliver more value than money can purchase. Since sentiment 

analysis AI does not rely on the star rating system in its analysis, the genuine reflections of the 

audience may be easily discovered. Instead, because it wants to focus in on specific issues/areas for 

improvement, it uses advanced text analysis (as part of sentiment analysis), parsing each review 

sentence by sentence, word by word. 

Even now, looking back to the first month of 2020, the impact of the garlic crisis may plainly be 

seen in 2021. The mentions of "Sarımsak" across time allow for a cross-check of the same issue in light 

of the preceding year. We can see why the word "sarımsak" was mentioned so frequently in the earlier 

period. When it comes to the word "garlic," however, the frequency and density of the social 

discussion supplied by the media is lacking. This demonstrates that a pseudo-agenda is being formed 

in Turkey, taking advantage of the rising price of garlic, and a semi-accidental correlation is being put 

forth as if there could be a link between the coronavirus and garlic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visual 3. Weekly Mentions Over Time regarding “Sarımsak” and “Garlic”  

 

A compare and contrast may easily indicate the fact that the term sarımsak was used far more 

in the preceding period based on the analysis findings measuring the sentiment analysis of "sarımsak" 

between 07.01.2021 and 06.02.2021. 

The number of people who saw your tweet is referred to as "impressions," which refers to the 

number of times a user is presented with a Tweet in their timeline or search results. 

The total number of times a user interacted with a Tweet is known as "total engagements," 

which may be summarized as the total number of times a user interacted with a Tweet. Retweets, 

responses, followers, likes, links, cards, hashtags, embedded media, username, profile photo, or Tweet 

expansion can all be accessed by clicking anywhere on the Tweet. The engagement rate is calculated 

by dividing the number of engagements by the number of impressions. 
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"Detail expands," on the other hand, refers to the number of people who have seen this tweet's 

details. Under the title "likes," the number of individuals who like that tweet will be tallied. 

So, between 07.01.2021 and 06.02.2021, the number of mentions of the word "sarımsak" reaches 

436 (28.52 percent), while the total impressions of sarımsak reach 294.927. (20.91 percent ). This shows 

that sarımsak is still a hot topic to discuss on social media a year after the "garlic crisis." Even if the 

source mentions over time may alter during the study period, it appears to be comparable to the prior 

period's "mentions over time." 

While the positive-negative sentiment ratio for "sarımsak" is 61% positive and 39% negative, the 

channel twitter only appears to have a 43 percent positive, 31 percent neutral, and 27 percent negative 

sentiment ratio. 

However, regarding the word “garlic” for the same period of time we see the number of the 

mentions of the word reaches 1.127 while the total impressions of the “garlic” reach 1,924,651. It is 

interesting to figure out that there seems to be no different between the current period garlic mentions 

and previous period mentions. Whereas the positive-negative sentiment ratio for “garlic” is 75% 

positive and 25% negative.  

Regarding the “garlic” mentions, the top languages include English, Estonian, French, Italian, 

Bosnian, German, Spanish, Castilian, Indonesian and Serbian. Top locations involved in garlic 

conversation are US, UK, Yemen, Canada, South Africa, India, Oman, Morocco, Somalia, and Ireland. 

The channel twitter only appears to have 49% positive, 34% Neutral and 17% Negative sentiment 

ratio.  

This appears to be a controversial reflection of audience responses, given the factors that, on the 

one hand, Covid-19 is an incurable disease that affects people all over the world, and on the other 

hand, there is something magical like garlic that is hoped to prevent it or be used as an immune 

booster with the provocation of some "famous" influencers seen on TV channels. Finally, the media is 

always pushing the garlic crisis and pointing out how high the prices are rising every day. And, 

despite these circumstances, individuals are mentioning garlic in a favorable way in their social media 

messages, three times more positive than negative. It's a fascinating, to attempt to figure out why 

people, under all these conditions stayed by the side of garlic. This could only be explained by the 

cultural impact, as these people had long believed in garlic, included it into their cuisine, and 

employed it in traditional applications and ceremonies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visual 4. Weekly Mentions Over Time regarding “Sarımsak” and “Garlic”  
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The word clouds of “Sarımsak” and “Garlic” illustrate how diversified the item "sarımsak" is in 

terms of its background, reflecting various concept areas involving not just gastronomy but also 

culture and collocations. "Sinovac" is one of the key words in the world cloud, along with "bünye" 

(body structure, habit, or structure of body) and "bağışıklık" (immunity). These three words in the 

word cloud prove that the word and notion of sarımsak is linked to Covid-19 problems and assigned 

to a variety of concepts regarding the body and immunity system. However, there is no mention of 

Covid-19 or health implications in the "garlic" word cloud, which is remarkable. There appears to be 

no attribution to the link between garlic and health issues when it comes to the word "garlic," but this 

is not the case with "sarımsak." 

Total mentions per query provides a chance for the comparison between the total number of 

mentions for selected queries. It provides the change in the number of mentions compared to a 

previous period (in percentage). For example, in terms of competitive analysis, total mentions per 

query for Garlic reach 1.129 percent, garlic is 16 percent, however, total impressions reach 1,924,730 

percent, %,  garlic is 12,065 percent. 

 

4.CONCLUSION 

 

WHO warns people regarding the upcoming infodemic just after pandemic: “Soon after the 

world started getting used to the terms coronavirus and COVID-19, WHO coined another word: 

"infodemic" — an overabundance of information and the rapid spread of misleading or fabricated 

news, images, and videos. Like the virus, it is highly contagious and grows exponentially. It also 

complicates COVID-19 pandemic response efforts” (http 12). However, not many people listened to 

them. The public was hungry for the news caring much for their health and working conditions. Yet, 

instead of informing people about the truth, most of the individuals and media workers found 

another way of setting agenda by producing fake news and infollution. Sometimes these thought to be 

the boots producing hundreds and thousands of tweets or making up a fake stories.  

According to experts, the many questions that have developed as a result of the pandemic are 

mostly unfounded. Since the first Covid-19 case was discovered in Turkey on March 11, 2020, nearly 

400 media analyses covering the pandemic have revealed that false information has been discovered 

on 584 websites as a result of these investigations, which were conducted using the criteria of 

importance, urgency, and prevalence (http 13). 

This knowledge and health-protection concern has resulted in an exaggerated density and 

abundance of news regarding garlic. However, it was not only the newsmakers who could be held 

responsible; it was also those with a lack of media literacy who could gain access to the news and pass 

it on to all the others they would come into contact with. The problem is that people, regardless of 

how many times they come across such news or interviews, continue to pass the information 

to everyone in their circle, believing that they are doing something good. Perhaps it was the fear of 

being threatened by Covid-19, or perhaps it was a sense of obligation, or perhaps it was simply a way 

to pass the time on those dull days. They had already had a lot of exposure to the news and were 

passing it on to everyone they knew. 

While the study statistically questions and categorizes the frequency, intensity, and content of 

"garlic news," it was discovered that there were a lot of them. Not only the number, but the frequency 

and density of them were also high. Even though it has been a year since the initial breakdown of 

Covid-19, sentiment analysis shows that these events continue to have a significant impact on Turkish 
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society. One of the purposes of the study was to see if agenda setters and media content producers 

used 'information ethics,'. Based on the findings of teyid.og, etc., it was determined that they did not 

have it as the number of fake news increased during the pandemic (http 13). The network's 

technological components were performing admirably, but the networks were also being violated by a 

lack of integrity and truth. It was remarkable to learn that not only the press, but even individuals 

should be held accountable for spreading false stuff on social media. As a result, it was a collaborative 

and organized "crime" involving both traditional and new media participants. 

According to sentiment analysis, garlic and sarmsak have a significant relationship with each 

other, with both increasing mentions at the same time and tend to go together in a similar way. They 

both have a beneficial impact on the audience, with the exception of rising prices in Turkey, there 

were few negative attributions. Garlic occupies a unique position in world cuisine, with most Asian 

restaurants serving garlic-based dishes, and it appears to be popular in many other nations. 

Annually, 30,708,243 tons of garlic are produced all around the world. With an annual 

production of 23,305,888 tons, the People's Republic of China is the world's greatest garlic 

producer. China is responsible for over 80% of the garlic production in the world. India is in second 

row with an output of 2,910,000 tons per year. Bangladesh is the world's third largest garlic grower, 

producing 466,389 tons per year. With a production of 23,351 tons, Turkey is rated 34th (http 14). 

Regarding the Garlic Report of 2019 in Turkey (http 15), Contrary to popular opinion, 

Turkey's garlic imports are negligible in comparison to its production. In the first eight months of 

2019, around 1,500 tons of garlic were imported and a total of $ 950 thousand was paid. Despite the 

fact that, China has the most imports in general, Iran's exports surpassed China, according to data 

from the first eight months of 2019. The garlic production in Turkey has surpassed 140 thousand tons 

per year. Only around a quarter of this produce is consumed fresh. Although Kastamonu is the first 

province that springs to mind when thinking of garlic, Gaziantep produced the most garlic in 2018.  

Garlic is grown in Turkey on an area of more than 150 thousand decares, with roughly 130 

thousand decares being dried and 20 thousand decares being fresh. In 2018, the average yield of dried 

garlic per decare was 882 kg. Turkey's annual garlic consumption ranges from 1.5 to 2 kilos per 

person. In 2017, the world produced 28 million tons of garlic across 6 million hectares of land and the 

average global garlic yield was 1,785 kg per decare. In exchange for the export of 408 tons of garlic, 

$526 thousand export revenue is reported in 2018. In the first eight months of 2019, $950 thousand was 

paid for 1,500 tons of garlic imports. The country that imports the most garlic is Iran. China exports 

the most garlic in the world, accounting for 78 percent of overall garlic exports at 1.5 million tons. 

Indonesia imports the most garlic in the world, accounting for 444 thousand tons, or 22% of overall 

garlic imports. 

This shows that the garlic problem isn't just a problem in Turkey or Turkish culture, or even a 

matter of cuisine. Instead, it's a worldwide issue, economy, and concern. Another element to consider 

is that the media has a tiny number of top influencers who set particular media agendas, and their 

effect on both Sarımsak and Garlic sentiment assessments is significant. Based on the density and 

frequency of the same subject, as well as the precise time clusters causing a huge spike in the quantity 

of news, there appears to be a link between Covid 19 and garlic. 

It's noteworthy to mention that in Turkey, as well as the rest of the world, there was a strong 

preference for garlic. The sentiment analysis revealed that individuals continue to talk about things 

even as time passes, linking concepts with established values whether true or false. The news in the 

media appeared to be keeping the people's pulses and reflecting their past values and customs in a 
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modern way. With this background information, garlic news was able to sell as much as possible. 

People reacted to that positively because they also liked their own reflection. 

Finally, widespread misleading perceptions and associations between garlic and the 

coronavirus resulted from such a flood of news and information. A lack of media literacy abilities 

worsened the trend as well as the lack of media ethics. Garlic was a well-known figure, easy to 

remember, and already embedded in culture and cuisine. It was also associated with other 

superstitions and beliefs, such as its ability to ward off the evil eye. In homeopathy, it was widely used 

as an effective cure and solution. The news' regularity and density, however, caught everyone's 

attention as an agenda to be followed. 

Garlic was a much-loved notion, encompassing all of the significance and cultural values 

associated with it, as well as taste preferences and being a component of the cuisine. Nonetheless, it 

became associated with coronavirus during crises because people saw garlic as a source of hope in 

their hopeless times because it was widely available and quite inexpensive compared to other 

medicine. Probably, there will always be news and mentions about garlic with or without coronavirus. 
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Özet: Amaç: Çalışmanın amacı COVID-19 pandemisinde hastalığın olumsuz sonuçlarını ağır derecede yaşama 

ihtimallerinin yüksekliği nedeniyle öncelikli risk gruplarından biri olarak gösterilmiş ve ‘kırılgan’ olarak tanımlanmış ileri 

yaş grubu bireylerin kişisel deneyimlerini pandemi yönteminde iletişim stratejileri geliştirmek açısından anlamaktır.  

Yöntem: Nitel olarak tasarlanan çalışmada 65-89 yaşları arasında, farklı eğitim seviyelerine sahip 47 ileri yaş grubu bireyle 

yarı yapılandırılmış telefon görüşmesi yapılmıştır. Deşifre edilen görüşmeler tematik analize tabi tutulmuştur.  

Sonuç: İleri yaş grubu bireyler koronovirüsü medyanın çerçevelediği biçimde tanımlamaktadır. Bu süreçte ileri yaş grubu 

bireyler bilgi kaynağı olarak hem kitle hem de kişilerarası iletişimini kullanmışlardır. Belirsizlikle mücadelede güvenilir 

kaynak olarak tıp uzmanlarına yönelmişlerdir. 65 yaş üzeri bireylere yönelik kapanma önlemleri ihtiyaçlarını karşılamayı 

zorlaştırmış, rutin sağlık kontrollerini ertelettirmiş, fizyolojik, psikolojik sorunlar yaşamalarına neden olmuştur. İleri yaş 

grubu bireyler Covid-19 pandemisinde günah keçisi ilan edildiklerini değerlendirmektedirler.  

Tartışma: Pandemi sürecinde alınan koruyucu önlemler, ileri yaş grubu bireyleri koronavirüse karşı korusa da diğer 

kırılganlıklarını arttırmış ve bireylerin COVID-19 deneyimlerini biçimlendirmiştir. Bulgularımız yaşlıların heterojen olarak 

ele alınması gerekliliğinin önemini göstermektedir. İleri yaş grubu bireylere yönelik koruyucu önlemler alınırken ve iletişim 

kurulurken onların sesinin dinlenmesi, fizyolojik ve psikolojik durumlarının göz önünde bulundurulması ve ötekileştirici 

ifadelerden kaçınılması gerekir.  
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Abstract: Objectives: This study aims to develop risk communication strategies and approaches for pandemics management 

by conceiving the experience of older adults, who were defined as one of the prioritized and “vulnerable” high-risk groups due 

to the possibility of heavy consequences of the COVID-19 on them. 

Methods: This qualitative study is based on semi-structured telephone interviews with 47 older adults between the age of 65-

89 from different educational backgrounds. All interviews were transcripted and analyzed thematically.  

Results: Older adults define the coronavirus similar to how the mass media defines it. During this period, they have been 

using both mass and interpersonal communication as their information sources. They define medical experts as trustworthy 

sources to cope up with the uncertainty. Lockdowns bring difficulties to meet their needs, delay their routine health checks, 

and cause them to experience physiological and psychological problems.  

Discussion: Though protective measures are put into place to protect older adults against the coronavirus, the very same 

measures have increased their other vulnerabilities and shaped their COVID-19 experiences.  The findings of the study 

indicate that older adults should be analyzed as a heterogeneous group. It is suggested that while taking protective measures 

and communicating with the older adults, there is a need to pay attention to their considerations, their physiological and 

psychological conditions, and avoid using words marginalizing them.  

 

Keywords: Older Adults, Covid-19 Pandemic, Risk Communication, Vulnerability 
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Özet: İnsanoğlu etrafında meydana gelen olayları öğrenmek ve öğrendiklerini etrafındakilerle paylaşmak ihtiyacı hisseder. 

Bu ihtiyaç, insanoğlunu etrafındakilerle iletişim kurmaya yönlendirir. Covid-19 sürecinde salgın ile mücadele kapsamında 

uygulanan karantinalar, ülkemizde ve dünyada alışkanlıklarımızda ve davranış biçimlerimizde değişime sebep olmuştur. 

Pandemi döneminde öğrencilerin süreç içinde geliştirdikleri birçok alışkanlık ve davranış biçimleri dönüşüm geçişmiştir. 

Covid-19 sonrasında yeni duruma adapte olabilmek için, insanlık günlük hayat, eğitim-öğretim, sosyal yaşam ve ilişkiler 

başta olmak üzere yaşanan dönüşümleri ve davranış biçimlerini çözümleme ihtiyacı hissedecektir. Bu noktadan hareketle, bu 

çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin Covid-19 pandemi sürecinde aile içi iletişim, sosyal çevre ile iletişim ve medya 

alışkanlıkların nasıl değiştiğini incelemektir. Çalışmaya bir devlet üniversitesinde eğitimine devam eden 23 üniversite 

öğrencisi katılmıştır. Çalışmanın verileri açık uçlu sorular ile toplanmıştır. Elde edilen veriler, betimsel içerik analizi ile 

analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, üniversite öğrencilerinin büyük bir çoğunluğu aile içi iletişimlerinde olumlu 

yönde bir değişim olduğunu, aile bireylerinin birbirine daha çok zaman ayırdığı için aile içindeki iletişimin kuvvetlendiğini 

belirtmişlerdir. Ayrıca, çalışmaya katılan öğrencilerin çoğu pandemi sürecinde sosyal çevreleri ile yüzyüze iletişim 

kuramadıkları için iletişimlerinde kopukluk yaşadıklarını ve daha çok sosyal medya ya da telefon aracılığıyla ile iletişimlerini 

sürdürmeye çalıştıklarını ifade etmişlerdir.. Öğrencilerin çoğunluğu pandemi öncesinde sosyal medyayı ağırlıklı olarak takip 

ederken, pandemi sürecinde sosyal medyaya ek olarak geleneksel medya araçlarından televizyonu takip ettiklerini ifade 

etmişlerdir.  

 

Anahtar Kelimeler: Covid-19 Pandemisi, Iletişim Alışkanlıkları, Üniversite Öğrencileri 

 

Abstract: Human beings feel the need to learn about the events happening around them and to share what they have learned 

with those around them.  This need leads human beings to communicate with those around them.  The quarantines 

implemented within the scope of combating the epidemic during the Covid-19 process have caused a change in our habits and 

behavior patterns in our country and in the world.  During the pandemic period, many habits and behaviors developed by 

students in the process have been transformed.  In order to adapt to the new situation after Covid-19, humanity will need to 

analyze the transformations and behavior patterns, especially in daily life, education, social life and relationships.  From this 

point of view, the aim of this study is to examine how university students' communication within the family, communication 

with the social environment and media habits have changed during the Covid-19 pandemic process.  23 university students 

continuing their education at a state university participated in the study.  The data of the study were collected with open-

ended questions.  The obtained data were analyzed with descriptive content analysis.  According to the findings, the majority 

of university students stated that there was a positive change in their family communication, and that communication within 

the family became stronger as family members spent more time with each other.  In addition, most of the students who 

participated in the study stated that they had a disconnection in their communication because they could not communicate 

face-to-face with their social environment during the pandemic process and they mostly tried to maintain their 

communication via social media or telephone.  While the majority of the students were following social media predominantly 

before the pandemic, they stated that they followed television as a traditional media in addition to social media during the 

pandemic process.   

 

Keywords: Covid-19 Pandemic, University Students, Communication Habits, Communication Studies 
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DETERMINING THE OPINIONS OF UNIVERSITY STUDENTS ON CHANGING 

COMMUNICATION HABITS IN THE COVID-19 PANDEMIC PROCESS 

  

1.INTRODUCTION 

 

Throughout the history of humanity, there has been a desire for people to communicate with 

each other. Thus, communication plays a significant role in the socialization of human beings, 

biological beings and in sustaining their lives with their environment.  

Human beings feel the need to learn about the events around them and share what they have 

learned with those around them.  This need leads human beings to communicate with those around 

them.  Oskay (2015) defines communication as “… a product of human existence and a human-specific 

phenomenon that changes according to developments in human existence” (p. 15).  

The coronavirus epidemic, which started in China in December 2019, has spread rapidly among 

people in almost every country in a short time and has affected the whole world (Canpolat & Yıldırım, 

2021). The quarantines implemented within the scope of combating the epidemic during the Covid-19 

process have caused a change in our habits and behaviour patterns in our country and the world.  In 

this process, with the increase in the time spent at home, the communication we have established with 

our family and social environment has also changed.  

University students were also affected by this process, especially as universities continued 

distance education throughout the pandemic process. 

 During the pandemic period, many habits and behaviours developed by students in the 

process have been transformed. Therefore, to adapt to the new situation after Covid-19, humanity will 

need to analyze the transformations and behaviour patterns, especially in daily life, education, social 

life and relationships. 

 It has been observed that there has not been enough study within the scope of how the COVID-

19 pandemic process affects each family member and how the family phenomenon experiences this 

process (Çelik & Çak, 2021).  From this point of view, this study aims to examine how communication 

within the family, communication with the social environment, and media usage habits have changed 

from the perspective of university students during the Covid-19 pandemic process. 

 

2.METHOD 

 

This study is a case study from qualitative research types.  Case studies sometimes allow an in-

depth examination of an event, a person, or a program (Creswell, 2003; Yıldırım & Şimşek, 2016).  The 

study examines how university students' family communication, communication with their social 

environment and media usage habits have changed during the Covid-19 Pandemic process.  Twenty-

three university students (US) who continue their higher education at a Vocational School of a state 

university participated in the study.  Fifteen of the students are female, and 8 are male.  All 

participants participated in the study voluntarily. Therefore, instead of the students' real names in the 

study, the participants were coded as US1-US23. 

 Open-ended questions developed by the researcher were used to determine the changes in the 

communication styles of university students.  The questions used in the study are given below: 

 If you evaluate the pandemic process caused by Covid-19, 

 • What kind of change has occurred in your family communication?  Please explain in detail 

 • How has your communication with your social circle changed?  Please explain in detail. 
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 • What kind of change has occurred in the media tools you use?  Please explain in detail. 

  

 The data obtained from the study were analyzed by using both inductive and deductive 

methods together (Yıldırım & Şimşek, 2016).  While the data on communication within the family 

were analyzed with the deductive method (Güngör-Baran, 2004), the data on communication with the 

social environment and media usage habits were analyzed with the inductive method. 

 After the obtained data were read and analyzed, categories were created for the answers of the 

university students.  There were cases where participants were coded under more than one category 

while their responses were coded. 

 

3. RESULTS 

 

The findings obtained from the analysis of the data obtained from the study will be presented 

under 3 categories: Change in family communication, change in communication with social 

environment, change in media usage habits. 

 

3.1. Change in Family Communication 

 

The answers given by the participants to the question about intra-family communication were 

examined under the categories of intra-family communication, communication with parents, 

communication between siblings and intergenerational communication.  As seen in Table 1, most 

university students stated a positive change in their intra-family communication. Communication 

within the family became stronger as family members spent more time with each other.  Similarly, 

most of the participants emphasized that communication between siblings within the family 

increased.  On the other hand, they stated disconnections in communication with family elders such as 

grandparents due to the Covid-19 pandemic conditions.   

 

Table 1. Change in family communication  

 

Categories Frequency % percent  

Communication between spouses 1  %4 

Communication between parents  16  %70 

Communication among siblings   8 %34 

Communication with generations  3 % 13  

 

As an example of communication between spouses, US-4 expressed the change in 

communication within the family as follows: 

There has been a big change in family communication.  For example, my wife works at 

home as a home office. As a result, my daughter and I complete our lessons at home 

with distance learning.  In our age, we have somehow overcome the excuses mentioned 

above, which are in every house.  Even though working at home, there is no workplace 

density and stress, and the hustle and bustle of going to school and getting to class have 

ended.  We chat, our food chapters take longer.  (US-4) 
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 Participants stated that the relationship between mother, father and child, that is, parent-child 

relationship, became stronger during the Covid-19 pandemic period. For example, US-1 and US-3 

expressed the change in their relationships with their parents in the family as follows: 

There have been many positive changes in our family communication during the Covid 

19 quarantine process.  We spent more time with each other, we did different activities, 

our conversations increased, our sharing increased, we discovered many aspects of 

each other; however, we understood the value of spending time with each other, 

especially sharing with our father and mother, plus this situation strengthened our 

communication within the family. (US-1) 

 

In this process, I better understood the importance of my family in my life. I spend a 

better time, I do it more often, whether it is a family conversation or other activities, so I 

better understood how my parents are a big part of my life. (US-3) 

  

 Similarly, they stated that the communication between siblings within the family also 

strengthened. They spent more time with each other and tried to understand each other better.  For 

example, US-20 expressed the change in his communication with his siblings as follows: 

Although there are minor tensions between family members, especially siblings, when 

we are overwhelmed during the pandemic period, we are all together. We have a 

chance to spend time together and try to understand each other better. (US-20) 

  

 Finally, they stated that they experienced disconnections in communication with different 

generations, such as grandparents, grandparents, and they experienced disruptions in their 

communication because they stayed away to protect the health of their elderly family members.  For 

example, US-14 expressed the change in his communication with family elders as follows: 

Before the pandemic, our communication with our relatives was tight.  Especially, we 

did not neglect to visit our elders (grandmothers and grandfathers).  There was a close 

bond within the family, and we used to come and go whenever we found time. Due to 

the necessity of the covid-19 disease during the pandemic process, our communication 

was mainly on the phone.  With so much time in between, we started to feel alone with 

each other.   

 

3.2.  Communication with the Social Environment 

 

The answers given by the participants to the question about communication with the Social 

Environment were examined under the categories of decrease in face-to-face communication, increase 

in family communication, increase in internal communication, increase in continuous communication 

independent of time and place, and increase in problems affecting the flow of communication.  As 

seen in Table 2, most university students who participated in the study stated that they could not 

communicate face to face with their social environment during the pandemic process, and their 

communication with family members became stronger.  However, some of the participants stated that 

they turned into themselves during the pandemic process.   
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Table 2. Changes in communication with social environment  

 

Categories Frequency % 

Decrease in face-to-face communication  18 %78  

Increase in family communication   5  %22 

Increase in intrapersonal communication  5  %22 

Increase in continuous communication independent of time and place 2  %9 

Increasing problems affecting the flow of communication (caused by psychological noise) 2 %9 

 

Participants stated that face-to-face communication with their social circles decreased during 

the Covid-19 pandemic process, and instead, they communicated by phone.  For example, US-16 and 

US-23 stated that face-to-face communication with their social environment decreased as follows: 

The communication we have established in our social environment continues over the 

phone. We cannot meet face to face, and we miss it so much, we cannot go and see it 

whenever we want.  Before the pandemic, there was not much need for a phone because 

we were bored in quarantine, we talked more on social media (US-16) 

 

Covid-19 has had a profound effect on our social lives.  It has put obstacles in front of us 

in almost every part of our life. In this process, our communication with our friends 

changed. We could not meet face to face, and we put distances between us.  When 

socialization stopped suddenly, it was difficult to remove it psychologically (US-23) 

  

Participants emphasized that while their face-to-face communication with the social 

environment decreased, their intra-family communication increased. They stated that while the 

distance between the students and their social environment increased, their communication within the 

family increased.  For example, US-15 and US-13 expressed the change in their communication with 

their social environment and the change in communication within the family as follows:  

We could not be close to our social environment by paying attention to social distance to 

protect our family and ourselves from the disease, but we spent more time with our 

family (US-13) 

 

 We could not leave the house during the quarantine period, and we were always at 

home, we could not come together in any way, we could not even go to our neighbours.  

However, in this process, we spent more time with our family. We were sitting and 

chatting as a family (US-15) 

 

University students stated that the decrease in their communication with their social 

environment caused them to turn to themselves and increase their introverted communication.  

During the Covid-19 process, the participants stated that they spent more time on themselves and 

their hobbies and made calculations among themselves.  For example, US-22 and US-18 stated that 

their introverted communication increased as follows: “I started taking time for myself and 

accounting with my soul. I realized that sometimes we also need to be alone in life.  I started doing the 

things I wanted to do and the things I couldn't do."  (US-18) and “During the pandemic process, I 
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experienced changes such as not taking time for myself, doing what I want to do on my own, listening 

to myself and my thoughts, and acquiring small home hobbies” (US-22) 

A small number of participants stated that since there is no face-to-face communication while 

communicating with the social environment, they communicate independently of time and place 

because they communicate with social media. For example, US-8 expressed the continuity in 

communication as follows: “We could not meet with our friends and teachers one hundred percent 

during the pandemic process, but we were able to communicate at any time through channels such as 

WhatsApp”.  

Finally, a few university students also stated that communicating via social media creates 

problems in communication and causes misunderstandings.  For example, US-6 expressed the 

difficulties affecting the flow of communication as follows: 

Because we only meet and talk to people on digital platforms, we can't express exactly 

what we want to say.  In addition, the fact that everyone has their preoccupations and 

troubles made it difficult to focus on the issues and communicate correctly.  For this and 

similar reasons, we experience disconnections with our social circle, albeit 

unintentionally (US-6) 

 

3.3. Change in Media Usage Habits 

 

Media usage habits of university students have also changed in this process.  While the majority 

of the students were following social media predominantly before the pandemic, they stated that they 

mostly followed television, one of the traditional media tools, in addition to social media during the 

pandemic process. They also stated that they follow the statements of state officials and current news 

to get health information about the progress of Covid-19 in our country and the world. Participants 

US-2 and US-4 expressed the change in media usage habits during the pandemic process as follows: 

Before the pandemic, I was mainly using platforms such as Twitter, Instagram and 

YouTube. However, in addition to the platforms I followed during the pandemic, I 

started to follow the current news programs on TV to get accurate information about the 

epidemic process. (US-2) 

 

Before the epidemic, I watched the news on TV channels, and I preferred Twitter as social 

media. However, due to the rapid development of technology and, in parallel, too much 

information pollution on social media, I follow state news agencies and mostly officials 

both on TV and on Twitter.  During the pandemic, when our country needed national 

unity and solidarity the most, I did not trust every news and every broadcast. I mostly 

watched state channels and followed the authorities. (US-4). 

 

4. CONCLUSION AND DISCUSSION  

 

As a result of the study examining the changes in the communication of the university students 

for the family, their communication with the social environment and the media usage habits during 

the Covid-19 pandemic period, it was found that there was a change in the communication processes 

of the university students with the Covid-19 epidemic.  The Covid-19 process, which has caused a 
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global shift in all areas of life, has also caused a change in university students' communication with 

the family, social environment, and media. 

During the pandemic process, it has been found that university students have strengthened 

their family communication and spent more time with their family members.  Parallel to the work of 

Barış and Taylan (2020), family communication within the family has increased, and family relations 

have improved further. 

During the pandemic process, it was observed that face-to-face communication decreased and 

intra-family communication increased in the communication of students with their social 

environment.  They also stated that there was an increase in the internal communication and 

reasoning of the participants during the pandemic process.  As Yılmaz (2021) stated in his study, 

when physical contact is limited or eliminated in interpersonal relations, that is, this connection from 

person to person is broken, face-to-face communication decreases.  

Similarly, Sansarcı (2021) stated that physical distance, one of the basic conditions of being 

protected from the epidemic, affects communication processes. The communication processes that 

were carried out face-to-face before the epidemic began to be carried out mainly remotely. 

During the pandemic process, it was also found that the participants preferred TV, one of the 

traditional media tools, to follow the developments related to Covid-19 in addition to their social 

media channels.  Although Oktay (2020) stated that people's use of social media has increased during 

the pandemic process, he emphasizes the need for reliable information sources. 

 

5. IMPLICATIONS  

 

Considering that the family relations and intra-familial communication of mothers and fathers 

have increased during the COVID-19 pandemic process, to protect the health of the family and 

society; necessary support, training and awareness raising studies should be carried out on how 

family members can be models for each other and how they can control and regulate their behaviors 

in this process.  In addition, studies can be conducted by taking different data collection tools and a 

larger sample to reveal the change in interpersonal and family communication during the pandemic 

process. 
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Abstract: The Covid-19 virus, which started in Wuhan, China and spread all over the world in a short time, caused a global 

health struggle around the world as of 2020. In the process, countries have tried to reduce the number of cases and death rates 

and to keep the social effects of the pandemic process under control by taking various measures at both national and 

international levels. The concept of racism, which carries itself to a different dimension with the entry into the digital world, 

but in essence, spreads othering and xenophobia, has been transferred to the digital environment with the Covid-19 epidemic, 

and posts containing accusatory and hate speeches have begun to be made on social media against China, where the epidemic 

emerged. Racism emerges as a concept that maintains its existence in different ways in every period and continues as a social 

problem. It is possible to deal with the concept of digital racism in two ways as direct and indirect. While producing content 

containing hate speech on social networks and sharing comments containing hate speech is called direct hate speech; Liking 

or resharing a content that is shared on social networks and contains hate speech is defined as indirect hate speech. It is stated 

that social network algorithms allow the posts that are liked and re-shared, in other words, that receive interaction, to be 

visible, and therefore this feeds racism. Individuals and groups reach many more people easily and racism becomes digital and 

spreads xenophobia. Although states and legislators make legal arrangements by considering the internet environment as a 

part of social life, the masses that define racism as freedom of thought and expression on the internet and try to legitimize it 

are increasing. In this study, racist acts created not only against China but also against immigrants carrying viruses due to 

the Covid-19 epidemic in social media and digital journalism were evaluated by qualitative content analysis method. 

Considering the findings, the number of racist tweets sent during the Covid-19 pandemic process is 690.35 in the research 

conducted by Amnesty International in 2020. Especially Singapore, one of the wealthy countries of the Far East, started a 

petition to ban Chinese citizens from entering the country, and the hashtag #ChineseDon'tComeToJapan, which was opened 

on Twitter in Japan, became one of the most trendy topics in the country. Likewise, people of Chinese origin living in the 

Netherlands, Canada, France and Australia started a petition on the internet, claiming that they were humiliated, 

discriminated against and ridiculed due to the coronavirus epidemic, and signed a digital signature with the slogan 'We are 

not a virus'. Although these reactions received high interaction, racist tweets continued to be posted on the digital platform, 

not only for Chinese but also for immigrants, over the Covid-19 outbreak. It is thought that this study will be useful in terms 

of predicting how important the dominance of the digital age in life styles will be in the future. 

 

Keywords: Covid-19, Digital Racism, Twitter, Social Network 
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Özet: Küresel bir sorun olan obezitenin alt boyutlarından biri pediyatrik obezite ya da çocukluk çağı obezitesidir. Çocuklarda 

görülen obezite sorunu, Türkiye ve Dünya için önemli halk sağlığı sorunlarından biridir. Bu çalışmada çocukluk çağı 

obezitesinin internet haber sitelerindeki sunumu içerik analizi yöntemine dayalı olarak ortaya konulmaktadır. Çalışmada 

Türkiye’de bayram olarak kutlanan 19 Mayıs 2021 ve 23 Nisan 2021 tarihlerinde, internet arama motoru Google Haberler 

üzerinden yapılan aramada belirlenen, internet haber sitelerinde yayımlanan haberler içerik analizi uygulamasına dâhil 

edilmiştir. Bu bağlamda 164 haberin doğrudan konuyla ilgili olduğu tespit edilmiştir. Haberler; yazıların menşei, konu 

alınan çocukluk dönemi, yazıların tonu, haber ve bilgi KAYNAKLARı, obezitenin nedenleri, çözüm önerileri ve sonuçları ile 

yazılara eşlik eden görsel unsurlar bağlamında değerlendirilmiştir. Literatürde dünyanın farklı ülkelerinde çocukluk çağı 

obezitesinin medyada sunumuna ilişkin farklı çalışmalar yapılmıştır. Bulgular bu çalışmalarla karşılaştırıldığında 

Türkiye’deki bulgularlq paralellik taşıdığı ortaya konulmuştur. Buna göre çocukluk çağı obezitesi haberlerinde daha çok 

bireysel unsurların ön plana çıkarıldığı belirlenmiştir. Çevresel ya da sisteme ait unsurlara önemli derecede değinilmediği 

anlaşılmıştır. Bu durum geliştirilecek politikalar ve alınacak önlemlerin ne derece yeterli olabileceği sorusunu gündeme 

getirmektedir. Obeziteyle topyekün mücadele bağlamında konunun tüm yönlerine dikkatin çekilmesi uygun olacaktır. 
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Abstract: One of the sub-dimensions of obesity, which is a global problem, is childhood obesity. Pediatric obesity, or obesity 

between children is one of the most important public health problems for Turkey and the world. In this study, the 

presentation of childhood obesity on internet news sites is examined by the content analysis method. The study covers the 

news published on the internet news sites, which gathered from the internet search engine Google News on the dates 19 May 
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2021 and 23 April 2021, which are celebrated as holidays in Turkey. In this context, it has been determined that 164 news are 

directly related to the subject, pediatric obesity. Gathered news were analyzed under the sub-titles of the origin of the articles, 

the childhood period, the tone of the articles, news and information sources, the causes of obesity, solution suggestions and 

results and the visual elements accompanying the articles. In the literature, different studies have been conducted on the 

presentation of childhood obesity in the media in different countries of the world. When the findings were compared with 

these studies, it was revealed that the findings in Turkey were also parallel. Accordingly, it has been determined that 

individual factors are more prominent in childhood obesity news. It is understood that environmental or system factors are 

not mentioned much. This situation raises the question of how adequate the policies to be developed and the measures to be 

taken will be. In the context of the total fight against obesity, it would be appropriate to draw attention to the all aspects of 

the subject. 

 

Keywords: Internet News, Health News, Obesity, Pediatric Obesity 

 

İNTERNET HABERLERİNDE ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİNİN SUNUMU 

 

1.GİRİŞ 

 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından salgın hastalık olarak kabul edilen çocukluk çağı 

obezitesi, ülkelerin temel sağlık problemlerinden biri haline gelmiştir. Önlenebilir bir hastalık olarak 

tanımlanan çocukluk çağı obezitesi ile mücadelede farklı kurum ve kuruluşların bir arada hareket 

etmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır. Sorunun çözümüne anne karnından başlanması adına gerekli 

önlemleri almak için hükümetleri teşvik eden DSÖ, bu konuda çok boyutlu raporlar hazırlamaktadır. 

Ailenin eğitimi, anne sütünün öneminin vurgulanması, takviye gıdalara yönelik standart bir tebliğ 

hazırlanması, çocukların fiziksel aktiviteye teşvik edilmesi ve erken yaşta kilo kontrolü gibi tavsiyeler 

bu raporlarda detaylı bir şekilde yer almaktadır. Ancak DSÖ’ye göre sorunun çözümünde asıl görev 

hükümet başkanlarına düşmektedir. Çocukluk çağı obezitesi, etki alanlarının geniş olması ve temel 

politika yapıcı konumları sayesinde başkanların uzun dönemli planları ile çözülebilmektedir (http 1). 

Bu konudaki en büyük yardımcı ise medyadır.  

Medya, siyaset ile halk arasındaki temel iletişim aracı olarak her iki alıcının da nabzını 

tutmaktadır. Bu sayede medya, önemli görülen günlük olayları haberleştirerek belli kurallar gereği 

çerçevelemektir. Bu çerçeveler ise okuyucunun kendi dışındaki dünya hakkında genel geçer 

yargılarını oluşturmaktadır. Çocukluk çağı obezitesi sorununun çözümünde medyanın önemli bir 

görevi söz konusudur: “Halk sağlığı çerçevelemesi”.  

Nathanson (1999)’ın ifadesiyle, bireyler kendi kusurları olmaksızın risk altındaysa ve bu sorun 

büyük bir sosyal grubu riske atılıyorsa, riskler çevrede yaygınsa ve riskin bilerek yaratıldığı 

kanıtlanabiliyorsa, kamuoyu halk sağlığı riskine karşı bir kamu politikası yanıtı için baskı 

oluşturacaktır. Bu durumda ele alınan sağlık sorunundaki halk sağlığı çerçevelemesinin politikacılar 

ve medya tarafından doğru bir şekilde yapılması son derece önemlidir. Dünya’dan ve Türkiye’den 

örneklerle ele alınan medyada çocukluk çağı obezitesinin çerçevelenmesinin araştırmaları haberlerde 

halk sağlığı çerçevesinin kullanılmadığını göstermektedir. Bu nedenle, sorunun öneminin halk 

tarafından anlaşılmadığı ve gerekli kamuoyu oluşturulmadığından politik kararların alınamadığı ileri 

sürülmektedir.  

Bu çalışmanın genel problemi Türkiye’de medyanın çocukluk çağı obezitesini nasıl 

haberleştirdiği sorusudur. Daha özelde ise çalışmada internette en çok okunan haber sitelerinin 

haberleri konu alınarak bunlara içerik analizi uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu sayede obezite 

haberlerinin kamuoyuna nasıl sunulduğu sorusuna yanıt aranmıştır.  
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Çalışmanın literatür taraması bölümünde, DSÖ'nün raporlarından yola çıkılarak çocukluk çağı 

obezitesinin nedenleri, sonuçları ve çözüm önerileri ele alınmıştır. Ayrıca medyanın çocukluk çağı 

obezitesini nasıl çerçevelediğine ilişkin araştırmalar incelenmiştir.  

Uygulama aşamasında ise internette en çok okunan haberlere ilişkin olarak Google Haberler 

araması üzerinden çocukluk çağı obezitesine ilişkin haberler belirlenerek bunlara içerik analizi 

uygulanmıştır.  

 

2.LİTERATÜR TARAMASI 

 

2.1.Çocukluk Çağı Obezitesi 

 

Obezite, DSÖ tarafından “Sağlığı bozacak ölçüde vücutta anormal kilo veya aşırı yağ artışı” 

olarak tanımlanmaktadır. Çocukların vücut kitle endeksinin hesaplanmasında farklı yaklaşımlar 

mevcut iken DSÖ, 18 yaşına kadar gelen çocukları ve ergenler için yaşa ve cinsiyete bağlı olarak 

değişim gösteren vücut kitle endeksinin 25- 30 kg/m2 arasında yer almasını obezite olarak kabul 

etmektedir. Dünya’da 2016 yılında 650 milyon yetişkin ve 41 milyon çocuk aşırı kilolu hale gelmiştir. 

Aynı raporda belirtildiği üzere Avrupa’daki en yüksek çocukluk çağı obezitesi verisi Portekiz’de iken 

(7-9 yaş, %32) onu İspanya (2-9 yaş, %31) ve İtalya (6-11 yaş, %27) takip etmektedir. Bulaşıcı olamayan 

hastalıklar kapsamında değerlendirilen çocukluk çağı obezitesi, yetişkinlik döneminde sebep olacağı 

tüm hastalıkların önlenmesinde önemli bir faktör olarak ele alınmaktadır. DSÖ’ye göre çocukların 

büyüdüğü obezojenik çevre anne karnında başlamaktadır. Buna göre çocukluk çağı obezitesinin 

evreleri: gebelik öncesi ve hamilelik, bebeklik ve erken çocukluk, ergenlik olarak üç gruba 

ayrılmaktadır (http 2).  

Çocukluk çağı obezitesinin başlangıç nedeni olarak annenin gebelik sırasındaki sağlık durumu 

gösterilmektedir. Buna göre gebelik sırasında besinler ve genler arasındaki etkileşim, bebeğin daha 

sonraki yaşamında besinleri yağ dokusuna çevirip çevirmeme yeteneğini etkilemektedir.  İlkokul 

ikinci sınıfa giden öğrenciler üzerinde yapılan Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık (COSI-TUR) 2016 

Araştırması’nın sonuçlarına göre Türkiye’deki öğrencilerin anne sütü ile beslenme süreleri yalnızca 

4,5 aydır (http 3).   

DSÖ raporunda belirtildiği üzere obezite riskini önlemek adına anne sütü yerine geçen ürünlere 

Uluslararası Pazarlama Yasası ve Dünya Sağlık Asamblesi kararları gibi düzenleyici önlemler 

uygulanmalıdır. Özellikle ebeveyn eğitiminin çocukluk çağı obezitesini önlemedeki etkisi büyüktür 

(http 2). Örneğin Danimarka’da iki yıl boyunca gerçekleştirilen ailelere yönelik eğitim seminerleri 

sayesinde obez çocuklar kilo vererek sağlıklarına kavuşmuştur (http 2). Diğer yandan bebek ve anne 

bedeninin iç içe geçmiş olması çocukluk çağı obezitesi konusunda annelerin babalara oranla daha 

fazla sorumluluk sahibi olması gerektiği kanısına yol açmaktadır.  

Avusturalya’da çocukluk çağı obezitesinin medyadaki temsilinde annelerin sorumluluklarının 

çerçevelenmesini nitel olarak inceleyen Wright ve arkadaşlarının (2010) araştırma bulguları, annelerin 

yalnızca çocuk değil; tüm ailenin beslenmesinden sorumlu tutulduğunu göstermektedir. Cinsiyete 

dayalı bu ayrım özellikle obez çocukların haberinde ortaya çıkmaktadır.  

Tibet (2018)’in Çocukluk Çağı Obezitesinin Ekonomik Boyutları çalışmasına göre fazla kilolu ve 

obez çocukların büyük çoğunluğu gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır. Aynı rapora göre 

çocukluk çağı obezitesini artıran ekonomik faktörlerden en önemlileri gıda fiyatları, tarım politikaları, 

gelir düzeyi, annelerin çalışma durumu, teknolojik değişiklikler ve risk almaya yatkınlık başlıkları 
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altında örneklendirilebilmektedir. Buna karşın Avrupa’daki birçok ülkede özellikle yoksul topluluklar 

arasında çocukluk çağı obezitesi vakasıyla daha fazla karşılaşıldığını belirtmektedir. Bu durumun 

sebebi olarak düşük ücret, eğitim seviyesi ve sağlık kurumlarına erişim imkanları gösterilmektedir. Bu 

nedenle çocukluk çağı obezitesi sorununun çözümünde DSÖ’ye göre yeterinden çok beslenme ile 

yetersiz beslenme bir arada ele alınmalıdır. 

Çocukluk çağı obezitesi probleminin en önemli sonucunun konunun nihayetinde bir halk 

sağlığı sorununu dönüşmesi olduğu kanısına ulaşılmıştır. Kardiyovasküler, ortopedik ve psikolojik 

hastalıkların yanı sıra özellikle Tip-2 diyabete yolan açan (Avrupa nüfusunun %20-30'u obezite 

nedeniyle Tip 2 diyabet hastasıdır) obezite/çocukluk çağı obezitesi kanserin de nedenleri arasında 

gösterilmektedir. Buna karşın çocukluk çağı obezitesinin ekonomik sonuçları yol açtığı hastalıklar 

nedeniyle devletler üzerinde yük haline gelmektedir. Örneğin ABD’de 2002 ve 2005 yılları arasında 

çocukluk çağı obezitesi nedeniyle oluşan hastalıkların neden olduğu ekonomik tutar ayaktan hastalar 

için 14,1 milyar dolar iken yatan hastalar için 237,6 milyon dolardır (http 2). 

DSÖ’ye göre çocukluk çağı obezitesi sorununun çözümünde 6 ana faktör bulunmaktadır (http 

1): 

1) Sağlıklı yiyeceğe erişimi desteklemek,  

2) fiziksel aktiviteye teşvik etmek,  

3) hamile ve bebeklere ön bakım hizmetleri sunmak,  

4) küçük çocuklar için erken diyet ve spor planları oluşturmak,  

5) çocuklar için okullarda sağlık, beslenme, fiziksel aktivite eğitiminin verilmesi,  

6) kilo kontrolü yapmak. 

Planların uygulanmasında çevresel etmenlere özellikle sorumluluklar atfeden DSÖ’nün 

komisyonu, bu konudaki en büyük anahtarın ülke yöneticileri olduğunu düşünmektedir. Farklı 

meslek dallarının bütünleşmiş bir şekilde çalışması, politikacıların uzun vadeli hesaplarla çocukluk 

çağı obezitesinin çözümü için planlar ortaya koyması, bu konudaki verilerin ülke genelinden 

toplanarak çözümlenmesi ve ilgili sektörlerin geliştirilebilmesi adına kılavuz önlemlerin geliştirilmesi 

ve kanıta dayalı, güncellenebilir, basit, anlaşılır ve erişilebilir olması konusunda politikacılara önemli 

görevler düşmektedir. Örneğin beslenme danışmanlığı, sağlıklı yaşam merkezlerinin inşası adına 

vergiden indirimler sağlanması, bisiklet yollarına yatırım yapılması basit önlemler çocukluk çağı 

obezitesini önlemede oldukça büyük adımlar sayılmaktadır (http 1).  

DSÖ’nün komisyonunun son önlem planında şekerli içecek vergisi bulunmaktadır. Bunun yanı 

sıra sağlıksız gıdaların pazarlamasının önüne geçmek amacıyla politikaların uygulanması ve besin 

profilleri yoluyla halkın bilgilendirilmesi DSÖ’nün komisyonunun diğer önemli başlıkları arasında 

yer almaktadır. Standartlaştırılmış bir küresel besin etiketleme sistemi, sağlık okuryazarlığı, okullarda 

sağlıksız gıdaların satışının durdurulması ve içme sularına ücretsiz erişim gibi detaylı hazırlanan 

raporda özellikle belirtilen mesele tüm aktörlerin çocukluk çağı obezitesini sona erdirmek için ortak 

bir hedef doğrultusunda birlikte çalışmayı kararlı kılarsa ilerleme kaydedileceğidir (http 1). 
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2.2.Çocukluk Çağı Obezitesinin Medyada Sunumu  

 

Hawkins ve Linvill (2010)’in araştırmasına göre halk sağlığı haberlerinin çerçevelemesinde üç 

önemli konu başlığı bulunmaktadır: (1) Haberlerde ele alınan halk sağlığı sorununun daha geniş 

sosyal ve çevresel bağlamda sunulması, (2) bu konudaki risklerin ve (3) çözüm yollarının birlikte yer 

alması. Çocukluk çağı obezitesi sorununda konunun bireysel düzeydeki nedenleri ve çözüm yolları 

mı yoksa sistemden kaynaklanan nedenlerin ya da çözüm unsurlarının mı ön plana çıkartıldığı büyük 

bir önem taşımaktadır. Barry ve arkadaşlarına (2011:132) göre, medyanın çocukluk çağı obezitesini 

nasıl sunduğu şu bakımlardan önemlidir: 

1) Toplumsal meselelerdeki politik sorumlulukların bireysel sorumluluklardan daha fazla ön 

plana çıkartılması ile konu hakkında kamuoyu oluşumunun oranını yükseltecektir.  

2) Çocuk olmanın masumiyeti sayesinde bu problem karşısında kamuyu hızlı bir şekilde 

eyleme geçirecektir.  

3) Toplumun obez çocuklar ve ebeveynleri ile ilgili ahlaki yargılarını etkileyecektir. 

Amerikan toplumunun sağlık ile ilgili bilgileri haber medyasından edindiği görüşünü göz 

önüne alan Barry ve arkadaşları (2011), 2000 ve 2009 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin 

tirajı en yüksek 18 ulusal ve bölgesel haber kaynağında yayınlanan çocukluk çağı obezitesi 

haberlerinin yüzde 20’lik kısmını rastgele örneklem içerisine alarak içerik analizi uygulamıştır. 

Günlük gazete okuyucularının ABD nüfusunun %30’u, gece yayınları izleyicilerinin %26’sı ve haber 

dergisi okuyucularının %42’sinin üniversite mezunu olduğu bilgisinden yola çıkan araştırmacılar, 

örneklem içerisindeki kanallarda eğitim düzeyinden yaşa kadar demografik özellikleri dikkate alarak 

ulusal çeşitliliğe ulaşmaya çalışmıştır. Araştırma sonuçlarına göre haber medyasında obezite ve 

çocukluk çağı obezitesi ile ilgili haberler, 2001-2003 yılları arasında (2001 Genel Cerrahi Aşırı Kilo ve 

Obezite Raporu’na etkisi ile) keskin bir artışa geçmiştir. 2003’ten sonra haberlerde düzenli bir azalma, 

2007’de tekrar yükseliş ve sonrasında sert bir düşüş meydana gelmiştir. Araştırma bulgularına göre, 

haberlerin yalnızca %27’sinde hem bireysel hem de çevresel nedenlerden bahsedildiği belirlenmiştir. 

En yaygın bireysel neden olarak “çocukların ve ailelerin sağlıksız yiyecek tüketmeleri” gösterilirken, 

çevresel koşullar bağlamında “okullarda yeterli egzersizlerin ve beslenme eğitiminin olmayışı” ifade 

edilmiştir. Araştırmada çocukluk çağı obezitesinin çözüm yollarından bireysel tedbirlerin (çocukların 

aktivite arttırması, ailelerin sağlıklı gıda hazırlaması), çevresel tedbirlerden daha çok yansıtıldığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 10 yıl boyunca incelenen çocukluk çağı obezitesi konusundaki haberlerin 

kamunun gerekli bilgiye ulaşması ve konu hakkında politika oluşturması bakımından “yetersiz” 

olduğuna değerlendirilmiştir.  

Amerika Birleşik Devletleri’nde 2010 yılında “Beyaz Saray Gücü” raporunun yayınlanması ile 

First Lady Michelle Obama’nın başlattığı “Haydi Hareket Edelim” kampanyası, çocukluk çağı 

obezitesine dikkat çekmek için önemli bir adım sayılmaktadır. Ancak bu girişim; Anderson ve 

arkadaşlarının (2017) değerlendirmesine göre, sorunun halk tarafından anlaşılmasında yine yetersiz 

kalmıştır. Kanaat önderlerinin çocukluk çağı obezitesi sorununa ve çözüm yollarına olan etkisinin 

incelendiği söz konusu çalışmada, First Lady’nin çocukluk çağı obezitesiyle ilgili açıklamaları ile 

güncel haberler arasında bir uyum olmasına rağmen her iki tarafın da halk sağlığı çerçevelemesinin 

yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaya göre halk sağlığı bileşenleri Obama’nın 

açıklamalarında (%35) ve örnekleme alınan gazetelerin haberlerinde (%19,6) tam olarak 

kullanılmamıştır. First Lady’nin açıklamalarında çevresel neden ve çözüm önerilerine, bireysel neden 

ve çözüm önerilerinden daha fazla yer verdiği belirlenmesine rağmen; gazetelerde bu durum tam 
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tersidir. Bu bağlamda araştırmacılar, ele alınana sorunun net bir şekilde halka sunulamamasının, 

çözümlerin yanlış değerlendirilmesine ve ayrıca, fikir ve politikaların tanıtımının anlaşılamamasına 

yol açtığını ileri sürmektedirler. 

Westall (2013)’in İspanya’nın en çok satan ulusal gazetesi El Pais üzerinde 2013 yılı kapsamında 

gerçekleştirdiği araştırmada da First Lady’nin kampanyasının yeteri kadar anlaşılır sunulmadığı 

belirlenmiştir. Buna göre El Pais’te yer alan çocukluk çağı obezitesi haberlerinde özellikle fiziksel 

aktiviteyi ön plana çıkartıldığı anlaşılmıştır. Konunun dar bir çerçevede ele alınması meselenin 

anlaşılmadığının bir göstergesi olarak yorumlanmıştır.  

Kalin ve Fung (2013)’un ana akım İspanyol dergileri olan ABD menşeili ebeveynlik dergilerini 

ele aldığı araştırmasında çocukluk çağı obezitesinin önlenmesinin ve stratejilerin neler olduğunun 

saptanması amaçlanmıştır. 32 ayda yayınlanan ve esas kitlesi kadınlar olan ana akım dergiler 

incelendiğinde, her üç haberden birinde Hispanik çocukların diğer etnik gruplara göre obeziteye 

yakalanma riskinin daha yüksek olduğundan bahsedildiği belirlenmiştir. Bu konuda “geleneksel 

çocuk yetiştirme” ve “şişman çocuk sağlıklıdır” inançları ön planda tutulmaktadır. Dolayısıyla bu 

araştırmada da bireysel sorumlulukların çocukluk çağı obezitesi için neden ve çözüm olarak 

sunulduğu ortaya konulmaktadır.  

ABD’de yapılan bir diğer araştırmada (Havkins ve Linvill, 2010) günlük ulusal gazetelerin 

çocukluk çağı obezitesi haberlerini ele alma sıklığı incelenmiştir. Özellikle çocukluk çağı obezitesi 

konusundaki politikaların başlatıldığı 1996, 2001 ve 2006 yıllarını seçen araştırmacılar, her yıl konu 

hakkındaki haberlerde belirgin bir artış gözlemlemiştir. Sayının artmasına rağmen ele alınan 

örneklemdeki haberler incelendiğinde (f=201) haberlerin yalnızca %48,3’ünde halk sağlığı çerçevesinin 

kullanıldığı belirlenmiştir. Araştırmaya göre haberlerde halk sağlığı çerçevelemesi açısından yaygın 

olarak eksik karşılaşılan faktör çocukluk çağı obezitesinin önlenmesi ve çözüm yollarının aranmasıdır. 

Araştırma sonuçlarının ilginç yanı politik hamlelerin yapıldığı tarihlerde haberlerin çevresel 

nedenlerden ve çözümlerden bahsetme oranının yüksek olmasıdır (%97).  

İsveçli çocukların %15’nin fazla kilolu ya da obezdir. Konu hakkındaki medya 

çerçevelemelerini öğrenmek adına İsveç ulusal sabah ve akşam gazeteleri üzerinde inceleme yapan 

Hooft ve arkadaşları (2017) 1996- 2014 yılları arasındaki sorunla ilgili 726 haberi örneklem alarak 

incelemiştir. Araştırma sonuçlarına göre toplam haber sayısı 1996 ve 2002 yılları arasında artış 

gösterirken, 2000’de hafif bir düşüş; ancak 2004’e kadar yine keskin bir yükseliştedir. 2000 ile 2004 

yılları arasındaki bu keskin yükselişin sebebi olarak DSÖ raporu, aşırı kilolu çocukların artış 

oranlarının halk ile paylaşılması ve Supersize Me belgesel filmi gösterilmektedir. Grafik, 2009 ile 2014 

yılları arasında dengeli bir eğilim gösterse de haber sayısı yıllara göre azalmıştır. Araştırma sonuçları 

değerlendirildiğinde ele alınan örneklemdeki gazete manşetlerinin %92,7’sinin tonu nötr olarak 

kodlanmıştır. Çocukluk çağı obezitesi konusunda haber içerikleri ele alındığında konu hakkındaki 

çözüm yollarından ve nedenlerden sorumlu olarak bireyler (%71,9) çevresel faktörlerden (%64,2) daha 

fazla ön plana çıkartılmıştır. Araştırmacılar genetik faktörleri ayrı bir kategori olarak ele aldığından 

bu konuda neden ve çözüm yollarının sunum oranı ayrı olarak 17,2’dir. 

1996 ve 2014 yılları arasında çocukluk çağı obezitesinin nasıl çerçevelendiğinin incelendiği bir 

başka araştırma Nimegeer ve arkadaşları (2019) tarafından İngiltere’de gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 

araştırmacılar, siyasi görüşlerin çocukluk çağı obezitesi sorununu ele alırken nasıl çerçevelediğini 

bulmayı hedeflemiştir. Araştırmaya göre merkez sağ yayınlar, merkez sol yayınlara göre çocukluk 

çağı obezitesinden daha az sıklıkla bahsetmiştir. Sorunu, Ulusal Sağlık Servisi üzerinde yük olarak 

tanımlama eğilimi merkez sol yayınlarda daha fazla olduğu belirlenmiştir.  Bununla birlikte çocukluk 
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çağı obezitesi meselesini toplumsal olarak ele alan haberlerin sıklığı merkez sol yayınlarda daha 

fazladır. Ayrıca çocukluk çağı obezitesinde politik çözümlerin ve nedenlerin merkez sol yayınlarda 

merkez sağ yayınlardan daha fazla bahsedildiği de ortaya konulmuştur.  

Gollust ve arkadaşlarının (2013) geleneksel Amerikan bireyci değerleri üzerinden çocukluk çağı 

obezitesinin medyada sunumu ile ilgili yapmış olduğu araştırmasında Amerikalıların çocukluk çağı 

obezitesini azaltmak için birincil sorumluluğu politikalardan ziyade bireylere atfettiği görülmüştür. 

Bu durumu tersine çevirebilmek adına araştırmacılar hazırladıkları deneylerle muhafazakâr, ılımlı ve 

liberal kesimler üzerinde düşüncelerini değiştirmeyi hedefleyen mesajlar hazırlamıştır. Sonuçta 

özellikle kendini muhafazakâr olarak resmeden kesimin çocukluk çağı obezitesi kampanyalarını 

askerlik hizmetlerine katılımın düşmesi göz önünde bulundurulduğunda desteklediği görülmüştür. 

Bunun yanı sıra liberallerin dörtt üçünden fazlası sağlık hizmeti harcamaları konusundaki haberler 

sunulduğunda bu konudaki politikaları desteklemeye daha yatkın olduğu sonucuna da ulaşılmıştır. 

Ilımlı kesim ise özellikle çocukluk çağı obezitesi konusunda zorbalıkla olan mücadele mesajını güçlü 

bir şekilde ele almıştır. Her üç kesimin ortak paydası ise (%60) çocukluk çağı obezitesi konusunda 

yapılan siyasi projelerin uzun dönemli olması durumunda desteğin artmasıdır.  

Barry ve arkadaşlarının (2013) çocukluk çağı obezitesi haberlerinde bireysel hikâyelerin 

çerçevelenmesi ve kamuoyunun bu konudaki eyleme geçme isteği arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk 

deneysel çalışmayı gerçekleştirmiştir. Araştırmacıların hipotezine göre medyada yer alan çocukluk 

çağı obezitesi haberlerinin bireyselleştirilerek tasvir edilmesi kamuoyunun bu konudaki politikalara 

vereceği desteği azaltmaktadır. Bu hipotezden yola çıkarak 389 kişilik (172 erkek ve 213 kadın) 

örnekleme ikisi bireysel hikâye ikisi politik sebep ve sonuçların ön plana çıkartıldığı; bir tanesi ise 

sahte olarak hazırlandığı 5 haber içeriği sunulmuştur. Buna göre tek bir çocuğun obezite hikayesinin 

çerçevelenmesi ile oluşturulan haberi okuyan denekler, genel olarak çocukların obezite olmasını ele 

alan haberleri okuyan deneklere kıyasla; çocukluk çağı obezitesi meselesinde çocuğu daha fazla suçlu 

bulmuştur. Buna göre deneklerin bireysel hikayelerden daha çok etkilendiği dolayısıyla konu 

hakkındaki neden ve çözüm yollarında politikalardan ve çevresel unsurlardan ziyade bireysel sorun 

ve çözümlere odaklandığı görülmüştür. Aynı araştırmada, araştırmacılar Iyengar’ın epizodik haber 

çerçevelerinin kamuoyunu tematik haber çerçevelerinden daha çok bireysel faktörlere 

odaklandıracağı konusundaki hipotezini de doğrulamak amacıyla incelemelerde bulunmuştur. Buna 

göre rastgele örneklem yoluyla seçilen 18 yerel ve ulusal ABD medya kanalında 1999 ve 2008 yılları 

arasındaki çocukluk çağı obezitesi konusunda yapılan haberler ele alınmıştır. Araştırma sonucunda 

televizyon haberlerinin (%34) gazete haberlerine oranla (%14) daha fazla kilolu çocuk hikâyelerini 

tasvirleştirerek konuyu bireysel olarak sunduğu görülmüştür. Dolayısıyla araştırmacılar Iyengar’ın 

tezini de doğrulamıştır. 

Kaliforniya’nın tirajı yüksek ve gündem belirleyici medya kanallarındaki çocukluk çağı 

obezitesi çerçevelenmesini Temmuz 1998 ve Ağustos 2000 yılları arasında inceleyen Woodruff ve 

arkadaşları (2003) konu ile ilgili 88 habere içerik analizi uygulamıştır. Araştırma sonuçlarına göre 

beslenme politikalarına ilişkin konular Kaliforniya basınında oldukça az (3/1) yer almıştır. Bununla 

birlikte gazetelerde, çocuklara yönelik gıda reklamlarının düzenlenmesi veya paketlenmiş gıdaların 

besin değerlerine göre bir yağ vergisine tabi tutulması gibi tartışmalı yaklaşımlar bir yana okulda öğle 

yemeklerinin iyileştirilmesi ya da gıda etiketlendirilmesi gibi basit politik çözüm yollarının dahi 

nadiren yer aldığını belirlemiştir. 

Henderson ve arkadaşları (2009) tarafından yapılan araştırmada Ocak 2006 ve Haziran 2008 

yılları arasında Avusturalya gazetelerinde yayınlanan 100 çocukluk çağı obezitesi konusunda fast- 
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food reklamlarını ele alan haberinin içerik analizini yapmıştır. Elde edilen sonuçlar çocukluk çağı 

obezitesinin Avusturalya medyasında salgın olarak ele alındığını göstermektedir. Buna göre özellikle 

konu hakkındaki politikaların uygulanmaya başlanması ile haber sayılarında artış gözlenmiştir. 

Araştırmanın ilginç yanı ise bazı haberlerde medyanın obezite dramatizasyonu yaparak konuyu aşırı 

kişiselleştirmesi sonucuna ulaşılmasıdır.  

 

2.3.Türkiye’de Çocukluk Çağı Obezitesi 

 

DSÖ’nün Çocukluk çağı obezitesini Sonlandırma Komisyonuna üye olan ülkelerden 

Türkiye’deki Nüfus Sağlık Araştırması (2013)’na göre beş yaş altı çocuklarda fazla kilo/şişmanlık oranı 

%10,9’dur (http 4). Türkiye’de çocukluk çağı obezitesini sonlandırmak amacıyla yapılan eylem 

planları ise sekiz ana başlığa ayrılmıştır (http 5). 

1. Çocukluk çağı obezitesi riskinin azaltılması için anne karnından dünyaya uzanan yolculukta 

hayata sağlıklı bir başlangıcın desteklenmesi,  

2. okul öncesinde ve okulda rehberlik ve sağlık okuryazarlığı eğitimlerinin verilmesi, 

3. Çocukluk çağı obezitesi konusunda destekleyici eylem planları kapsamında ailelere ücretsiz 

eğitimlerin verilmesi ve aile planlamasının teşviki, 

4. Sağlıklı seçeneklerin kolay ulaşılabilir olması,  

5. Çocukların doğası gereği korunmasız olmasından dolayı sağlıksız yiyeceklerdeki pazarlama 

baskılarının azaltılması,  

6. Fiziksel aktiviteyi geliştirmek,  

7. Çocuk ve adolesanların gelişiminin desteklenmesi,  

8. Program bütçesi, izleme, performans değerlendirmesi için etki ve izlenebilirlik sağlamak. 

 

2.4.Türkiye’de Çocukluk Çağı Obezitesinin Medyada Sunumu 

 

Dergipark elektronik ortamı üzerindeki akademik dergilerde “obezite AND medya” anahtar 

sözcüklerine dayalı aramada 34, “obezite AND basın” aramasında 14, “obezite AND gazete” 

aramasında 17, “obezite AND ‘sosyal medya’” aramasında 9 makale belirlenmiştir (http 6). Genel 

olarak bu çalışmalarda obezite konusunun farklı mecralarda yayımlanmış haber, reklam, film ya da 

programlardaki sunumu irdelenmekte; internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı, sosyal medya 

bağımlılığı, ekran bağımlılığı, beslenme alışkanlıkları gibi konulara değinilmektedir. Daha çok medya 

içeriklerine dönük içerik analizi yönteminin kullanıldığı bu çalışmalarda, söylem analizi ve eleştirel 

çözümlemeler de dikkati çekmektedir. Ancak doğrudan çocukluk çağı obezitesinin medyada 

sunumuna ilişkin bir makaleye rastlanmamıştır. 

2014’ de yayımlanmış olan Yüksel ve arkadaşlarının çalışmasında obezite konusunun basında 

nasıl çerçevelendiği ele alınmıştır. 172 yazının içerik analizi ile incelendiği çalışmada, konunun 

gündemde pek de önemli bir yer bulmadığı, daha çok negatif tonda yazılar yayımlandığı, 

literatürdeki çalışmalara paralel şekilde daha çok obezitenin nedenleri ve çözüm önerilerinde 

bulunulduğu, öneriler arasında bireysel/davranışsal ifadelerin öne çıktığı belirtilmektedir (Yüksel vd., 

2014). 

Adıyaman (2016)’ın Türkiye’de 2006 yılında gerçekleşen DSÖ’nün Avrupa Obezite ile 

Mücadele Bakanlar Konferansı öncesinde ve sonrasında obezitenin gazetelerde nasıl sunulduğunu 

incelediği makalesinde yine konunun eksik kalan boyutları ortaya konulmuştur. Çalışmada yüksek 
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tirajlı 10 gazetenin 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 ve 2014 yıllarında yayınlanan 752 yazısına içerik 

analizi uygulanmıştır. Bulgulara göre obezitenin çevresel koşullardan çok, bireysel nedenlerden 

kaynaklandığı, çözüm önerileri arasında bireysel sorumlulukların öne çıkarıldığı, obezitenin sonuçları 

bağlamında da daha çok biyolojik faktörlerin vurgulandığı belirlenmiştir.  Adıyaman’ın yorumuna 

göre gazeteler obeziteyi bireysel bir sağlık problemi olarak sunmuş, sistemden kaynaklanan faktörleri 

arka planda tutmuştur. Bu da gerekli politikaların etkin bir şeklide geliştirilmemesi sonucunu 

doğurmuştur.  

Dergipark’daki çalışmalar dışında T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan iki ayrı 

çalışmadan da söz etmek gereklidir.  

Benli ve arkadaşları tarafından hazırlanmış olan “Obezite Medya Kılavuzu”, obezite hakkında 

temel bilgileri, haberlerin nasıl yapılması gerektiğini, haberlerde görsel ve dil kullanımına ilişkin 

yanlışları, olumsuz örnekleri ve önerileri içermektedir (http 7). Kılavuzda obeziteden etkilenen 

çocuklara dair haberlerde dikkat edilmesi gerekenler, haber kaynağının teyidi, medya mensuplarının 

ve kuruluşlarının izleyeceği yollar anlatılmıştır. Kılavuzdaki ifadeyle, “obeziteden etkilenen bireylerin 

yaşamlarının çeşitli alanlarında maruz kaldıkları olumsuz tutum ve davranışların azaltılmasında ve 

ortadan kaldırılmasında medyaya önemli bir rol düşmektedir.” Çünkü medya, “öncelikli olarak 

önemli bir bilgi kaynağıdır. Medya, obezite konusunda topluma doğru, güvenilir ve bilimsel bilginin 

aktarılmasını sağlayacak en etkili ve en hızlı araçlardan biridir. Medya, bu özellikleri sayesinde 

obeziteye dair olumsuz toplumsal algıların değiştirilmesinde de kilit konumdadır. 

Benli ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği “Medyada Obezite Haberlerinin Sunumu ve 

Alımlaması” araştırması Türkiye’de bu konuda yapılmış en kapsamlı araştırmadır (http 8). Çalışmada 

3 gazete (Hürriyet, Sabah, Sözcü) ve 3 televizyon (Fox TV, ATV, Show TV) kanalı haberleri bir yıllık 

sürede içerik ve söylem analizleriyle incelenmiştir. Daha sonra da odak grup çalışmasına dayalı olarak 

haberlerin nasıl yorumlandığı değerlendirilmiştir Bulgulara göre gazete haberlerinin dili basit ve 

anlaşılır nitelikte olup büyük puntolu başlıklar okuyucuyu habere çekmektedir. Bunun yanı sıra 

gazete haberlerindeki görseller olumlu temsillerde spor ve sağlıklı gıdalarla pekiştirilirken olumsuz 

temsillerde sağlıksız yiyecekler ve hareketsiz duran insanların şişman beden görüntüleri 

pekiştirilmektedir. TV haberlerinde ise özellikle kadın görsellerinin yer alması eğitim seviyesi yüksek 

denekleri rahatsız etmiştir. Eğitim seviyesi ile değişen bir diğer unsur ise haberlerin eleştirilmesidir. 

TV haberlerinde obezite konusunda başarı öyküleri ön plana çıkarken nedenlerin ve sonuçların 

tamamında sorumluluk bireyin kendisine yüklenmektedir. Araştırmanın ilgi çekici diğer bir sonucu 

ise deneklerin büyük çoğunluğunun çocukluk çağı obezitesi ile ilgili görsel ve bilgileri hatırlamaması 

ve uç örneklerden rahatsızlık duyduğunu söylemesi olmuştur. 

Sonuç olarak literatürde obezitenin medyadaki sunumuna ilişkin çalışmalar ön plana çıkarken 

bunlarda daha çok bireysel unsurların tekrarlandığı belirlenmiştir. Bu en genel değerlendirmenin 

yanında çocukluk çağı obezitesinin medyada sunumuna ilişkin Türkiye’de gerçekleştirilmiş bir 

çalışma olmadığı belirlenmiştir.  

 

AMAÇ VE YÖNTEM 

 

Bu araştırmanın genel amacı Türkiye’de çocukluk çağı obezitesi konusunun medya nasıl 

sunulduğudur. Daha özelde ise çocukluk çağı obezitesinin en çok okunan internet haberlerinde nasıl 

sunulduğuna odaklanılmıştır. Bu amaçla çalışmada anlamlı bir tarih olarak Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı’nın kutlandığı 23 Nisan 2021 ile Gençlik ve Spor Bayramı’nın kutlandığı 19 Mayıs 
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2021 tarihlerinde Google arama motorunun “Haberler” sekmesi üzerinde “çocuk ve obezite” 

kavramları yazılarak taramada bulunulmuştur. Bu sayede internet üzerinde en çok okunduğu 

varsayılan haberlere erişilmiştir. 23 Nisan’daki aramada 252, 19 Mayıs’daki aramada 249 haber 

listelenmiştir.  

Haber içeriklerine yönelik ilk kodlama Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basın ve 

Yayın Yükseklisans Programında 2020-2021 öğretim yılı bahar döneminde İçerik Çözümlemesi dersini 

alan öğrenciler Ayşe Sinem Mete, Kübra Çolak, Moshiur Rahman tarafından birbirinden bağımsız 

olarak gerçekleştirilmiştir. Kodlayıcılar arası uyum uyum oranın %80’in altında kalması üzerine 

kategoriler gözden geçirilerek yeniden kodlama yapılmıştır. Ancak burada da uyum sorunu 

belirlenince üçüncü kodlama kategorilerin yeniden düzenlenmesiyle birlikte Erkan Yüksel tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Son kodlamada kodlayıcılar arası uyum %92 olarak hesaplanmıştır. 

Kodlamada öncelikle 501 yazının “çocukluk çağı obezitesi” konusuyla doğrudan ilgili olup 

olmadığını değerlendirilmiştir. 5 içeriğe teknik sorun (linklerin çalışmaması) nedeniyle 

erişilememiştir. 102 yazı, her iki tarihte de tekrar eden nitelikte bulunmuştur. Yani aynı içerik olduğu 

için biri değerlendirmeye alınmıştır. 226 içerik ise doğrudan çocukluk çağı obezitesi konusuyla ilgili 

bulunmamıştır. Son kodlama, konuyla doğrudan ilgili 164 haber üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu da 

yaklaşık olarak Google Haberler araması üzerinden elde edilen içeriğin ancak üçte birinin doğrudan 

konuyla ilgili olduğu anlamına gelmektedir. Dolayısıyla en başta çocukluk çağı obezitesi konusunun 

internet haberleri arasında çok da önemli ya da yaygın bir öneme sahip olmadığı söylenebilir. 

 

BULGULAR 

 

İncelenen Yazıların Yayın Yılı 

 

Taramada elde edilen yazıların üçte ikiden fazlası son iki yılda yayımlanmıştır. Google 

Haberler aramasının güncel olan eserleri öne çıkarması beklenen bir durumdur. Ancak taramanın son 

yedi yıla uzanması bu alanda çok da güncel ve yoğun bir içeriğin bulunmadığı şeklinde 

değerlendirilebilir. Taramada 2020 yılında 58, 2021 yılında 53 yazı ile karşılaşılmıştır. En eski yazı ise 

2015 yılına uzanmaktadır. Haber niteliğindeki 2 yazının ise yayın tarihi belirtilmemiştir. Genel olarak 

incelenen yazıların %90,2’si “haber” formatındadır (f:146, %90,2). 16 yazı ise köşe yazısı, sağlık köşesi 

yazısı, haber niteliği taşımayan bilgi içeren yazı şeklinde belirlenmiştir (%9,8).  

 

Tablo 1. İncelelen Yazıların Türü ve Yayın Yılı 

 

Yıl Haber Köşe yazısı TOPLAM % 

2015 1 0 1 0,6 

2016 4 1 5 3 

2017 8 1 9 5,5 

2018 14 1 15 9,1 

2019 21 0 21 12,8 

2020 51 7 58 35,4 

2021 47 6 53 32,3 

Belirsiz 2 0 2 1,2 

TOPLAM 146 16 164 100 

% 90,2 9,8 100  
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Yazıların Menşei 

 

İncelenen yazıların yarıya yakını (f:69, %42,1) isimsiz ya da menşei belirsiz niteliktedir. Bu 

önemli bir bulgu olarak değerlendirilmiştir. Çünkü çocukluk çağı obezitesi gibi önemli ve hassas bir 

konudaki haberlerin yarıya yakınının yazarının adını taşımaması ya da menşeinin belli olmaması, 

içeriklerine ilişkin en başta bir soru işareti uyandırmaktadır.  

28 haberde yayın organının kendi muhabirinin adı yer almaktadır. 16 köşe yazısı ayrı tutulursa, 

kalan yazıların da ajans kaynaklı olduğu belirtilebilir. “Diğer” kategorisinde ifade edilen 5 haber ise 

yabancı ajans, yabancı yayın ve diğer haber ajanslarınca hazırlanmıştır. 

Yazıların menşeinin; yazarının, çıkış yeri ya da ajansının belirtilmiş olması belirli bir 

sorumluluk taşındığı anlamına gelmektedir. Çünkü yazıların altında bir “imza” bulunmaktadır. Bu 

yazılara ilişkin bir “sorumlu” gösterilebilmektedir. Ancak “isimsiz” ya da menşei belli olmayan 

yazılarda bu tür bir sorumluluktan söz edilememektedir. Yazıları kimin yazdığı, nerede hazırlandığı 

belli değildir. Dolayısıyla bu tür yazıların içeriklerine “güven” diğerlerine göre daha az olarak 

değerlendirilebilmektedir. Bu bağlamda, daha sonra yazı içeriklerine yönelik değerlendirmelerde 

bulunulurken “mahreci belli” ve “belli olmayan” yazılar ikiye ayrılarak bir değerlendirmeye de 

gidilmiştir. Buna göre “belli” yazı sayısı toplam olarak 95 ve “belli olmayan” yazısı sayısı ise 69 olarak 

tanımlanabilir.  

 

Çocukluk Dönemi 

 

Yazıların yarısından fazlasında çocukluk çağı obezitesi konusu belirli bir çocukluk döneminden 

ya da yaş grubundan söz edilmeden genel olarak ele alınmaktadır (f:93, %56,7). Bu yazılarda hangi 

yaş aralığındaki kişilerden söz edildiği net bir şekilde ifade edilmemektedir. Yazıların dörtte birden 

fazlasında ise birden fazla dönemden ya da yaş aralığından daha net bir şekilde söz edilmektedir (f:45, 

%27,4). Spesifik olarak çocukluk çağı obezitesinden söz edilen haberlerin 14’ünde ilkokul dönemi; 

yani 7-11 yaş aralığındaki çocuklar konu edilmektedir. Daha çok bu grup özelinde görüşlere yer 

verilmektedir. Köşe yazılarında da konunun daha çok genel bir nitelikte (f:9) ya da birden fazla 

dönemi konu alacak şekilde (f:6) işlendiği anlaşılmaktadır. 

 

Yazıların Tonu 

 

Yazıların genel olarak obeziteye ilişkin tutumu ya da yazılarının tonunun ne olduğu 

konusundaki kodlamada 149 yazının (%90,9) obeziteye karşı eleştirel, yargılayıcı, olumsuz bir görüşte 

olduğu belirlenmiştir. 15 haber ise nötr (salt bilgi içerir nitelikte) bulunmuştur. Obeziteyi savunan, 

destekleyen ya da pozitif bulan herhangi bir yazıya rastlanmamıştır. Bu da beklenen bir durumdur. 

 

Haber-bilgi KAYNAKLARı 

 

Bir haberde birden fazla haber kaynağı olabileceği öngörüsünden hareketle içerik analizi 

kodlamasında, yazı içeriğinde birden fazla kaynak varsa, en önemli iki kaynak iki ayrı sütunda 

kodlanmıştır. Buna göre incelenen yazıların %75’inin (f:123) bilgi kaynağı bir doktor, uzman ya da 

diyetisyen gibi en az bir sağlık profesyonelidir. Yazıların dörtte birden fazlasında yabancı 

KAYNAKLARın kullanıldığı belirlenmiştir (f:26; %26,3). 12 yazıda bir sivil toplum örgütü 

temsilcisinin görüşüne, bilgi ya da değerlendirmesine yer verilmiştir. 
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Tablo 2. Haber ve Bilgi KAYNAKLARı 

 

  
Menşei 

TOPLAM 
Sütun % 

(N:164) Belirli Belirsiz 

Sağlık profesyoneli (Doktor, hekim, uzman, diyetisyen) 71 52 123 75 

Yabancı KAYNAKLAR 17 9 26 26,3 

Köşe yazısında köşe yazarı 13 0 13 7,9 

Sivil toplum örgütleri ve yetkilileri  8 4 12 7,3 

Diğer KAYNAKLAR (Siyasiler, üniversiteler, 

araştırmalar) 

3 4 
7 4,3 

Sağlık kurumları ve yetkilileri (İl sağlık müdürlükleri, 

Sağlık Bakanlığı temsilcileri) 

2 3 
5 3 

Yok, belirtilmemiş 0 3 3 1,8 

 

Burada dikkat çekici bir nokta olarak yabancı KAYNAKLARa genel olarak menşei belli 

yazılarda daha fazla atıf yapıldığı belirtilebilir. Yazarı, menşei belli yazılarda (f:18), belirsiz yazılara 

göre (f:8) daha fazla yabancı kaynak kullanılmıştır.  

 

Obezitenin Nedenleri 

 

Yazılarda çocukluk çağı obezitesinin nedenleri iki ayrı sütun halinde kodlanmıştır; yani bir 

yazıda en çok öne çıkan ilk iki neden kodlamaya dahil edilmiştir. Buna göre yazılarda en çok 

değinilen obezite nedenleri bireysel unsurlara işaret etmektedir. Kötü, yanlış, yağlı beslenme 

vurgusuna 68 yazıda rastlanmaktadır (%41,5). İkinci önemli neden fiziksel aktivite yetersizliği 

şeklinde tanımlanmaktadır (f:59, %36). Daha sonra teknoloji bağımlılığı (televizyon, bilgisayar, 

telefon) konusuna değinilmektedir (f34, %20,7). İkinci kategori olarak tanımlanan unsurlar ise daha 

çok çevresel unsurlar adı altında ifade edilebilir. Üçüncü kategori ise biyolojik unsurlara işaret 

etmektedir.  

 

Tablo 3. Obezitenin Nedenleri 

 

  
Menşei 

TOPLAM 
Sütun % 
(N:164) 

Belirli 
Sütun % 
(N:95) 

Belirsiz 
Sütun % 
(N:69) 

BİREYSEL UNSURLAR 

Kötü, yanlış, yağlı beslenme 41 43,2 27 39,1 68 41,5 

Fiziksel aktivite yetersizliği 35 36,8 24 34,8 59 36,0 

Teknoloji bağımlığı, televizyon, bilgisayar, 
telefon 

20 21,1 14 20,3 34 20,7 

Yaşam biçimi, uyku düzeni vs. 7 7,4 7 10,1 14 8,5 

Diğer bireysel unsurlar 2 2,1 3 4,3 5 3,0 

ÇEVRESEL UNSURLAR  

Covid-19, pandemi koşulları 22 23,2 11 15,9 33 20,1 

Aile yapısı, davranış ve alışkanlıkları 10 10,5 9 13,0 19 11,6 

Diğer çevresel unsurlar 9 9,5 6 8,7 15 9,1 

Beslenme konusunda yetersiz, yanlış bilgi  1 1,1 5 7,2 6 3,7 

Gıda endüstrisi 3 3,2 2 2,9 5 3,0 

Medya, internet  4 4,2 1 1,4 5 3,0 
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BİYOLOJİK UNSURLAR  

Genetik (Aileden, doğuştan, ırk vs) 7 7,4 10 14,5 17 10,4 

Psikolojik unsurlar 6 6,3 2 2,9 8 4,9 

Diğer biyolojik unsurlar 2 2,1 4 5,8 6 3,7 

Belirtilmeyen 2 2,1 2 2,9 4 2,4 

 

Menşei belirli yazılar arasında kötü, yanlış, yağlı beslenme vurgusunun (%43,2) belirsiz yazılar 

arasındakinden (%39,1) daha fazla olduğu anlaşılmaktadır. Covid-19, pandemi koşullarına ilişkin 

menşei belli yazılardaki vurgu oranı (%23,2) da belirsiz yazılardan (%15,9) daha fazladır. Buna karşın 

menşei belirsiz yazılarda ise yaşam biçimi, uyku düzeni, aile yapısı, davranış ve alışkanlıklar, 

beslenme konusunda yetersiz, yanlış bilgi sahibi olma, genetik unsurlar başlıca daha fazla değinilen 

nedenlerdir.  

 

Obeziteye İlişkin Çözüm Önerileri 

 

Çocukluk çağı obezitesi karşısında çözüm önerilerinin başında fiziksel aktivite (f:71, %43,3) ve 

sağlıklı beslenme (f:66, %40,2) gelmektedir. Bu iki bireysel öneriyi yaşam biçiminin düzeltilmesi, kötü 

beslenmeyi terk etme gibi öneriler izlemektedir. Çevresel öneriler alanında ise aile ve toplum 

yaşamına yönelik öneriler (f: 34, %20,7) öncelikle dikkati çekmektedir. Daha sonra ise obeziteye ilişkin 

politika önerileri ve medyaya ilişkin öneriler öne çıkmaktadır.  

 

Tablo 4. Çözüm Önerileri 

 

  

Menşei 

TOPLAM 
Sütun % 
(N:164) Belirli 

Sütun % 
(N:95) 

Belirsiz 
Sütun % 
(N:69) 

BİREYSEL ÖNERİLER 

Fiziksel aktivite önerisi 41 43,2 30 43,5 71 43,3 

Sağlıklı beslenme 34 35,8 32 46,4 66 40,2 

Yaşam biçiminin düzeltilmesi 11 11,6 16 23,2 27 16,5 

Kötü beslenmeyi terk etme 9 9,5 13 18,8 22 13,4 

Tedavi (Doktora yönlendirme, tedavi 
süreçleri, erken teşhis vb.) 5 

5,3 
4 

5,8 9 5,5 

Az TV izleme, bilgisayar, ekran kullanma 8 8,4 0 0,0 8 4,9 

ÇEVRESEL ÖNERİLER  

Aile ve toplum yaşamına yönelik öneriler 24 25,3 10 14,5 34 20,7 

Politika önerileri 12 12,6 2 2,9 14 8,5 

Medyaya ilişkin öneriler 7 7,4 1 1,4 8 4,9 

Okullarda sağlıksız ürünlerin engellenmesi 5 5,3 3 4,3 8 4,9 

Eğitim önerileri 5 5,3 2 2,9 7 4,3 

Sağlık kontrolleri ve muayene önerisi 2 2,1 5 7,2 7 4,3 

Diğer çevresel öneriler 5 5,3 2 2,9 7 4,3 

Tedavi ve İyileştirme programları 3 3,2 3 4,3 6 3,7 

BİYOLOJİK ÖNERİLER  1 1,1 2 2,9 3 1,8 

Belirtilmeyen 1 1,1 1 1,4 2 1,2 

 

Menşei belirsiz yazılarda sağlıklı beslenme önerisi (%46,4), menşei belirli yazılara göre (%35,8) 

daha fazladır. Yaşam biçiminin düzeltilmesi, kötü beslenmeyi terk etme, sağlık kontrolleri ve 
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muayene, tedavi ve iyileştirme programı önerileri menşei belirsiz yazılarda daha çok vurgulanan 

önerilerdir. Menşei belirli olan yazılarda ise daha fazla oranda az televizyon izleme, bilgisayar ve 

ekran kullanma, aile ve toplum yapısına ilişkin öneriler, politika önerileri, eğitim önerileri ön plana 

çıkmaktadır. Buna göre menşei belirsiz yazıların genel geçer ifadelerle birlikte sağlık kontrolü, 

muayene, tedavi ve iyileştirme programlarını ön plana çıkarması bu alana yönelik bir yönlendirmeyi 

ortaya koyar nitelikte bulunmuştur. 

 

Obezitenin Sonuçları 

 

İncelenen yazıların 30’unda (%18,3) obezitenin sonuçlarına ilişkin herhangi bir 

değerlendirmede bulunulmamaktadır. Diğer yazılarda en çok biyolojik sonuçlara vurguda 

bulunulmuştur. Yazıların dörtte üçe yakınında çeşitli hastalıklara yakalanma ile obezite arasındaki 

ilişkiye değinilmiştir (f:119, %72,6).  

Menşei belirsiz yazıların içinde obezitenin sonuçları daha yüksek oranda hastalıklara 

yakalanma (%82,6) ve fizyolojik bozukluklarla (%23,2) ifade edilmektedir. Buna karşın menşei belirli 

yazılarda farklı olarak psikolojik sonuçlar (%22,1) ve ölüm isimsiz yazılara oranla daha çok 

vurgulanmaktadır. Menşei belirli yazılarda herhangi bir sonuç değerlendirmesinde bulunmama oranı 

da yüksek çıkmıştır (%23,2).  

 

Tablo 5. Obezitenin Sonuçları 

  

Menşei 

TOPLAM 
Sütun % 
(N:164) Belirli 

Sütun % 
(N:95) 

Belirsiz 
Sütun % 
(N:69) 

BİREYSEL SONUÇLAR 

Yaşam kalitesinin düşmesi 6 6,3 5 7,2 11 6,7 

Diğer bireysel sonuçlar 2 2,1 1 1,4 3 1,8 

ÇEVRESEL SONUÇLAR  

Halk sağlığının bozulması 3 3,2 3 4,3 6 3,7 

Diğer çevresel sonuçlar 3 3,2 1 1,4 4 2,4 

BİYOLOJİK SONUÇLAR 

Hastalıklara yakalanma 62 65,3 57 82,6 119 72,6 

Psikolojik 21 22,1 10 14,5 31 18,9 

Fizyolojik bozukluklar 13 13,7 16 23,2 29 17,7 

Ölüm 6 6,3 3 4,3 9 5,5 

Diğer biyolojik sonuçlar 0 0,0 3 4,3 3 1,8 

Belirtilmeyen 22 23,2 8 11,6 30 18,3 

 

Yazılara Eşlik Eden Görseller 

 

İncelenen köşe yazılarının 7’sinde herhangi bir görsel unsur bulunmamaktadır. Yarıdan 

fazlasında ise bir (tek) görsel unsur yer almaktadır (f:97, %59,1). En az iki görselin bulunduğu yazı 

sayısı 30’dur. En fazla üçer yazıda ise 7’şer görsel unsura rastlanmıştır. Yazılara eşlik eden toplam 

görsel sayısı 285 olarak hesaplanmıştır. Genel bir hesapla yazıların menşei bağlamında toplam görsel 

sayısı oranlandığında, isimsiz ya da menşei belirsiz yazılarda görsel kullanma oranı 1,9 olarak 

bulunmuştur. Başka bir deyişle menşei belli olmayan yazılarda yaklaşık 2 görsel yer almaktadır. 
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Kurumun kendi muhabirinin adının bulunduğu yazılarda ise ikiden fazla görsel unsura yer verilerek 

konunun görece daha uzun ele alındığı ifade edilebilir.  

Yazılara eşlik eden fotoğrafların niteliği, bir yazıdaki tablolar dışında, “gerçek kişi, olay 

görüntüsü” ya da “arşiv, depo, mizansen görüntüsü” şeklinde iki ayrı kategoride değerlendirilmiştir. 

Kodlama en öne çıkan iki görsel unsur üzerinden yapılmıştır. Yani birden çok fotoğrafın bulunduğu 

yazılarda üçüncü ve diğer fotoğraflar kodlanmamıştır. Buna göre yazıların yaklaşık dörtte birinde 

ancak bir gerçek görüntü bulunmaktadır (f:40, %24,4). Kodlanan iki fotoğrafın arşiv görüntüsü olma 

durumu çok daha fazladır. 164 yazıda 179 (%109,1) öne çıkan arşiv görüntüsü bulunmaktadır.  

Menşei belli olan ve olmayan yazılarda fotoğraf kullanım oranları yaklaşık olarak birbirine 

yakındır. Ancak gerçek kişi görüntüsü yazarı belli yazılar arasında %25,3 (f:24) iken arşiv görüntüsü 

oranı nispeten menşei belirsiz yazılar arasında biraz daha fazladır (f: 80, %115,9).  

İncelenen ilk iki fotoğrafta gösterilen konunun ne olduğu incelendiğinde, yazıların beşte 

dördünden fazlasında bir “çocuk görüntüsü”nün bulunduğu anlaşılmaktadır (f: 134, %86,5). Haber 

kaynağı görüntüsünün ilk iki fotoğraftan biri olma durumu beşte birden azdır (f:25, %16,1). Ancak bu 

oranların fotoğraf bulunan yazılar bağlamında değerlendirilmesi gerektiğinin altı çizilmelidir. 

 

Tablo 6. Yazılara Eşlik Eden Görseller 

 

  
Yazı Türü Menşei 

TOPLAM 
Sütun % 
(N:155) Haber Köşe yazısı Belirli Belirsiz 

Çocuk görüntüsü 126 8 72 62 134 86,5 

Haber kaynağı görüntüsü 25 0 12 13 25 16,1 

Gıda, yemek, yiyecek görüntüsü 16 1 10 7 17 11,0 

Arşiv kadın görüntüsü 15 0 8 7 15 9,7 

Ölçü, tartı aletleri 5 0 1 4 5 3,2 

Diğer 11 1 9 3 12 7,7 

N 147 8 86 69 155 100 

 

Çocuk görüntülerinin yer aldığı fotoğraflarda çocukların durumu ilk iki fotoğrafta bulunmaları 

durumuna göre değerlendirilmiştir. Buna göre fotoğraflarda gösterilen çocukların üçte ikiden fazlası 

erkektir (f:73, %67). Kız çocuğu görüntüsü oranı üçte birden azdır (f:35, %32,1). Oğlan ya da kız olma 

durumu belirsiz olan (anlaşılamayan) 21 fotoğraf bulunmaktadır. 6 fotoğrafta da oğlanlar ve kızlar 

birlikte yer almaktadır. Toplumsal cinsiyet denge/sizliği bağlamında bu konu tartışılabilir nitelikte 

bulunmuştur. Özellikle menşei belirsiz yazılarda oğlan fotoğrafı bulunma oranı belirli yazılara göre 

daha fazla boyuttadır. 

Fotoğraftaki çocuğun hangi eylem içinde olduğu da ayrıca kodlanmıştır. Buna göre 

fotoğraflardaki çocukların yarıdan fazlasının yeme, içme eylemi içinde bulunduğu anlaşılmaktadır 

(f:60, %55). Dörtte bire yakını da teknolojik aletlerle meşguldür; telefon, tablet, bilgisayar ya da 

televizyon izlemektedir (f: 26, %23,9). Daha azı aktivite halinde görüntülenmektedir.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Harvard Üniversitesinden Prof. Willat’a göre çocuklara yönelik pazarlama ve reklâmda özel 

standartların kurulması çok önemlidir. “Çocuklara tabanca, alkol, uyuşturucu satamıyoruz ama 

onların yiyecek şirketlerince istismar edilmelerine izin veriyoruz” demektedir (Aydın, 2012: 114). 

Bu araştırmada DSÖ’nün verilerinden yola çıkılarak çocukluk çağı obezitesi salgının tehlikeli 

boyutu gözler önüne serilmiştir. Özellikle gelişmiş ülkelerde artan çocukluk çağı obezitesi sayıları 

ekonomik refah, halk sağlığı ve kamu yaşantısı açısından sorunlar oluşturmaktadır. Sorunun 

çözümünde uluslararası kurum ve kuruluşların birlikte hareket etmesini savunan DSÖ, bu konuda 

şekerli içecek vergisi, uluslararası besin etiket sistemi, sağlık okuryazarlığı, anne ve çocuk bakımı gibi 

radikal önerilerde bulunmaktadır. Bu önerilerin yanı sıra anlaşılabilir, şeffaf ve düzenli veriler ile 

konunun takibinin de yapılması gerektiği belirtilmiştir. Ancak ele alınana raporlardaki çözüm 

önerileri ile medyadaki örnekler kıyaslandığında gerek halk sağlığı çerçevelemesi gerekse kamuoyu 

oluşturacak çerçevelemelerin yetersiz olduğu görülmüştür. Buna göre yapılan araştırmalar sorun 

hakkındaki bireysel nedenlerin çevresel faktörlerden daha fazla ön plana çıkartıldığını, isimsiz 

menşeili yayınlar aracılığıyla konunun öneminin düşürüldüğünü ve streotipler yüzünden şişmanlığın 

etiğinin tartışılır hale getirildiğini göstermektedir. Medyanın bu konudaki hatalarının yanı sıra 

politikacılar da konu hakkında uzun dönemli politikalar oluşturamadıklarından sorun gazete 

gündemlerinin belli zamanlarında ön plana çıkartılarak politikacıların söylem değişimi ile 

sonlanmaktadır.  

Araştırmanın ikinci aşamasında ele alınan Türkiye’de internet medyasında çocukluk çağı 

obezitesinin çerçevelenmesi konusunun sonuçlarına göre Dünya ile paralel olarak Türk medyasında 

da çocukluk çağı obezitesi meselesinin halk sağlığı çerçevelemesi yetersizdir.  Aynı şekilde bireysel 

nedenler (%72) ve çözüm önerileri çevresel ve biyolojik taraftan daha fazla ön plana çıkartılmıştır. 

Buna göre en fazla ön plana çıkartılan bireysel unsur kötü, yağlı ve yanlış beslenme iken çözüm 

önerisi fiziksel aktivitedir. Obezitenin en çok bahsedilen sonuçlarına bakıldığında hastalıklara 

yakalanma başlığı olarak görülmüştür. 

164 haber üzerinde yapılan incelemede yazıların 3/1’nin menşeinin belli olmaması Adıyaman’ın 

tezi ile benzer şekilde (2016) internet haberlerinde de konuya gerekli önemin verilmediğini 

göstermektedir. Bu konudaki en çok haber 2020 yılında yapılmış olup onu 2021 ve 2019 yıları takip 

etmiştir. Araştırmacılar son dönemlerdeki artışın nedeninin T.C Sağlık Bakanlığı’nın 2019 yılında 

uygulamaya koyduğu 2019-2023 yılları arasındaki eylem planı olan Türkiye Sağlık Beslenme ve 

Hareketli Hayat Programı’nın etkisinin olduğunu düşünmektedir.  

Haberlerde ele alınan çocuk dönemi sonuçlarına genel kapsamlı olarak yaklaşılmıştır. Bu göre 

özel bir yaş aralığından ziyade genel bir anlatım mevcuttur. Yazıların tonu ise (90,9) eleştirel, 

yargılayıcı ve olumsuzdur. Bunun yanı sıra haberlerdeki bilgi KAYNAKLARı arasındaki en büyük 

yüzde sağlık profesyonellerine aittir. Sağlık profesyonellerinin kaynak gösterim sayısı menşei belli 

haberlerde 71 iken menşei belli olmayan haberlerde 52’dir. Özellikle menşei belli olmayan yazılarda 

ortalama iki görsel yer alırken kurum muhabirleri tarafından haberlerde konunun ayrıntılı bir şekilde 

ele alındığı ve ikiden fazla görsele yer verildiği anlaşılmıştır. Görsel kategorisinde en fazla kullanılan 

görüntü ise çocuklar (86,5) iken onu haber kaynağı (16,1) takip etmektedir.   

Sonuç olarak obezite haberlerinin ve çocukluk çağı obezitesinin medyada sunumuna ilişkin 

dünyanın farklı ülkelerinde ve Türkiye’de yayımlanmış çalışmaların genel olarak bireysel unsurları 

daha fazla ön plana çıkardıkları, meseleye toptancı ya da genelleyici bir anlayışla sistem yaklaşımı 
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içinde sunulmadığı anlaşılmaktadır. Bu eksik ya da kusurlu sunumun şu tür sıkıntı ya da sonuçlara 

yol açabileceği değerlendirilmektedir: 

1) Kamuoyunun toplumsal bir sorun olan obezite ve çocukluk çağı obezitesi konusunda eksik 

ya da kusurlu bilgilendirilmesi, doğru bilinçlendirilmemesi sorunun çözümünü geciktirecektir. 

2) Toplumsal meselelerde en ön safta sorumluluk sahibi olması gereken politik sorumluların 

bireysel sorumlulukların ardına gizlenmesi, obezitenin neden ve çözümünde diğer unsurların geri 

planda kalması, obeziteyle topyekün bir şekilde doğru ve etkin biçimde mücadele edilmesini 

geciktirecektir. 

3) Kamuoyunun obeziteye ve obez bireylere karşı oluşturulan olumsuz ve çarpık algı başta 

çocukların ruh hali olmak üzere, ebeveynleri ve arkadaşlarıyla ilişkilerinin bozulmasına, toplumsal 

yapının rahatsızlanmasına ve daha başka sorunlara yol açabilecektir. 

Bu bağlamda çalışmada ortaya konan eksik, kusurlu ya da yanlış olarak yorumlanabilecek 

noktalarda sorumluluk sahibi olması gereken herkesin üzerine düşen bir takım görevler olduğu 

düşünülmektedir. 
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Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Gazetecilik Anabilim Dalı’ndan 2003 yılında yüksek lisans, 2009 yılında doktora derecesi aldı. 2016 yılında ÜAK’tan doçent 

unvanı kazandı. Halen Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev 

yapmaktadır. İslamcı Söylemde Kamusal Alan ve Türban Tartışmaları (2010) başlıklı bir kitabı, derleme kitaplarda kitap 

bölümleri ve çeşitli uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makaleleri ile çeşitli toplantılarda sunulmuş 

bildirileri bulunmaktadır.  

 

Nalan OVA, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden 2002 yılında mezun olmuştur. 2005 yılında 

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. 2012 yılında “Karşı 

Hegemonik Bir Söylem Olarak Dindar Müslüman Kadın Söylemi: Çatışma ve Kırılmalar” başlıklı tez ile de Ankara 

Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden doktora derecesini almıştır. 2012-2016 yılları arasında Selçuk 

Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde öğretim elemanı olarak çalışmıştır. 2016 yılından itibaren Süleyman 

Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir. Söylem 

kuramları, toplumsal cinsiyet ve medya, azınlık grupları ve medya temel çalışma ve akademik ilgi alanını oluşturmaktadır.  

 

Özet: Dünyada ve Türkiye’de hızla yaygınlaşan sosyal medyanın temel kullanım alanlarından biri de gazeteciliktir. 

Okuyucular haberlere sosyal medya üzerinden erişmekte, gazeteciler gündelik pratikleri içerisinde sosyal medyadan daha 

fazla yararlanmakta, medya kuruluşları da sosyal medya hesapları üzerinden okuyucularına ulaşmaya çalışmaktadır. 

Araştırmacılar da bu doğrultuda, sosyal medya ve gazetecilik ilişkisini çalışmaya yönelmiş ve konuyu çeşitli boyutlarıyla 

inceleyerek azımsanmayacak bir literatürün oluşmasına katkıda bulunmuştur. Bu çalışmanın amacı da, Türkiye’de sosyal 

medya ve gazetecilik bağlamında yapılan akademik çalışmaların bir değerlendirmesini yaparak alanın genel gelişim çizgisini 

ve temel eğilimlerini saptamaktır. Belirlenen bu amaç doğrultusunda, Türkiye kaynaklı akademik hakemli dergilerde 

yayımlanan sosyal medya ve gazetecilik konulu makaleler incelenmiştir. Çalışmada incelenen makalelere DergiPark ve 

Google Scholar üzerinden yapılan aramayla erişilmiştir. Arama için bir başlangıç noktası belirlenmemiş, böylece yayımlanan 

ilk makaleye ulaşılarak aramanın sonlandırıldığı Ağustos 2021 tarihine kadar olan yayımlanmış toplam 115 makale 

çalışmaya dâhil edilmiştir.  

Bir literatür incelemesi olan bu çalışmada, ilgili literatürün bibliyometrik özelliklerinin yanı sıra içeriğe dair özelliklerinin 

ortaya konması hedeflenmektedir. Bu bağlamda makaleler; yazar sayısı, yayın yılı, yayınlandığı dergi, sayfa sayısı, konu, 

araştırma deseni, araştırma yöntem ve tekniği, medya türü ve ölçeği, incelenen sosyal medya platformu bakımından analiz 

edilmiştir. Ayrıca sınırlı da olsa bir atıf analizi yapılmıştır. Böylece toplam atıf sayısı, atıf yapılan KAYNAKLARın dili, en 

çok atıf yapılan yazarlar ve eserlerin ortaya konması amaçlanmıştır. Makalelerin ağırlıklı olarak akademik yaşamlarının 

başında olan araştırmacılarca yapıldığı; çok yazarlı çalışmaların yaygın olmadığı; makalelerde çoğunlukla kurumsal olarak 

medya örgütlerinin ve bireysel olarak gazetecilerin sosyal medya kullanımına odaklanıldığı, buna karşılık kullanıcılar 

boyutunun daha sınırlı ele alındığı araştırmanın temel bulguları arasında yer almaktadır.  
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Selahattin ÇAVUŞ, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden 2007 yılında mezun oldu. Yüksek 
lisans ve doktorasını Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. 2005-2009 yılları arasında televizyon 
haberciliği yaptı. 2011-2013 yılları arasında Ardahan Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2013-2017 yılları 
arasında Aksaray Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde, 2017-2018 yıllarında ise Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 
yardımcı doçent olarak görev yaptı. 2018 yılından beri Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde 
doçent olarak görev yapan Çavuş’un dijital gazetecilik, oyun, bağımlılık ve mahremiyet üzerine farklı dergilerde yayınlanmış 
ulusal ve uluslararası makale, kitap bölümü ve bilimsel toplantılarda sunulmuş tebliğleri bulunmaktadır. 
 
 
Özet: İnsan-makine ilişkisi yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. İlk dönemlerde gündelik hayatı kolaylaştırmak için kullanılan 
basit ve sınırlı işlevlere sahip makinelerin yerini, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle insan gibi düşünebilen otonom 
sistemler almıştır. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında bir çalıştayda kavramsallaştırılan yapay zekâ, zamanla hemen her 
işkolunun ilgi alanına giren bir uygulama alanına dönüşmüştür. Dijital teknolojilerle paralel gelişen gazetecilikte de veri 
işlemenin otomatikleşmesine bağlı olarak yapay zekâ kullanılmaya başlanmıştır. 1990’larda savaş bölgeleri gibi tehlikeli 
yerlerde denenen robot muhabirler, 2010 sonrası küresel medya kuruluşlarının öncülüğünde haber üretiminin parçası haline 
gelmiştir. Yapay zekâ gazeteciliğinde çok sayıda haber, hızlı ve ekonomik biçimde işlenerek yayımlanabilmektedir. Bu nedenle 
robot muhabirler ve yapay zekâ uygulamaları, son 10 yılda yalnızca büyük medya kuruluşlarının değil, aynı zamanda küçük 
ölçekli medyanın da ilgi alanına girmiştir. Bir başka açıdan bakıldığında ise haberde insan müdahalesini azaltan algoritmalar 
ve kendi kararını verebilen robot muhabirler, gazeteciliğin geleceği ile ilgili endişelere sebep olmaktadır. Yapay zekânın 
haberde insan emeği üzerindeki etkilerine ilişkin 2 bakış açısı öne çıkmaktadır. Tekno-iyimserlere göre gazetecilik zaten 
teknolojinin sunduğu fırsatlara yeterince ayak uyduramamaktadır. Bu yüzden yapay zekâ, gazetecilik için bir fırsat ve yeni 
bir iş modeli sunmaktadır. Ayrıca algoritma yanlılığı nedeniyle sektörde insan-merkezli üretimin devam etmesi 
kaçınılmazdır. Tekno-kötümserlere göre ise yapay zekâ nedeniyle işten çıkarmalar yaygınlaşmaktadır. İstihdam risklerinin 
yanında yapay zekâ, daha fazla hukuki ve etik sorunlara neden olacaktır. Buna göre insan arzularının sınırsızlığı, ticari 
kaygılar ve yapay zekâ araştırmalarındaki niteliksel büyüme, robot gazetecilikteki fırsat-tehdit dengesi üzerindeki 
belirleyiciliğini sürdürecektir. 
Anahtar kelimeler: Dijitalleşme, yapay zekâ, robot gazetecilik, algoritma 
 
CAN ROBOT JOURNALISTS REPLACE THE LABOUR OF HUMAN IN THE NEWS 
 
Abstract: Man-machine relationship goes back centuries. In the early periods, machines with simple and limited functions, 
which used to make life easier, replaced by autonomous systems that can think like humans with the development of 
information and communication technologies. Artificial intelligence, which conceptualized in a workshop in the second half 
of the twentieth century, has gradually entered the field of interest of almost every sectors. With the automation of data 
processing, artificial intelligence applications have started used in journalism. Robot reporters used in dangerous places such 
as war zones in the 1990s, and then became part of news production led by global media organizations after 2010. In artificial 
intelligence journalism, a large number of news can be processed and published fast and economically. So, robot reporters 
used by not only global but also small-scale media in the last 10 years. From another angle, the use of algorithms that reduce 
human intervention in the news and autonomous robot reporters causes concerns about the future of journalism. There are 
two perspectives on the effects of artificial intelligence on human labor in the news. According to techno-optimists, 
journalism is already not keeping up with the advantages offered by technology. That's why artificial intelligence offers an 
opportunity and a new business model for journalism. In addition, it is inevitable that human-centered production will 
continue in the sector due to algorithm bias. According to techno-pessimists, dismissals are becoming widespread due to 
artificial intelligence. In addition, artificial intelligence will cause more legal and ethical problems. As a result, the immensity 
of human desires, commercial concerns and qualitative growth in artificial intelligence research will continue to determine 
the opportunity-threat balance in robot journalism. 
Keywords: Digitalization, artificial intelligence, robot-journalism, algorithms 
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Şükran PAKKAN, Lisansını Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde, yüksek lisans ve doktorasını 

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Bölümü’nde tamamlandı. Birkbeck University Morley College'de 

medya eğitimi aldı. Gazetecilik hayatı devam eden Pakkan, LWT, Women’s Journal, Milliyet Gazetesi, Al Jazeera Türk ve Al 

Jazeera English, Habertürk TV gibi köklü medya kurumlarının haber merkezlerinde görev yapmıştır. Medya ve akademik 

kariyeri boyunca üniversitelerde, medya platformlarında, ulusal ve uluslararası editoryal programlarda eğitim, sunum ve 

seminerler veren Pakkan kariyerine akademisyen, yapımcı ve yayıncı olarak devam etmektedir. 

 

Özet: Türkiye’de de holdingleşmenin başladığı 1990’lı yıllardan itibaren medyanın tekelleşmesi, ardından 2000’li yıllarda 

değişen sermaye yapısı geleneksel haber ortamının dönüşümüne neden oldu. Ancak asıl dönüşüm medya sektöründeki 

ekonomi politik sorunlar kadar haber tüketim alışkanlıklarının dijitale yönelmesiyle ortaya çıktı. Bu dönüşüm sürecinde 

çeşitli nedenlerle ana akım medyadan kopan gazeteciler, alternatif yayıncılık alanı olarak dijital mecralara geçiş yapmaya 

başladı, bu mecralarda söz sahibi olabilmek adına yeni iş modelleri, yeni hikaye ve anlatı biçimleri arayışına girdi. Bu çalışma 

kapsamında, yeni medya mecralarına ait avantaj ve dezavantajların tanımlanması amacıyla geleneksel medyada uzun yıllara 

dayanan geçmişe sahip gazetecilerin, dijital mecralara geçiş süreçleri ve bu süreçlerde yaşadıkları zorluklar ele alınmıştır. 

Çalışma kapsamında kendi dijital yayın platformlarına sahip gazeteciler Cüneyt Özdemir, Fatih Portakal, Murat Yetkin ve 

Özlem Gürses ile derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler NVIVO PRO 12 programıyla içerik 

analizine tabi tutulmuştur. Geleneksel medyanın çeşitli kademelerinde uzun yıllar görev yapmış, artık dijital mecralar 

üzerinden okur ve izler kitle ile bir araya gelen dört bağımsız gazetecinin, yeni mecralarındaki deneyimleri, karşılaştıkları 

olanaklar ve zorluklar analiz edilmiştir. Bu analizler sonucunda, Türkiye’de yeni medya mecralarına yönelik gazeteciliğin 

sürdürülebilirliği irdelenerek, gelecek yıllarda şekillenecek gazetecilik modelleri üzerine bir değerlendirme yapılmaktadır. 

 

Anahtar kelimeler: Gazetecilik, Ana Akım Medya, Dijital Medya, Bağımsız Gazetecilik 

 

Abstract: The monopolization of the media since the 1990s, when conglomeration began in Turkey, and then with the 

changing capital structure in the 2000s caused the transformation of the traditional news environment. However, the real 

transformation occurred with the shift of news consumption habits to digital as well as the political economy problems in the 

media sector. In this transformation process, journalists who broke away from the mainstream for various reasons turned to 

digital as an alternative publishing field. Journalists sought new business models, new story, and narrative forms in order to 

have a say in digital media. Within the scope of this study, to define the advantages and disadvantages of new media 

channels, the transition processes of journalists with a long history in traditional media to digital media and the difficulties 

they experience in these processes are discussed. Within the scope of the study, in-depth interviews were conducted with 

journalists Cüneyt Özdemir, Fatih Portakal, Murat Yetkin and Özlem Gürses, who have their own digital broadcasting 

platforms. The data obtained were subjected to content analysis with the NVIVO PRO 12 program, and the experiences, 

opportunities and difficulties faced by four independent journalists, who had worked in various levels of traditional media for 

many years, but now came together with readers and audiences through digital media, were analyzed. As a result of this 

analysis, an evaluation is made on the journalism models that will be shaped in the coming years by examining the 

sustainability of journalism for new media channels in Turkey. 
 

Keywords: Journalism, Mainstream Media, Digital Media, Independent Journalism 
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MEDYANIN “ANKA KUŞLARI”: TÜRKİYE’DE DİJİTAL HABER ORTAMI VE  

BAĞIMSIZ GAZETECİLERİN YENİ MEDYA DENEYİMLERİ 

 

GİRİŞ 

 
Gazeteler ve gazetecilik tarih boyunca birçok önemli rolü üstlenmiştir. Gazetelerin ortaya çıktığı 

dönemlerden itibaren toplumsal, siyasal birçok olayın ortaya çıkması ve şekillenmesi gazetecilik 

eylemleri ile mümkün hale gelmiş, özellikle ilk gazetelerin ortaya çıktığı süreçte Avrupa’da köklü 

değişimlerin gerçeklemesi gazeteler aracılığıyla tetiklenmiştir. Benedict Anderson’un “Hayali 

Cemaatler” isimli kitabında da “Avrupa’da belirli bir dilde günlük gazetelerin ortaya çıkmasının bir 

ülkede ulus kavramının doğmasına sebebiyet verdiği” vurgulanır (Anderson, 2013; Castello, 2016, 

s.60). Geçen yüzyıl boyunca da bireylerin ve toplumların yaşadığı değişimler içerisinde gazetelerin 

önemi yadsınamaz. Aynı şekilde, gazeteler ve gazetecilik, toplumsal değişimlere ayak uydurarak 

günümüz dünyasında kendine daha geniş etki alanı yaratmıştır. Teknolojik gelişmelerin hızla 

ilerlemesi, toplumsal, ekonomik ve siyasal düzenin değişmesine neden olduğu gibi, yeni nesil araçlar 

da kuşkusuz gazeteciliğe etki etmiştir. 2000’li yıllardan itibaren, gazetecilik daha önce aşina olunan 

iletişim pratiğine ilişkin anlayışlarını değiştirmiş, bunu yapmak için sosyal medyada bulunan yeni 

yollar ile geleneksel yöntemler birleştirilmiş, sosyal medya ve gazetecilik aynı düzlem üzerinde daha 

fazla öne çıkmaya başlamıştır (Broersma ve Eldridge, 2019, s. 193). 

Sadece gazeteler değil, genel olarak tüm kitle iletişim araçları teknolojinin yaşamış olduğu 

değişimle birlikte başkalaşım geçirirken, bilgi aktarma için kullanılan mecralar da farklılaşmasıyla 

birlikte, internetin yaygınlaşmasıyla birlikte medyanın sosyal ağlarda genişlemesi de hızla devam 

etmektedir. Geleneksel medya organları artık haberleri, makaleleri, fikir yazılarını ya da video 

haberlerini artık tamamını veya bir kısmını çevrimiçi olarak web sitelerine taşımakla 

yetinmemektedir. Medya sektörünün hikâye anlatıcılığı yöntemlerini değiştirmesinde ve farklı 

mecralarda arayışlara girerek değişime uğramasında yaygınlaşan sosyal medya ve internetin günlük 

yaşama adapte olması büyük rol oynamıştır (Van der Haak, Parks ve Castels, 2012). 

Dünyada ve Türkiye’de 80’li yıllardan itibaren neoliberal politikaların uygulanmaya başlaması 

birçok sektörde olduğu gibi medya sektöründe yapısal değişimleri neden olduğundan, dijitalleşme 

devrimiyle paralel olarak medya kurumları holdingleşme ve tekelleşme nedeniyle yapısal dönüşüm 

yoluna girmiştir. Medya organlarının sahip olduğu güç ve halkı etkileyebilme potansiyeli ile siyasi, 

ekonomik ve daha birçok etkenler nedeniyle kullanılma müsait hale geldiğinden, büyük medya 

kurumlarında yaşanan değişimlerin etkisiyle büyük bir dönüşüm yaşanmıştır (Yıldız, 2018). Sonuç 

olarak bazı yeni medya sahipleri muhalif gazetecilerle yolları ayırmaya yolunu seçmiş, sayısız 

gazetecinin iş akdi fes edilmiştir. Geleneksel medyada yeni arayışlara girmek yerine, sermayesiz ve 

desteksiz bir platform kurmak için dijital alanın sağladığı avantajlar kullanmayı tercih eden bazı 

gazetecilerin yeni model arayışları bu dönemde ortaya çıkmıştır. 

Bu noktadan itibaren hem uluslararası hem de yerel platformlarda internet yayıncılığı yaparak 

kendi imkanları ile gazetecilik ve habercilik faaliyetleri yürütmeye başlayan birçok gazeteci/medya 

mensubu yeni iş bir modeli yaratarak dijital yayıncılığa geçiş yapmıştır. Türkiye’de ‘patronsuz 

gazetecilik’ tanımlayabileceğimiz bu yeni türün ortaya çıkması medyanın değişen ekonomi politiği ve 

yeni medya olanaklarının keşfedilmesiyle bağlantılı açıklanabilir. Bu nedenle çalışmada, Türkiye’de 

bu yeni trend çatısı altında gazetecilik faaliyetleri yürütenlerin karşılaştıkları zorluklar, imkanlar ve 

engellerin, gazetecilik mesleğinin geleceğine yönelik öngörülerle birlikle ele alınması amaçlanmıştır.  
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1.KÂĞIT BASKIDAN DİJİTAL MEDYAYA: YENİ MEDYA EKOSİSTEMİ 

 
Yeni medya ekosisteminin çerçevesini belirlemeden önce, geleneksel medyanın dönüşüm 

süreçlerine ve bu dönüşüme neden olan faktörleri ele almak yararlı olacaktır. 1970’li yılların ikinci 

yarısında başta İngiltere ve ABD’de ortaya çıkan ve birçok ülkeyi de hızlıca etkileyen neoliberal 

politikalar medya sektörünü etkilemiş ve 80’li yıllar boyunca medya sektöründe holdingleşme, 

tekelleşme etkisini artarak devam etmiştir. Oysa batı dünyasında 1970’lı yıllardan sonra medyadaki 

neoliberal politikaların yayılmasına karşı çıkan, sahiplik veya ittifak yoluyla basınla güçlü ilişkileri 

olan sol ve sosyal demokrat siyasi partilerdir. İngiltere’de Muhafazakâr Parti ve ABD’deki 

Cumhuriyetçilerin önderliğini yaptığı bu hareket, sol ve sosyal demokratlar tarafından demokratik 

değerlerin zarar görmesi, basın özgürlüğü gibi nedenlerle sıkça eleştirilmiştir (Berry, 2018, s. 65). 

Bütün bu karşı çıkışlara rağmen, ilerleyen süreçte sol ve sosyal demokrat partiler iktidara 

geldiklerinde de medya sektöründeki holdingleşme süreçleri devam etmiş, partiler tarafından yıllar 

içinde benimsenen ve kabullenilen bir durum haline gelmiştir. Neoliberal politikalara karşı çıkan 

taraf, sendikal hareketler ve işçi sınıfıydı. Gelişmiş ülkelerde işçi hakları ve hareketleri dünyanın geri 

kalanına göre daha fazla haklara sahip olmasına rağmen Soğuk Savaş döneminde özellikle de Batı 

Avrupa ülkelerinde, bu hareketlere yönelik ılımlı bir yaklaşım söz konusu olmuştur. Bu nedenle, 

birçok ülkede sol siyasete yönelik gazeteler ve medya organları bulunmaktadır. Örneğin Margaret 

Thatcher öncesi dönemde İngiltere’de, güçlü ve köklü muhafazakâr gazeteler dahi üç veya dört işçi 

muhabir istihdam ederken ve televizyon haberlerinde de görünür bir şekilde var olmaya 

başlamışlardır (Berry, 2018, s. 65). 1980'lerden sonra ise sendikalar İngiltere, ABD ve Avrupa’nın 

büyük bir bölümünde medyadan büyük ölçüde kaybolmuştur.  Batı demokrasileri içinde bu tip 

medya kuruluşlarına sahip tek örnek ülke olarak Fransa sayılabilir. Bu farklılarda en büyük sebep 

olarak, tarihsel olarak Fransa’da sol siyasetin birçok farklı fraksiyonunun bulunması, Fransız merkez 

siyasetinde Sosyalist Parti’nin iki büyük partiden biri olması gösterilir.  

Türkiye’de de dünyaya paralel olarak, neoliberal politikalar benzer tarihlerde uygulanmıştır 

(Akser ve Baybars-Hawks, 2012). Türkiye’de medya tarihsel olarak devletin kontrolü altında tutulmuş 

ve sürekli olarak sansüre uğratılmıştır. Türkiye’de geleneksel medyanın değişimi diğer coğrafyalarda 

olduğu gibi ekonomik ve siyasal politikalara göre şekillenmiş ve özellikle 1980 Darbesi sonrasındaki 

süreç dönüşümün mihenk taşı olmuştur. 1980’li yıllarda Turgut Özal ile başlayan neoliberalleşme 

medyaya da yansımış, büyük, holdingleşen medya kurumları bu süreçte ortaya çıkmıştır (Yüksel, 

2017, s. 258). 12 Eylül Darbesi’nden sonra basın üzerinde ciddi sansür ve kısıtlamalar getirilmiş, 

bağımsız olarak adlandırılabilecek bir medya organı neredeyse kalmamıştır.  Daha önceki darbelerde 

de olduğu gibi basın organları darbenin meşruiyetini sağlayacak yayınlar yapmaya zorlanmış ve bu 

doğrultuda birçok gazete kapatılmış ya da askerler tarafından sansüre, manipülasyona zorlanmıştır 

(Baran, 2018, s. 80). Birçok gazeteci yargılanmış, medya tahakküm altına alınmaya çalışılmıştır. Ancak, 

askeri darbenin ardında demokratik sisteme geri dönüşle birlikte, medyanın yapısına yönelik 

değişimler de söz konusu olmuştur. Özellikle, darbeden kısa bir zaman önce yeni bir ekonomik ve 

siyasal sisteme geçiş sinyali olarak sayılan 24 Ocak Kararları, Türkiye’de o zamana kadar olan ithal-

ikameci ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçişi sağlamıştır. Bu süreç, medyada belirli 

grupların tekelleşmesine, medya organlarının piyasa aracı haline gelmesine yol açmıştır (Coşkun, 

2020, s. 641). Kadıoğlu’na göre (2018) “Türk basınında ilk dönüm noktası 1980’li yıllarda medya dışı 

sermayenin sektöre girişinin hızlanmasıysa; ikinci dönüm noktası 1990’lara damgasını vuran 

holdingleşmeler, üçüncü dönüm noktası 2000’li yıllara doğru başlayan el konulan bankalara ait 
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medya şirketlerine TMSF aracılığıyla el konulmasıdır.” Medya kurumlarının bağlı olduğu holdingler 

medya hariç birçok sektör ve alanda da yatırımlar yapmaya başlamıştır (Baran, 2018) ve bu durum, 

serbest piyasa ile medyanın giderek yakınlaşmasına neden olmuştur. 80’li yıllara kadar gazeteler için 

kâğıt fiyatları devlet tarafından bir kısmının sübvanse edilmesi ile daha makul seviyelerdeyken, daha 

sonraki süreçte devletin kâğıt fiyatları üzerindeki desteğinin çekilmesi, gazeteleri serbest piyasadaki 

fiyattan kâğıt almaya itmiştir. Bu da gazetelerde var olan reklam, tanıtım gibi ihtiyaçların artmasına 

neden olmuştur (Ercebe, 2015, s. 6). Gazete maliyetlerinin artması, bu kez gazete sahipliğinin yeniden 

el değiştirmesine ve holdingleşen gazetelerin sayısının hızlanmasına neden olmuştur (Dağtaş ve 

Şirvanlı, 2020, s. 321). Bu süreçte, gazetelerde haberlerin içeriklerinde de değişimler olması, siyasi 

haberlerden ziyade magazin haberleri gibi haberler ön plana çıkmaya çıkması tesadüf değildir. 

Oluşan bu yeni durumda, en kazançlı çıkan kesim olarak görülen holding sahipleri, hem reklam 

gelirleri ile eski gazetelere göre daha çok kar etmeyi başarmıştır hem de siyasi ve kritik olabilecek 

konulardaki haberlerin sayıları azaltılarak olası sansür tehlikesinden de kaçınmıştır (Dağtaş ve 

Şirvanlı, 2020). Bu nedenle, 80 sonrası yaşanan süreçte, Türkiye’de medya; burjuvazinin, iktidara 

yakın, organik bağı bulunan sermaye sahipliği tarafından ele geçirilen ve kontrol etmesi gerektiği 

öngörülen araçların başında gelmiştir.  

Ancak, okurlar için gazetelerin ve diğer medya araçlarının tekelleşmesi, belirli bir grup insanın 

kontrolü altına geçmesi gazetelere olan ilginin yıllar içinde azalmasına ya da yeni arayışlara 

yönelmesine neden olmuştur (Kuyucu, 2014). Dünyada 1990’lı yıllarda ortaya çıkmaya başlayan ve 

ana akım medya haricindeki ilk girişimlerden biri vatandaş gazeteciliği aslında medya hegemonyasını 

kırma çabalarının bir sonucu olarak yorumlanabilir (Askeroğlu ve Karakulakoğlu, 2019, s. 516). 

Vatandaş gazeteciliği, halkın ana akım medyaya olan ilgisizliğinin bir sonucu ortaya çıkmıştır ve 

özellikle 2000’li yıllarla birlikte, yani internetin ve çeşitli sosyal medya platformlarının 

yaygınlaşmasıyla hız kazanmıştır (Arık, 2013, s. 275). Ana akım harici bir ‘medya’da sıradan 

vatandaşların bile gazetecilik faaliyetlerini yapabilmesi, aslında medyanın dönüşümüne yönelik 

önemli olaylardan biri olabilir. Zira, vatandaş gazeteciliğinin 2010’lı yıllarda çeşitli toplumsal ve 

siyasal hareketlerde aktif bir şekilde kullanılması, holdinglerin tekelinde olan ana akım medya harici 

yeni bir medya mecrasına hızlı bir geçiş alanı açmıştır (Çaba ve Yeniçeri Alemdar, 2018).  

Asıl büyük dönüşüm 90’larda bilgisayar ve internet teknolojisi ile yaşanmıştır. Habere ve 

bilgiye ulaşmanın yolu farklı platformlardan, yer, mekân ve zaman gibi sınırlardan bağımsız olarak 

ulaşılabilen yeni medya ortamında, iletişimsel faaliyetlerinin hayata geçmesi mümkün hale gelmiştir. 

Bu noktada enformasyonun düzçizgisel iletiminden hipermetinsellik aşamasına geçtiği görülür. Yeni 

medya araçlarının bu etkileşimsellik özelliği, karşılıklılık ile çok katmanlı iletişim imkanlarını 

getirmiştir. Bu yeni entegrasyon fırsatı, dijital medyanın hız, güncelleme ve ulaşılabilirlik anlamında 

geleneksel medyanın da tetikleyicisi olmuştur. Web 2.0 teknolojileri geleneksel medya 

monologlarının, sosyal medya iletişimine dönüşmesine ve kullanıcılara özgürlük ortamı sağlamıştır. 

Popülarite ve erişim imkânı arttıkça olan geleneksel medya endüstrisinin kendisine uyum sağlamasını 

gerekli kılmıştır. Genel medya sermayesindeki dönüşümler ve yeni medya araçları ise 

entegrasyonunun kaçınılmaz olması medyada yeni arayışlara neden olmuştur. 

Türkiye’de de son yıllarda yaşanan çeşitli siyasal, toplumsal ve ekonomik olaylardan etkilenen 

yeni bir gazetecilik türü böylece ortaya çıkmıştır. ‘Patronsuz gazetecilik’ olarak tanımlanan bu 

gazetecilik, vatandaş gazeteciliğinden farklı olarak, profesyonel gazetecilik geçmişi olan hatta uzun 

yıllar ana akım medyada gazetecilik yapmış aktörleri dijital sahada yeniden ortaya çıkarmıştır. Ana 

akım medyadan dışlanmış ya da zamanla patronsuz gazeteciliğe olan ilginin artması nedeniyle bu 
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yeni alana kendi isteği ile geçmiş olan gazeteciler, ülkedeki toplumsal ve siyasal yapıdan kaynaklı 

olarak patronsuz gazetecilik faaliyetlerini birçok farklı sosyal medya platformu vasıtasıyla 

gerçekleştirmeye başlamıştır (Kuyucu, 2014).  

Son beş yıl içinde halkın ilgisinin bağımsız ve dijital alanda var olan gazetecilere, özellikle 

YouTube, Instagram, Twitter gibi platformlardan hikâye ve içerik üreten aktörlere yönelmesi, bu yeni 

kategorideki medya faaliyetlerini artırmaya başlamıştır (Ünal, 2017, s. 88). Dolgun’un (2008, s. 201) 

“tüm toplumsallıkların içine taşındığı alternatif bir kamu ortamı” olarak tanımladığı internet ortamı 

ile ortaya çıkan dijital medya kavramı, bir toplumsal mekân ve medya merkezi haline gelmiştir. 

Gazetecilik pratikleri açısından yeni iş modelleri yaratacağı açık olan dijital medyanın izleyiciyle 

etkileşim açısından da yeni birçok deneyimler sunmaya devam edeceği görülmektedir. 

 

2.ARAŞTIRMA 

 

2.1.Amaç, Yöntem ve Örneklem 

 
Medya ortamında tekelleşme, ideolojik taraflılığın hâkim olduğu yeni ortam, dijital medya 

mecralarının geleneksel araçların önüne geçmesi gibi nedenler ana akımdaki tecrübeli gazetecilerin 

yeni medya araçlarında kendi yayın organlarını yaratması sonucunu doğurmuştur. Ana akımın 

ekonomi politiğinin değişmesi ve dijitalleşme ile yaşanan dönüşüm, habercilik pratiklerinde ve iş 

modellerinde de yeni bir ufuk yaratmaktadır.  

Ana akım medyadan ayrılarak, dijital alanda içerik üretmeye devam eden gazetecilerin ne gibi 

zorluklar yaşadığı, karşılaşılan engellerin nasıl aşıldığı gibi konular medyanın geleceğini 

şekillendirecek ve yeni medya mecralarının yapısal özelliklerini belirleyecek konuların başında gelir. 

Bu çalışmada, dijital medya platformlarında içerik üreten dört tecrübeli gazetecinin haber kanalları 

incelemeye tabi tutulmuştur. Bu dört gazeteci seçilirken sonradan yeni medyaya dahil olanlar değil, 

uzun yıllardır geleneksel görev yapan, tecrübeli isimler seçilmiştir. Böylelikle gelenekselden yeni 

medyaya geçiş sürecinin anlamlandırılması hedeflenmiştir. Araştırmanın yapılabilmesi için İstinye 

Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Araştırmaları Etik Kurulu’ndan izin alınmıştır (Sayı: 2021/09, Tarih: 

10.06.2021). Çalışma nitel araştırma desenine sahiptir. Örneklemin saptanması için, amaçlı örnekleme 

yöntemine gidilmiştir. Amacı gerçekleştirebilmek için özel bir gruba erişimin sağlanması, bir 

zorunluluk olarak görülmüştür. Bu doğrultuda ana akımda çalışmış sonrasında yeni medya 

araçlarıyla yayıncılığa geçmiş gazeteciler arasından, en çok izleyici /abone sayılarına sahip olan 

isimler seçilmiş ve kendi haber kanallarını kuran deneyimli gazeteciler Cüneyt Özdemir, Fatih 

Portakal, Özlem Gürses ve Murat Yetkin ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Cüneyt 

Özdemir, uzun yıllar CNN Türk’te program yapımcılığı ve habercilik yapmış, Fatih Portakal uzun 

yıllar FOX Ana Haberin sunuculuğunu üstlenmiş, Murat Yetkin Hürriyet’te uzun yıllar yazarlık ve 

yöneticilik yapmış, Özlem Gürses HaberTürk TV, Artı Bir, NTV gibi birçok ulusal kanalda 

programcılık, habercilik ve sunuculuk yapmıştır. Çalışma gönüllülüğe dayandığından araştırma 

hacmi kısıtlılık yaratmaktadır ancak görüşülen gazeteci sayısı açısından doyum noktasına erişilmiştir.  

Bu doğrultuda araştırmanın soruları şöyledir: 

• Ana akımda uzun yıllar çalışan gazeteciler dijital yayıncılıklarını nasıl tanımlamaktadır?  

• Dijital alanda yapılan yayıncılık, haberciliğin tanım, icra ve şeklinin değişmesine neden 

olmuş mudur? 

• Dijital medyada karşılaşılan engeller, zorluklar ve avantajlar nelerdir? 
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Araştırmada öncelikle gazetecilerin haber kanalları nicel içerik analizine tabi tutulmuş ve abone 

sayıları, görüntülenme oranları, yayın frekansları, iş modelleri vb. kategoriler açısından 

değerlendirmeler yapılmıştır. Ardından gazetecilerle yarı yapılandırılmış görüşmeler 

gerçekleştirilerek “patronsuz gazetecilik” deneyimlerinde karşılaştıkları problemler, yeni imkanlar ve 

kolaylıklar üzerine derinlemesine bilgi toplanması hedeflenmiştir. Elde edilen veriler ile bilgisayar 

destekli nitel veri analizi programı NVIVO 12 Pro aracılığıyla içerik analizi yapılmıştır.  

 

3.BULGULAR 

 

3.1.Gazetecilerin Haber Kanalları Verilerine İlişkin Analizler 

 
Çalışma kapsamında Cüneyt Özdemir, Fatih Portakal, Özlem Gürses ve Murat Yetkin’in 

Youtube kanalları incelenmiştir.  

 Dört gazeteciye ait kanalların 61 bin ile 1.16 milyon arasında değişen izler kitleye sahip 

oldukları, içeriklerin çoğunlukla canlı yayın olduğu, videoların ise sık periyodlarla eklendiği 

görülmektedir.  

Toplam izlenme sayısının 4 milyona ulaştığı içerikler yeni platformların kitle iletişim araçlarının 

geçmişte sağladığı haberleşme imkanını, bugün internet ağları üzerinden daha çok mümkün hale 

getirdiği görülmektedir. Daha demokratik, hızlı, etkileşimli ve güncel yapıya sahip olan dijital haber 

platformlarının, geleneksel medyadan daha popüler ve tercih edilebilir hale geldiği görülmüştür. 

 

3.2.Bağımsız, Dijital Gazeteciliğin Tanımına İlişkin Analizler 

 

Görüşme kapsamında gazetecilere “Gazeteciliğin türü ve mecrası değişince, gazeteciliğin temel 

kuralları, etik prensipleri değişti mi? Yeni yayıncılık tarzınız yeni bir gazetecilik tanımı da doğurdu 

mu?” sorusu yöneltilmiştir. Gazetecilerin ana akımdan ayrılarak dijital ortamda patronsuz 

gazeteciliğe geçmesinde geleneksel medya ortamında baskı ve bağımsızlık kaygılarının etkili 

olduğunu, ayrıca okurun dijitale kaymasının da tercihlerinde etkili olduğunu aktardıkları 

görülmüştür. Genel olarak gazetecilerin mesleki idealleriyle ve etik kriterlerle dijitalde mesleklerine 

devam ettiklerini söyledikleri görülmüştür. 

Murat Yetkin, “Temel belirleyeniniz kendinize ve izleyicinize duyduğunuz saygı oldukça, yöntemler 

değişse de ilkeler aynı kalır. Şu anda yaptığım iyi yine ‘habercilik’ olarak tarif ederim” demiştir.  Murat 

Yetkin benzer şekilde gazeteciliğin tanımının değişmeyeceğini söylemektedir:  

“Hayır. Temel belirleyeniniz kendinize ve izleyicinize duyduğunuz saygı oldukça, yöntemler değişse de 

ilkeler aynı kalır” 

Fatih Portakal, “Evet kendi işimin patronuyum, tek kişilik patron” derken, Özlem Gürses, “Ben 

kendimi, kendi ekranında bir bilgiyi tüm taraflarıyla aktarmaya çalışan bir kadın gazeteciyim, diye tanımlarım. 

Bilemiyorum, ekranıma ne muhalif ne yandaş yazdım ikisine de inanmadığım için. Şöyle bir şey söyleyebilirim: 

Tek başına dev kadro diyebilirim.” tanımını yapmıştır.  

Gürses, “Gazeteciliğin şekli değişir mi?” sorularına yönelik ise şunları söylemektedir: 

“Değiştirmeye başladı bile. Sadece şeklini değil, bence ümit veren bir şekilde gazeteciliğin insan 

kaynağını değiştiriyor. Gazetecilik geçmişte tabii ki bir ideal meslek ama aynı zamanda da alırsın bir 

basın kartı ek iş gibi, iki tane habere gidersin, böyle bir kafalardı aynı zamanda. İletişim Fakülteleri 
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çok pasif bilgilerle doluydu. Ben İletişim Fakültesinde okumadım ama birçok İletişim Fakültesine 

konuk olarak davet edildim, gittim, tanıdım insanları, aşağı yukarı müfredatlarını biliyorum. 

Günümüz gerçeklerinin çok uzağında bir müfredat içeriği vardı fakültelerde bana sorarsan. 

Dolayısıyla bu yeni medya düzeni, dijital medya başka bir dünya yaratıyor ve gazeteciliğin insan 

kaynağı da doğal olarak değişmeye başladı. Dünyaya daha açık, kendini farklı bilgilerle donatmış, dil 

bilen yeni bir gazetecilik sınıfı oluşuyor, görüyorum gençlerden. Bunu çok heyecan verici buluyorum, 

daha özgür bakıyorlar ve daha kompartmansız bir zihin ikliminde gazetecilik yapıyorlar. Çünkü bir de 

bu gazeteciliğin siyasetle yakın ilişkisi nedeniyle her zaman siyasi mahalleler vardır gazeteciliğin 

içinde. Hiç bu kadar kutuplaşmamıştık ayrı ama hep vardı. Şimdi o mahalleler birbirine fena halde 

geçmiş vaziyette. Daha metropol, daha büyük kent kafalarıyla yeni bir gazetecilik sınıfı var, bunu çok 

heyecan verici buluyorum. Bir de gazetecilik eskiden bir kitleye anlatılan bir işti. Yani ben vardım 

gazeteci olarak ve bir şey anlatıyordum. Şimdi haber hayatın içinde bir olguya dönüştü. Benim oğlum, 

benim onun yaşında bilmediğim bir sürü şeyi biliyor. Neden biliyor, çünkü hiç televizyon izlemese de 

hayatında tek bir gün yazılı gazetenin sayfasını çevirmemiş olsa da bir biçimde kendi dünyasında her 

şeyden haberdar ve YouTube onun için bir arama motoru. Biz mesela Google kullanıyoruz, o 

YouTube’yi kullanıyor bir şey öğrenek istediğinde. Mesela ‘kripto para yasağı nedir’ diye YouTube 

ekranına yazıyor ve video izleyerek öğreniyor neyin ne olduğunu. Şimdi böyle bir izleyici neslinin 

içerisinde, hayatın çok içinde olmaya başladı haberler ve bunu çok heyecan verici buluyorum. Sana 

dikte edilen, sana anlatılan, sana söylenen bir şey değil, senin kitlelerle birlikte okuduğun, anladığın, 

yorumladığın bir ürüne dönüştü haber. YouTube hiç olmadığı kadar çok habercileri desteklemeye 

başladı algoritmasında. Çünkü izleniyorlar, bir talep oluştu habere. Dünyada da oluştu, Türkiye’de de 

oluştu. Bu çok tatlı bir şey ve o yüzden mesela Aposto var, Kapsül var, yeni medya alanında Kısa 

Dalga var, Podcastler var, başka başka alanlar yaratıldı, mecralar yaratıldı. Bu tabi gazeteciliğin 

tanımını da doğal olarak değiştirecektir ama ilkeleri değişmez.” 

 

3.3.Haber Üretim Süreçlerine Yönelik Analizler 

 

Gerçekleştirilen görüşmelerde, geleneksel medyadan farklı olarak dijital medya ya da yeni 

medya mecralarında haberlerin nasıl şekillendiği ve haber üretim süreçlerindeki farklılıklar ele 

alınmıştır. Bu bakımdan, neredeyse on yıllar boyunca gazetecilerin konvansiyonel basından sonra 

dijital deneyimindeki farklılıklar çalışma kapsamında gazetecilere sorulmuştur. Haber 

KAYNAKLARı, haber üretim süreci, habere bakış, konu seçimi bakımından farklılıklar sorulan 

gazetecilerin yaptıkları işi nasıl tanımladıkları da incelenmiştir. 

Yaptığı işi “hikâye anlatıcılık” olarak tanımlayan Cüneyt Özdemir, mecranın tamamen değişse 

de haber üretim pratikleri anlamında konvansiyonel basından çok da farklı bir iş yapmadıklarına 

dikkat çekmiştir:   

“Artık mecralar değişti. Eskiden medya grubu neydi; gazeten, televizyonun ve radyon, dergilerin 

vardı. Medya grubu artık o değil. Türkiye’de ana akım medyayı öldürdükleri için biz ana akım 

medyaya dönüştük. Eskiden biz ana akım medyanın kurallarıyla işimizi yapardık. Neydi o kurallar; 

5N1K, etik değerler vs. Bana şimdi diyorlar ki insanlar 'Sen ne yapıyorsun?', ben de diyorum ki ben 

'30 yıldır aynı şey yapıyorum'. Bir şey yapmıyorum, çıkıyorum belli etik kaygılarla, belli kurallarla 

profesyonelce işimi yapmaya çalışıyorum. Gazetecilik yapmaya çalışıyorum. CNN Türk’te 

yaptığımızda çok popüler oldu 5N1K, şimdi 5N1K orada değil, burada…” 
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 Ayrıca Cüneyt Özdemir, geleneksel medyada çok katı ve sıkı kuralların bulunduğunu, bu 

kuralların dışarısına insani refleksler vasıtasıyla bile olsa çıkılmasının yönetim tarafından hoş 

karşılanmadığını dile getirmiştir: “Ana haberi sunarken birkaç espri yapmaya kalktım yönetim çok rahatsız 

oldu. Öyle espri olur mu dedi. Mesela ben diyordum ki, bugün dövüş kulübünde pardon mecliste olanlara 

bakalım, diyordum mesela. O dönem diyorlardı ki yani dövüş kulübü ne demek, meclise dönmüş kulübü mü 

denir. Hayvan hapishanelerinde, pardon ya hayvanat bahçesinde de şu olmuş falan diye böyle bir espri 

yapıyordum, rahatsız oluyorlardı. Haber olarak da şimdi ben bir büyük kanalı çalışıyor olsam Berat Albayrak 

İstifa etti Instagram‘dan kimse haber yaptırmadı. Ben gece 12’de giriyorum, yemekten çıkıp yayın yapıyorum, 

istediğimi diyorum. Kimsede diyemiyor ki niye yaptın, nasıl yaptın, neden yaptın? neden biz gazeteciler bir iş 

adamına dönüşmeliyiz, bunların baskısı üzerimizden kaldırmak için. Biz kendi Bildiğimiz doğruları gazeteci 

olarak yapabilmemiz için. Yoksa öbür türlü arkanızda hep bir ses var, kafanızın üzerinde bir sopa var öyle yap, 

böyle yap diyor.” 

Murat Yetkin konvansiyonelden gelen gazeteciler için yeni teknolojilere uyum sağlamanın 

zorlayıcı olabileceğinden söz etmiş, teknolojiye alışma ve teknik detaylar konusunda zorlandığını 

ifade etmiştir: “Beni en çok zorlayan iki şey oldu. Birincisi teknolojiye alışmam. Bu konuda teknolojiden 

anlayan arkadaşlarımın bana destekleri ve öğreticilikleri çok yardımcı oldu. İkincisi de yıllarca yönetici olarak 

çalışmış olmamdan dolayı günlük soruların çözümüne yabancılaşmamdı. Yönetici olarak teknoloji 

sorunlarından muhasebe sorunlarına dek her sorunu kısa sürede çözen ekipleriniz varken, bir anda her konuyla 

tek başına siz uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. İş başa düşünce bu konuyu da destek alıp öğrenerek aşmaya 

başladım. İş yapmaktan gocunmayıp çok çalışınca oluyor”.  

 Özlem Gürses, yıllardır habercilik yapmasına rağmen, mecranın değişmesinden kaynaklanan 

endişelerini “Çok korkuyordum rezil olmaktan, başarısız olmaktan. Senelerdir dijital medyaya çok ilgi 

duymama rağmen, kendimi durdurmamın sebepleri bu duygusal tramvalardı; ya başaramazsam ya öyle olursa, 

ya böyle olursa korkularıydı. Oysa 8-10 sene önce bir sürü insana dijital medya anlatıyordum, inanılmaz 

öneriler götürüyordum. Bu önerileri götürdüğüm kişiler hala bunu yapıyorlar.  Keşke yıllar önce ben onları 

yapmaya cesaret etseydim. Ne engel oldu bana?” sözleriyle dile getirmiştir. Gürses, “Biraz konvansiyonel 

medyada o düzenin konforuna alışmış olmak biraz da bu başarısızlık duygusu.  Bunu nasıl aştım? İşten atılarak, 

çünkü zaten rezil oldum yani var mı ötesi, işten attılar. Bunu yaşamak bana iyi geldi, cesaret edebildim. Fotoğraf 

kullanıyorsun, video kullanıyorsun vs. bir meseleyi anlatmak için onun görselliğinden faydalanman lazım, bir 

belgeyi ekrana getirmen lazım. Dolayısıyla telifi de ödeyebiliyorsun. Bu çok feci bir durum, içler acısı bir durum. 

Orası sıkıntı, bir de izlenme üzerinden bir gelir modeli yaratacaksan orada da komplo teorisi anlatmanızı 

bekliyor ya izleyici, şöyle oldu, böyle oldu, kabine böyle değişti, Cumhurbaşkanı uçağa bindi derken falan hani 

abuk sabuk teyit edilmemiş bir sürü laf. Bunun da sıkıntı olduğunu düşünüyorum.”  

Gazetecilere ana akım medya deneyimlerine kıyasla patronsuz gazetecilikte ne gibi zorlukların 

olduğu sorulmuştur.  

Murat Yetkin, “Geleneksel medyanın sahip olmadığı ne var sizde?” sorusuna, “Özgüven. Ve 

sanırım izleyici dışında kimseye bir şey kanıtlama, gösterme ihtiyacında olmamamız.” diye yanıt vermiştir. 

Yetkin, haberciliğin dijital alana sıkışmasının aynı zamanda bazı dezavantajlara da neden olduğuna 

dikkat çekmektedir: 

“Haberciliğin giderek dijital mecraya sıkışması, önce bir avantaj olarak görülse de yavaş yavaş 

dezavantaja dönüşmeye başladı. Dijital mecradaki bilgi kirlenmesi, sahte haber ve sahte izleyici üretimi, 

dijital mecranın popüler olma güdüsünü kamçılaması düzgün habercilik ya da nitelikli içerik üretimiyle 

çelişiyor. Andy Warhol TikTok’u görebilseydi, herhalde ‘Bir gün herkes on beş dakikalığına meşhur 

olaca’” sözünü on beş saniye olarak değiştirirdi. Geçenlerde bir yorumcu ‘Bankada iki ay kredi kartı 
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satan, iktisatçı diye karşımıza çıkıp yorum yapıyor’ diyordu. Crowdsourcing türü yöntemler nicelik 

odaklı geçici çözüm gibi geliyor bazılarına. Ama izleyici kitlenizin Hong Kong ya da Brezilya’dan satın 

aldığınız ortaya çıkınca balon sönüyor. Geçenlerde bir siyasetçinin takipçilerinin de nu şekilde satın 

alındığı ortaya çıkmıştı. Ayıp tabii her şeyden önce.” 

Özgün içerik üretme konusunda ise sıkıntılar yaşandığını anlatan Özlem Gürses, “Çok ciddi 

sıkıntılar içerisindeyiz. Ben bunun konvansiyonel medyada da gazeteciliğin en büyük krizi olduğunu 

düşünüyorum, o yüzden yaratıcı fikir kalmadı, o yüzden her sabah uyanıp aynı programı yapıyoruz. Koy sağa 

iki tane adam, üç tane sola, sor aynı soruları 128 milyar nerde, evet o bitti şimdi ne konuşalım, hop o da bitti. 

Başka, 84 milyonluk ülke sadece bunu mu konuşuyor zannediyorsunuz?” demiştir.  Bu konuda ise Murat 

Yetkin; “Haber KAYNAKLARına ulaşmak konusunda sorun yaşanabilir. Ama bunda mevcut siyasi ortamın 

resmi KAYNAKLARa ancak hükümet tarafından “makbul” medya çatısı altında ve onların izin verdiği ölçüde 

ulaşılabilirliği sorunu var örneğin. Sonra, covid salgınının getirdiği zorunlu kısıtlamalar da ciddi bir engel. 

Ama bu işi yapacaksanız, hayatın getirdiği zorlukları da hesaba katmanız gerekiyor. Dijitalde ne değişti, ‘masa 

başı pratik var’ dijitalde daha yoğunlukla. Konvansiyonel medyada da bizim haberlerimiz, haber 

KAYNAKLARımız hep seçkin odaklı. Hep siyasi iktidarlar ya da ekonomik seçkinler konuşuyor. Dijitalde bu 

değişti mi? Acaba daha halk odaklı bir gazetecilik pratiği var mı? Mesela dezavantajlı gruplar daha fazla mı 

çıkarılıyor ekrana, ses verebiliyor muyuz onlara? Yoksa o konvansiyonelden gelen seçkin odaklı pratiği 

alıştığımız gibi dijitalde de sürdürüyor muyuz? Bir fark görüyor musunuz?” yorumunu yapmıştır. 

Dijital dünyada içerik üretenlerin daha çok muhabirlik değil yorumlayıcı pozisyonunda 

olduğuna ilişkin eleştirileri de yorumlayan Gürses, “Çok saçma değil mi? Bence çok saçma, tam olarak bu 

yorumcu denen karakter, tamam bir şey demiyorum kanaat önderi olmak istiyorsundur. Herkesin bir siyasete 

hevesi var, herkes şuna dönüştü; benim fikirlerim, benim düşüncelerim ve benim şahane analizlerim, 

yorumlarım. Bana çok tuhaf geliyor, çünkü aslında en değerli olan özgün içerik ve gerçek bilgiyi üretebilmek 

bizim onun için çaba sarf etmemiz lazım. Onu başarabilen ilk kişi zaten bence dijital medya da uçacaktır.” 

demektedir. 

İçerik üretimi konusu ve habere ulaşmak üzere genel olarak ortak bir problem noktası olarak 

belirtilmiştir. Bu konuda Cüneyt Özdemir; “En zorlandığımız şey haber olmadığı dönem. Belli bir izleyeni 

tutunmak için sizin bir performans sergilemeniz gerekiyor, o işte en sıkıcı yeri. Çünkü o performansı 

sergilediğiniz zamanda siz artık habercilik kimliğinden daha bir şovmen kimliğine dönüşüyorsunuz. Bir tercih 

ama ben onu yapmamayı tercih ediyorum. Tek amaç burada kalmak değil, böyle bir galeri oluşturalım gibi. Daha 

ilkelerle, kendi bildiğimiz çizgiden bir şey yapmaya çalışıyoruz.” demiştir. 

İçerik üretme konusunda yaşanan zorluklara kendi deneyimlerinden örnek veren Fatih 

Portakal şu yorumu eklemektedir: 

 “Başak Demirtaş’la olan yayınımıza baktığınızda 350 bin kişi ya da 400 bin kişi izlemiş, Yılmaz Özdil’i 

herhalde 350-400 bin kişi izlemiştir. Ben lider çıkarmıyorum, lider çıkartmak istemiyorum. Kadın 

cinayetleri mesela onu ele aldım ben bir keresinde veya kaz dağları ile ilgili bir içerik yaptım, eşimle 

gittim anonslar çektik, ben ondan sonra yap montaj yaptırdım. O mesela herhalde 20 bin kişi izlendi, 

kadın cinayeti mesela, kadına şiddet onu yapıyorsun millet tuhaf yani 15 bin kişi falan. SMA 

hastalarıyla ilgili bir içerik ürettim millet bilgilensin diye, bakmadım ama girsem baksam herhalde 15-

20 bin kişi izlenmiştir. Biz çok politize olmuşuz, politik isimleri çok seviyoruz. Mesela İsmail Saymaz, 

400 bin kişi izledi. Ben lider çıkartmıyorum şu an için, yani benim kanalımı şöyle görmesinler ‘Fatih’in 

kanalı’, öyle bir şey yok. Ben istersem çıkarsın, ben istemezsem çıkamazsın. Birisi var, bundan 4,5 ay 

önce onunla konuştum, dedim ‘kanalıma çıkmanızı istiyorum’, o da bana ‘tamam çıkarım’ dedi. Uzun 
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zamandır çıkmıyordu zaten kanallara, televizyonlara daha sonra bir gün danışmanı aradı ‘böyle böyle 

bir sıralama yaptık, siz de şuradasınız’ dedi, bende ‘orada olmak istemiyorum, ben en başta olmak 

istiyorum. Siz bana bu sözü verdiniz.’ dedim, ‘Ama işte Fatih Bey’ dedi, ben ‘o zaman sizi almıyorum’ 

dedim. Rahatlığa bakar mısınız, kimse beni zorlamıyor. Onun kanalı onu al, onu çıkar, onu yap, onu et 

yok. Her şeyi çok güzel, her şeyi ben belirliyorum, mutluyum ama az izleniyorum ama çok 

izlemiyorum. Şu da olabilirdi, acımasız bir ihtirasla YouTube’a saldırabilirim.” 

 Dezavantajlı grupları ekrana taşımaya çalışmanın dijital alanın avantajı olduğunu 

söyleyen Gürses, içerik çeşitliliği konusunda şu yorumu eklemiştir: 

 “Hatta daha çok izlenmeye başladıklarını görüyorum, bu da beni mutlu ediyor. Özellikle kısa videolar 

üreten kanallar. İşte yoksul mahallelerden, engelliler dünyasından, kadınların dünyasından, Kürt 

siyasetinden birçok farklı hikâyeyi ekrana taşıyorlar ve çok izleniyorlar. Bu güzel ama yine en çok 

izlenenler listesine baktığınızda, o trend topiklere baktığınız zaman yine o konvansiyonel medyadan tabi 

iz düşümlerde var. Bu da doğal bir şey, sonuç olarak kamusal alanda bir iş yapıyoruz biz ve kitlelere 

ulaşmak zorundasın. Kendi etki alanını da genişletmek için yapman gereken şey daha fazla kitleye 

ulaşmak. E orada da tabi magazin de var, farklı işler de var, reytingi yüksek isimlerde var, yani hepsi 

var. Cübbeli Ahmet Hoca var mesela dimi, 1,5 milyon takipçisi var mesela. Ne anlatıyor dimi 

düşünecek olsak ama var, Şeyma Subaşı var onun da 2 milyon galiba, bunlar var yani. 

Gazetecilerle haber konularını belirleme, konu seçimi yapma konusundaki kriterleri de 

sorulmuştur:  

Fatih Portakal: “Hala daha gazete almaya devam ediyorum. Her zaman aldığım gazetelerde bellidir; 

Cumhuriyet, BirGün, Sözcü, Yeni Şafak, bir de Sabah gazetesi alıyorum. Her tarafa bakmaya 

çalışıyorum, o beni çok iyi besliyor. Tabi sıcak gündemi takip etmeye çalışıyorum, ama bazen kendinizde 

bir şey yapmak istiyorsunuz ya da birisinden bir şey talep geliyor. ‘Fatih şunu yapabilir miyiz’ diyor, 

kafama yatıyorsa yapabiliriz. İzlemiş, izlenmemiş hiç önemli değil. Bazen çocuklar diyor ki, abi bunu 

kim izleyecek, olsun arkadaş adam bunu yapmak istiyor, böyle bir mecra var. Sesini duyuramıyor başka 

bir şekilde. Mesela Ankara’dan adamın bir tanesi, barcıymış. Çok da sempatik bir çocuk, ‘ben 

bağlanmak istiyorum, derdimi anlatmak istiyorum’ dedi, ‘gel kardeş anlat’ dedik. İşte ya böyle güzel 

insanlardan da geliyor. Tabii ağırlıklı olarak gündemde kim varsa onu çağırıyorum. Ama dediğim gibi 

siyasetçiler şu anda çok fazla gündemimizde yok. Çünkü herkesi, her yere çıkıyorlar. YouTube’nin 

özgürlüğü çok güzel.” 

Özlem Gürses: “Oturuyorum ve ulaşabildiğim bütün bilgiye ulaşıyorum o gün. Zaten düzenli olarak 

bu okumaları yapıyorum. Her sabah kalktığımda ilk iş üretilmiş tüm habercilik bilgisini okumak oluyor 

ve bu 3-4 saatimi alıyor. Çünkü bütün gazeteleri okuyorum, bazı YouTube kanallarını takip ediyorum, 

yabancı medyaya bakıyorum, sosyal medya da üretilmiş bilgiye bakıyorum, gençlerin kullandığı 

alanlarda onlar ne düşünüyorlar ya da konuşuyorlar onları dinlemeye çalışıyorum. Sonra da buradan 

düzenli olarak zaten ekranıma notlar almış oluyorum; ilgimi çeken, merceğime giren, herkesi 

ilgilendirdiğini düşündüğüm konuları ve oradan bir akış yaratıyorum. Tamamını kendim yapıyorum, 

benim bir editörüm de yok”. 

3.4. Bağımsızlığa ve İzler Kitleye Yönelik Analizler 
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Gazetecilerin ana akım medyaya göre daha bağımsız oldukları konusunda hemfikir olmakla 

birlikte dijital ortamda gazetecinin bağımsızlığına etki edebilecek unsurların da farkında oldukları ve 

bunlara dikkat çektikleri de görülmüştür.  Fatih Portakal bu konuda şunları kaydetmiştir: 

“YouTube’nin özgürlüğü çok güzel. ‘Ana akımdan artık tamamen koptunuz mu’ diye soruluyor 

mesela, YouTube’da ben kendimi şöyle keşfettim; evet bir kendi işimin patronuyum, tek kişilik patron. 

Artık ben ana haber sunma bölümünü bitirmişim. Kolay kolay dönmem, ana haber sunma bölümünü 

aşmışım ben. Ne var ki YouTube’da tarz olarak bu konuk ağırlama olayını ben sevdim.  Ana habere 

geçtikten bir buçuk sene sonra Türkiye’de ‘Trendler’ diye bir program yapmıştım, haftada bir gün böyle 

konuk alırdım. Bir veya iki kişilik, karşılıklı konuşsunlar diye, bir süre devam ettirdik güzel gitti.  Cuma 

akşamları yapardık, haberin dışında.  Şimdi burada da ben genelde konuk alıyorum, zaman zaman da 

kendimin de aklıyla dalga geçmeyen, gündem hakkında konuştuğum bir bölümüm var. Onu da 

yapıyorum, konuklarla bilgilendirip bilinçlendirmeye çalışıyorum, tarzımı bu yönde geliştirebilirim 

bundan sonra ana akımda da yani haftada bir gün o da üç gün falan da değil yani”. 

Ana akımla kıyaslandığında dijital medyadaki kitlenin farklı bir profil çizip çizmediği 

konusunda Cüneyt Özdemir, “Hayır, şu anda yine aynı kitle duruyor karşımızda. Sadece farklı mecralarda 

duruyor. Facebook’ta 35 yaş ve üstünde daha çok ak partili bir kitle var, YouTube’da 35 altında daha çok AK 

PARTİ karşıtı bir kitle var, TikTok da biraz daha eğitim seviyesi düşük bir kitle var, Instagram’da biraz daha 

beyaz yakalılar ve farklı bir şey var, Twitter ’da daha siyasi bir ortam var, daha siyasallaşmış daha ayrışmış bir 

kitle var, CNN Türk’te klasik televizyon izleyicisi var. Facebook da mesela daha yerel bir kitle var. Aslında kitle 

parçalara bölündü bu sosyal medya evreninde ve herkes orada. Bir tek ben gazete de yazmıyorum, Oda çok büyük 

bir eksik değil çünkü artık Gazete okunmuyor. Bu şey gibi radyo piyesi yapmıyorum gibi bir şey, aslında radyo 

piyesi diye bir şey kalmadı artık. Bunun en güzel örneğini Club House olarak görebiliriz. Club House diye bir 

şey Çıktı, bu ne ya dedim ben. Sonra bir girdim baktım millet bayağı ilgi duyuyor, ortama baktık ve Kenan’la 

dedik ki, yarın bir gün biz burada belki bir sponsor iş yaparız ya da ne bileyim bir paket yaparız işte YouTube’ta 

bunu yapıyoruz da bunu Club House da bunu yaparız gibi. Şimdi 132 bin kişi takip ediyor herhalde. Türkiye’de 

en çok takip edilen Club House hesaplarından biri benim ama oradaki kitle şu anda boşalmaya başladı. O yüzden 

kitle duruyor, biz onları arıyoruz buluyoruz, onların istediği, onlara hitap eden içerikleri sunuyoruz.” demiştir. 

Murat Yetkin daha önceden beri kendisini takip eden bir kitle olduğu ve özellikle, yıllar 

önceden başlayan “blog” macerasının bu kitleyi ortaya çıkardığını belirtmiştir. Murat Yetkin; 

“Kurumsal görevimden ayrıldığımda belli bir takipçim vardı, sağ olsunlar, onların ilgisinin devam etmesi temel 

dayanağım oldu. Kaliteli içerik üretme çabanız devam ettikçe, karşılığı geliyor. Kitleyi genişletmek için, 

arkadaşlarımın desteğiyle kaliteli içerik üretme çabasını sürdürme dışında pek bir şey yaptığım söylenemez. 

Reklam, tanıtım kampanyası yapmadım örneğin, belki gerekiyordu ama yapmadım bugüne dek.  Başlangıçta 

sadece şahsi blog olarak çıktığımda tek hedefim söylemek istediklerimi, kendi seçtiğim yol ve üslupta söylemekti. 

Hala da öyle ama artık YetkinReport şahsi bloğum olmaktan çıktı. Çok nitelikti yazarlarımızın katkısıyla okura, 

kendi açtığımız, sıcak haberle akademik yorum arasında bir bölgede haber-analiz ve yorum sunuyoruz. İçeride ve 

dışarıda karşılık bulduğunu görmek cesaret veriyor. O sözünü ettiğiniz “en çok takip edilen, kiminle röportaj 

yapacağı merak edilen” kategoride olduğumu zannetmiyorum; öyle bir popülarite kaygım da yok zaten. 

Kaygımız, olan biteni, olabildiğince farklı boyutlarıyla ve sözüm ona, ana akımda söylenemeyen şekilde, merak 

eden izleyiciye ulaştırabilmek.” demektedir. 

“Daha çok tıklanma hedefi, sizleri okurun ilgisini çekecek içerikler üretmeye itmeye zorluyor 

mu?” sorusuna yanıt veren gazeteciler, ‘haberin etkileşimi’ kavramına dikkat çekmiştir. Cüneyt 

Özdemir, şöyle demektedir: 
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“Yöntemlerini biliyorsunuz, ne yapacağınızı. Hatta en zorlandığımız şey haberi olmadığı dönem. Belli 

bir izleyeni tutunmak için sizin bir performans sergilemeniz gerekiyor, o işte en sıkıcı yeri. Çünkü o 

performansı sergilediğiniz zamanda siz artık habercilik kimliğinden daha bir şovmen kimliğine 

dönüşüyorsunuz. Bir tercih ama ben onu yapmamayı tercih ediyorum. Tek amaç burada kalmak değil, 

böyle bir galeri oluşturalım gibi. Daha ilkelerle, kendi bildiğimiz çizgiden bir şey yapmaya çalışıyoruz” 

Fatih Portakal ise, şöyle söylemektedir: 

“O kadar etkili olduğunu görmedim. ‘Ben o kadar etkili değilim’ diye tahmin ediyorum, ‘Ana haberde 

daha etkiliydim’ diye düşünüyorum. Yani dijitalin etkileşimi nasıl bilemiyorum, arkadaşlarla 

konuşuyoruz onlar iyi gittiğini söylüyor. Ana haberdeki etkileşim, reytingler bizim için önemliydi 

orada ama bunu ölçebilecek bir reyting yok. Ama şöyle bir şey oluyor, merak edilen bir konuk 

çıkardığımız zaman izlenme tavan yapıyor.”  

Murat Yetkin bu konudaki tavrını şöyle açıklamaktadır: 

“YetkinReport’ta sıcak haberden çok haber-analiz ve yorum odaklı yayın yapıyoruz. Bu yayın 

politikasıyla zaten “tıklama” yarışına girme hedefiniz olamaz; gerçekçi değildir. Ama nicelikten çok 

niteliğe önem veren, başka deyimle “yükte hafif, pahada ağır” ya da özgül ağırlığı bulunan hedefiniz 

olabilir. Onu yapıyoruz. İzleyici kitlemizden memnunuz, onlar da bizden memnun olduğu sürece sorun 

yok.” 

 

SONUÇ 

 
Medya ekosistemindeki dönüşüm yakın gelecekte çok sayıda takipçiye sahip, etkileşim alan 

gazeteci, yazar ve yorumcuların var olacağı dijital yayıncılık alanlarına işaret etmektedir. Görüşme 

yapılan gazetecilerin öngörüleri dikkate alındığında, gazeteciliğin geleceğinin dijital alanda yeniden 

şekillenmeye başladığını söylemek gerekir. Gazeteciler ana akım ve geleneksel medyaya yönelik 

ilginin azalacağını, yeni medya yayıncılığının yükselerek devam edeceğini dile getirmiştir.   

Türkiye medyasında son yıllarda mülkiyet yapısının değişimi ve ideolojik bölünmüşlüğün 

ortaya çıkması, meslekten çok sayıda tecrübeli gazetecinin sistemin dışında kalmasına neden 

olduğundan, yeni çıkış yolunun dijital alanda bulunması tesadüf olmamıştır. Bu durum dijitalde yeni 

iş modellerinin aranmasına neden olmuştur. Gazeteciliğin yeni medya araçlarıyla inşa edilmesi ve 

gazeteciliğin muhtemel geleceği için sürdürülebilir kar sağlayan modellere ihtiyaç duyulduğu 

ortadadır. Bu araştırma kapsamında gazetecilerin ana akıma göre kendilerini bağımsız hissettikleri, 

geleneksel gazetecilik kurallarını yeni tekniklerle birleştirdikleri de görülmüştür. Bu nedenle dijital 

alanlarda kendi yayın platformlarını hayata geçiren gazetecilerin bu alandaki deneyimlerinin mecraya 

ve mesleğe katkı sağlayacağı açıktır. 

Türkiye’nin çevrimiçi enformasyon ortamını şekillendiren bağımsız gazetecilerin geleneksel 

medya ile benzer bir izler kitleyle bir araya geldiklerini söylemesi de anlamlıdır. Gazeteciliğin 

mecralardan ve platformlardan bağımsız olarak, temel yapısının korunarak hayata geçirilme çabası 

önemlidir. Türkiye’de internet ve sosyal medya kullanım oranları her geçen gün katlanarak arttığı 

gerçeğinden hareketle, yeni bağımsız gazetecilik araçlarının da yükselen bir trend olması beklenebilir.  

Bu nedenle, kapsamlı, yetkin ve çeşitliliği yüksek bir dijital haber ortamını teşvik edilmesi ve 

sürdürmek için temelleri sağlam iş modellerinin geliştirilmesi gazeteciliğin geleceği açısından hayati 

değerdedir. 
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Özet: Günümüzde, etkileşim odaklı şekillenen yeni medya ekosistemi yeni gazetecilik pratikleri ve tanımlamalarının önünü 

açmıştır. İletişim çalışmalarına farklı bir açılım sunan Marshall McLuhan’ın “araç mesajdır” perspektifinden hareketle, 

medyum özelinde gerçekleşen değişikliğin medya anlayışındaki değişikliği de belirlediğini savunan görüşler ön plana 

çıkmaktadır. Son yıllarda yaşanan gelişmeler göstermişti ki medya ve gazetecilik alanında yaşanan dijital dönüşüm, haber 

üretim süreçlerine sağladığı pek çok avantajın yanı sıra bazı dezavantajları da beraberinde getirmiştir. Özellikle 

gazetecilikten ziyade “girişimcilik” motivasyonun ağır bastığı modellerde gelir KAYNAKLARını çeşitlendirmek temel 

mesele hâline gelmiştir. Yeni medya özelinde haber üretimi merkeze alındığında haber algoritmalarının içerik üzerindeki 

belirleyiciliği, dijital alandaki haberin doğası üzerine yapılacak sorgulamaları gerekli kılmaktadır. Tık tuzağı, tık haberciliği, 

“clickbait” haber gibi etik sorunları merkeze çeken kavramlar görünür hâle gelmiştir. Haber içerik ve metinlerinin tıklama 

üzerine kurgulanması, haberin sadece yanlış ve spekülatif olmasıyla ilgili değildir. Temel bilgilerin bulunmasının 

zorlaştırılması, metinde birden fazla aynı kelimenin ve başlığın kullanılması, kaydırma (scrolling) ile okuyucunun sayfada 

daha fazla vakit geçirmeye teşvik edilmesi gibi uygulamalar da “tık tuzağı” olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda, İnternet 

medyumundan hareketle reklam ve algoritmaların haber dilini nasıl etkilediğini ve bu konunun habercilik adına ne tür 

sorunları beraberinde getirdiği bu çalışmanın problemini oluşturmaktadır. Çalışmada, araştırma nesnesi olarak Türkiye 

Futbol Süper Ligi (TSL) maçlarının anons haberleri belirlenmiştir. Gazete haberlerinde bir maçın tarihi, saati, hangi kanalda 

yayınlandığı gibi temel bilgilere erişimin nasıl sağlandığının sorgulanması amacıyla TSL 2020-2021 sezonu eylül ve ekim 

aylarında dört büyük takımın (Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor) maçlarının HürriyetSpor, NTVSpor, 

SözcüSkor, Fanatik ve FotoMaç İnternet sayfalarındaki haber anonsları ve bilgilendirme metinleri incelenmiştir. Metinlerin 

İnternet sitelerinde nasıl yayınlandığı -niteliksel boyutu öncelikli- içerik analizi tekniği ile Biyani, Tsioutsiouliklis ve 

Blackmer (2016, s. 96) tarafından belirlenen 8 farklı tık odaklı haber kategorisi kullanılarak analiz edilmiş ve yapısal sorunlar 

belirlenmeye çalışılmıştır. Gerçekleştirilen analiz sonucunda, ilgili gazetelerdeki TSL maç anonslarında, “Belirsiz Bırakma”, 

“Merak Uyandırma” ve “Yazıyı Biçimlendirme” gibi unsurların yer aldığı saplanmıştır. Haber başlıklarında istenilen 

bilgilere cevap verilmediği, genellikle soru sorarak okuyucuda merak uyandırmanın hedeflendiği ve haber metinlerinde de 

aynı soruların tekrarlanarak okuyucuların kaydırma yapmaya yönlendirildiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla, haber dili 

algoritmik arayışlara cevap verecek şekilde değiştirilmektedir. Arama motorlarında sayfanın ilk sonuçlarda çıkmasına yönelik 

ortaya konulan bu pratik, sadece algoritmayı önceleyen bir habercilik anlayışını doğurmaktadır. Bu konunun dijital 

gazetecilik ve reklamcılık yöndeşmesinin bir sonucu olduğu ve aracın yapısal özelliklerini “haber” olarak kurgulayan bu 

pratiğin bilgi/enformasyon değil, algoritma eksenli bir habercilik anlayışını beslediği söylenebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Dijital Medya, İnternet Haberciliği, Tık Haberciliği, Tık Tuzağı 
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Abstract: Today, the interaction-oriented new media ecosystem has paved the way for new journalism practices and 

definitions. Starting from the perspective of “the medium is the message” of Marshall McLuhan, who offers a different 

perspective to communication studies, the views that argue that the change in the medium also determines the change in the 

mentality of the media come to the fore. The developments in recent years have shown that the digital transformation in the 

field of media and journalism has brought some disadvantages as well as many advantages to news production processes. 

Diversifying income sources has become the main issue, especially in models where the "entrepreneurship" motivation 

outweighs journalism. When news production is centered in the base of new media, the decisiveness of news algorithms on 

content, necessitates inquiries about the nature of news in the digital field. Concepts that center ethical issues such as 

clickbait, click journalism, and clickbait news have become visible. The fact that news content and texts are based on clicks is 

not just about the fact that the news is false and speculative. Practices such as making it difficult to find basic information, 

using more than one word and title in the text, encouraging the reader to spend more time on the page with scrolling can also 

be considered as clickbait. In this context, the problem of this study is how advertisements and algorithms affect the language 

of news based on the Internet medium and what kind of problems this issue brings with it in the name of journalism. In the 

study, the announcement news of the Turkish Football Super League (TSL) matches were determined as the research object. 

In order to questioning how access is provided to basic informations about Turkey's four biggest teams' (Galatasaray, 

Fenerbahçe, Beşiktaş and Trabzonspor) matches such as the date, time and channel of a match in newspapers news, news 

announcements and information texts on the Internet pages of HürriyetSpor, NTVSpor, SözcüSkor, Fanatik and FotoMaç 

were examined between september and october of 2020-2021 football session. How the texts are published on the websites -

with priority on the qualitative aspect- was analyzed using content analysis technique and 8 different clickbait news 

categories determined by Biyani, Tsioutsiouliklis and Blackmer (2016, p. 96) and structural problems were tried to be 

determined. As a result of the analysis, it was found that the TSL match announcements in the relevant newspapers included 

elements such as "Ambiguous", "Teasing" and "Formatting. It has been determined that the requested information is not 

answered in the news headlines, it is generally aimed to arouse the reader's curiosity by asking questions, and the same 

questions are repeated in the news texts and the readers are directed to scroll. Accordingly, news language is changed to 

respond to algorithmic searches. This practice, which is put forward for the page to appear in the first results in search 

engines, gives rise to a journalism mentality that only prioritizes the algorithm. It can be said that this issue is a result of the 

convergence of digital journalism and advertising, and that this practice, which constructs the structural features of the 

medium as "news", feeds an algorithm-oriented journalism approach, not information/knowledge. 

 

Keywords: Digital Media, Internet Journalism, Clickbait Journalism, Clickbait 

 

 

“ARAÇ HABERDİR!” 

DİJİTAL GAZETECİLİK VE REKLAMCILIK YÖNDEŞMESİNİN 

BİR SONUCU OLARAK ALGORİTMA EKSENLİ HABERCİLİK 

 

1.GİRİŞ 

 

Doğruluk ve dürüstlük gibi haberin temel ilkeleri, haberin yayımlandığı mecranın yapısal 

özelliklerine göre değişiklik göstermez. Bir başka ifadeyle, doğası gereği “doğru” ve “gerçek” olması 

gereken haberin, yayımlandığı aracın belirleyiciliğinden sıyrılması gerekir. “Araç mesajdır” sözüyle 

iletişim çalışmalarına farklı bir açılım sunan Marshall McLuhan, iletişim araçlarının karakterinin, 

mesajın imajını belirlediğini savunmaktadır. Kuşkusuz, etkileşim odaklı şekillenen yeni medya 

ekosistemi yeni gazetecilik pratiklerinin ve tanımlamalarının da önünü açmıştır. Bu anlamda, -

McLuhan’dan devralınan “araç mesajdır” perspektifinden hareketle- medyum özelinde gerçekleşen 

değişikliğin medya anlayışındaki değişikliği de belirlediğini savunan görüşler ön plana çıkmaktadır. 

 Son yıllardaki gelişmeler göstermiştir ki medya ve gazetecilik alanında yaşanan dijitalleşme 

haber üretimi sürecinde pek çok avantaj getirmiştir. Ancak, yazılı basının dijital alana yönelmesi, 

reklam gelirlerinin düşmesi, yeterli istihdamın sağlanamaması, profesyonelleşmenin azalması, haber 

algoritmalarının içerik üzerindeki belirleyiciliği, güvencesiz çalışma koşullarının artması (Uzunoğlu, 

2018, s. 198; Doğu, 2020, s. 22) gibi çeşitli sorunları da gün yüzüne çıkarmıştır. Özellikle, gazetecilikten 
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ziyade girişimcilik motivasyonunun ağır bastığı start-up gazeteciliği modellerinde gelir 

KAYNAKLARını çeşitlendirmek ve büyütmek temel mesele haline gelmiştir. Yeni medyada haber 

üretim süreci merkeze alındığında “haber algoritmalarının içerik üzerindeki belirleyiciliği” konusu 

dijital alandaki “haberin doğası” üzerine sorgulamaları gerekli kılmaktadır. Öyle ki, “tık haberciliği” 

ve “clickbait haber” gibi etik sorunları merkeze çeken kavramlar görünürlüğünü korumaktadır.  

Haberlerin tıklanma üzerine kurgulanması haberin sadece yanlış veya spekülatif olmasıyla ilgili 

değildir. Temel bilgilerin bulunmasının zorlaştırılması, metinde birden fazla aynı kelimenin ve 

başlığın kullanılması, kaydırma (scrolling) ile okuyucunun sayfada daha fazla vakit geçirmesine 

teşvik edilmesi gibi uygulamalar da “tık tuzağı” olarak değerlendirilebilir. Kuşkusuz, haber 

algoritmalarının bu şekilde kullanımının temel nedeni, reklâm gelirlerini en üst seviyeye çıkarmaktır. 

Dolayısıyla, algoritmaları kullanmaya dayanan bu tür haber kurguları, reklamcılık ve gazeteciliğin 

birleştiği bir yapıyı karşımıza çıkarmaktadır. Bu bağlamda, İnternet medyumundan hareketle, reklam 

ve algoritmaların haber dilini nasıl etkilediği ve bu konunun habercilik adına ne tür sorunları 

beraberinde getirdiği bu çalışmanın problemini oluşturmaktadır.   

Çalışmada araştırma nesnesi olarak Türkiye Futbol Süper Ligi maçlarının tarih, saat gibi 

bilgilerini içeren anons haberleri seçilmiştir. Bunun nedeni, gazete haberlerinde bir maçın tarihi, saati, 

hangi kanalda olduğu gibi temel bilgilere ne kadar kolay ulaşılıp ulaşılamadığının sorgulanmasının 

istenmesidir. Dolayısıyla bu çalışmada, Türkiye Süper Lig’inde 2020-2021 sezonunda iki ay süreyle 

dört büyük takımın (Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor) maçlarının, HürriyetSpor, 

NTVSpor, SözcüSkor, Fanatik ve FotoMac ̧ internet sayfalarındaki haber anonsları ve bilgilendirme 

metinleri incelenmiştir. Çalışmada, 2021 Eylül ve Ekim ayları boyunca süper lig ve özel (UEFA, 

Şampiyonlar ligi) maçlarının ana akım haber sitelerinde nasıl anons edildiği, -niteliksel boyutu 

öncelikli- içerik analizi tekniği ile analiz edilerek haberlerdeki yapısal sorunlar belirlenmeye 

çalışılmıştır. İncelenecek kategorilerin belirlenmesinde Biyani, Tsioutsiouliklis ve Blackmer (2016, s. 

96) tarafından belirlenen 8 farklı tık odaklı haber kategorileri kullanılmıştır. İncelemede maç saati, 

yeri, takım kadroları ve yayınlandığı kanal gibi temel bilgileri içeren ifadelerin metindeki konumları 

aranmıştır. 

Gerçekleştirilen analiz sonucunda, ilgili gazetelerdeki Türkiye Süper Ligi maç anonslarında, 

“Belirsiz Bırakma”, “Merak Uyandırma” ve “Yazıyı Biçimlendirme” gibi unsurların yer aldığı 

saplanmıştır. Haber başlıklarında istenilen bilgilere cevap verilmediği, genellikle soru sorarak 

okuyucuda merak uyandırmanın hedeflendiği ve haber metinleri içinde de aynı soruların 

tekrarlanarak okuyucuları kaydırma yapmaya yönlendirildiği tespit edilmiştir. Buradaki dikkat çekici 

nokta, anons haberlerin içindeki bilgiler doğru olmasına rağmen, bilginin haber içeriğinde 

bulunmasının oldukça zor olmasıdır. Buna ek olarak, maçlara ilişkin olarak Google’da aranacak 

soruların (Öreğin, Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı 

yayınlanacak? gibi) başlıklarda ve haber dilinde kendisine yer bulduğu gözlenmektedir. Futbol 

maçlarına ilişkin aramalarda kullanılacak cümlelerin büyük bir bölümü haber metninin ilk üç 

paragrafında yer almaktadır. Dolayısıyla, haber dili algoritmik arayışlara cevap verecek şekilde 

değiştirilmektedir. Google aramalarında haber metninin daha yukarıda çıkmasına dönük ortaya 

konulan bu pratik, sadece algoritmayı önceleyen bir habercilik anlayışını ortaya çıkarmaktadır. Bu 

konunun dijital gazetecilik ve reklamcılık yöndeşmesinin bir sonucu olduğu ve aracın yapısal 

özelliklerini “haber” olarak kurgulayan bu pratiğin bilgi/enformasyon değil, algoritma eksenli bir 

habercilik anlayışını beslediği söylenebilir. 
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1.1.Yeni Medya Ekosistemi ve Haber Üretimi 

 

Yeni medya ekosistemine giden süreç, teknolojik ve ekonomik örgütlü yapılanmaların bir 

sonucudur. Manuel Castells’e (2005, s. 100) göre, yeni ekonomik sistem bilgi-enformasyon temelinde 

gerçekleşmektedir. Bu yeni düzen, küresel erişimi ve ağları oluşturmayı temel alan örgütsel yapısı ile 

bir “enformasyon teknolojisi devrimi”ni işaret etmektedir. Enformasyon teknolojisi devriminin 

getirdiği İnternet ve sosyal medya, gelişimini ve değişimini henüz tamamlamamıştır; süreç, bir akış 

içinde hâlâ devam etmektedir. Ekonomik altyapıdaki örgütlenme modeli, bilgi ve enformasyon 

teknolojileri ile etkileşim içinde ilerleyerek günümüzdeki yeni medya ekosistemini 

şekillendirmektedir (Feenberg, 2009, s. 80; van Dijck, 2013, s. 7). Söz konusu yeni medya ekosistemi 

özerk bir yapıda değildir; kendi içindeki teknolojik ve ekonomik ögelere bağlı olarak gelişir ve büyür, 

ancak, toplumsal yapı ve normlarla da ilişki içindedir (Doğu, 2020, 28-29). Dolayısıyla, dijital alan 

dolayımı ile gerçekleşen yeni bir iletişim pratiği kendisini göstermeye başlamış ve bu bağlamda 

“dijital kamusal alan” ve “post kamusal alan” tartışmaları görünür olmuştur (Trenz, 2009; Valtysson, 

2012; Schäfer, 2015; Schlesinger, 2020; Fuchs, 2021). 

Van Dijck (2013), ağa bağlı sosyalliği tanımlama ve bu alana yeni normlar ve anlamlar yükleme 

mücadelesinin kabaca 2001'de başladığını belirtmektedir. Çevrim içi sosyalliğin nasıl geliştiğini 

anlama noktasında tekil platformları incelemek yeterli değildir. “Daha geniş bir iç içe geçen 

platformlar bağlamında nasıl birlikte evrimleştiklerini anlamamız ve bu süreci destekleyen kültürel 

mantığı incelememiz gerekir” (van Dijck, 2013, s. 21). Kültürel alanla etkileşim içinde olan yeni medya 

ekosistemindeki söz konusu evrimleşmenin ilk planda medyumlar arasında gerçekleştiği 

gözlenmektedir. Bu noktada, farklı medya uygulamalarının birbiriyle kesişmesiyle yeni ürünler ve 

hizmetler ortaya çıkması şeklinde tanımlanan yöndeşme kavramı, medyumlar arasındaki çizgilerin 

bulanıklaştığı bir süreci tarif etmektedir. Henry Jenkins (2006, s. 2) yöndeşme kavramını, “eski ve yeni 

medyanın çarpıştığı, taban ve kurumsal medyanın kesiştiği, medya üreticisinin gücünün ve medya 

tüketicisinin gücünün öngörülemeyen şekillerde etkileşime girdiği” bir kültür olarak açıklamaktadır. 

Bu sayede birden çok medya platformunda aynı anda içerik akışı sağlanabilmekte ve birden çok 

medya endüstrisi arasında iş birliği kurulabilmektedir. Dolayısıyla, medyumlar arasındaki etkileşim 

yeni medya ekosisteminin temel dinamiğini oluşturmaktadır. 

Marshall McLuhan’a (2003, s. 78) göre, duygularımızın bir uzantısı olarak medya, yalnızca 

duygularımız ile değil, aynı zamanda farklı medyumlarla da etkileşime girmektedir. Bu anlamda 

medyumun karakteri, mesajın imajını da belirleyebilmektedir. Örneğin, radyo yayınları haber 

kavramının şeklinin değişimine neden olmuştur. Benzer biçimde, televizyon yayınları radyo 

programlarının imajında değişikliğe yol açmıştır. Kuşkusuz, dijital medya yayınlarından hareketle 

dijital gazetecilik uygulamalarına ilişkin değişiklikleri de bu bağlamda okumak yerinde olacaktır. 

McLuhan’ın sunduğu perspektif -belirli oranda tekno determinist bir söyleme doğru evrilmesine 

rağmen- medya ekosistemindeki “medyumlar arası” boyutu işaret etmesi bakımından önemlidir. 

Çünkü, McLuhan’ın altını çizdiği medyumlar arası ilişkisellik, günümüzdeki sosyal medya 

platformları için de geçerli bir zemin sunmaktadır. Yeni medyayı bir ekosistem olarak 

tanımladığımızda her bir mikro sistem, ekosistemin diğer bölümlerindeki değişikliklere duyarlıdır. 

Örneğin Facebook arayüz ayarlarını değiştirirse, Google platform ayarlarını değiştirerek tepki 

vermektedir; Wikipedia'ya katılım azalırsa, Google yeni algoritmik çözümler geliştirebilmektedir. 

Bağlantısal medyanın büyümesinin bu ilk biçimlendirici aşaması, var olan ve gelecekteki güç 

dağılımını göstermesi adına önemlidir (van Dijck, 2013, s. 21). 
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Kuşkusuz, etkileşim odaklı şekillenen bu yeni ekosistem yeni gazetecilik pratiklerinin ve 

tanımlamalarının da önünü açmıştır. Bu anlamda, -McLuhan’dan devralınan “araç mesajdır” (2003, s. 

7) perspektifinden hareketle- medyum özelinde gerçekleşen değişikliğin medya anlayışındaki 

değişikliği de belirlediğini savunan görüşler ön plana çıkmaktadır.  Örneğin Alfred Hermida (2010), 

mikro blog uygulamalarının yeni gazetecilik biçimleri yarattığını ve bununla birlikte klasik gazetecilik 

paradigmasından uzaklaşılarak gazetecilik kodlarının da değişikliğe uğradığını vurgulamaktadır. 

Özellikle Twitter, erişime açık olması ve haberlerin dolaşıma sokulması noktasındaki esnek 

yapısından dolayı gazetecilik için farklı bir alan yaratarak “sanal ortam gazeteciliği (ambient 

journalism)” kavramının doğuşuna zemin hazırlamıştır. Twitter, sunduğu eşzamansız, açık ve esnek 

haber akışı ile kendi mantığı, şekilleri ve yapıları olan bir medya ortamı yaratarak yurttaşlara 

çevrelerindeki olayları değerlendirebilecekleri bir farkındalık sistemi sunmaktadır (Hermida, 2010, s. 

300-301).  

Özellikle bilgisayar tabanlı otomasyon teknolojisi ile medya kuruluşları için haber üretim 

aşaması farklı bir boyuta evrilmektedir. Çünkü, yeni teknolojilerin yaygınlığı arttıkça haber üretim 

maliyeti ve zamanı azalmakta, yeni gelir modelleri ortaya çıkmaktadır. Böylece, gazetelerdeki haber 

odalarında da radikal değişiklikler yaşanmaktadır (Pilling, 2006, s. 106). Haberin üretim ve dağıtım 

pratikleri değişirken, izlerkitlenin haber tüketim alışkanlıklarının da değiştiği söylenebilir. Bu 

anlamda, yurttaşların ağ tabanlı haber okuma pratikleri geliştirdiği görülmektedir (Pilling, 2006, s. 

112). 

 Buna ek olarak, yeni medya ekosisteminin “etkileşim” ve “katılım” boyutları, 

izleyici/okuyucu/dinleyici kavramlarına yeni açılımlar sunmaktadır. Teknolojik değişimin meydana 

getirdiği enformasyon ortamı, üretici ve tüketici arasındaki sınırları bulanıklaştırmış ve artık 

izlerkitlenin “üreten tüketici” (Toffler, 1980, s. 266) konumu tartışılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda, 

günümüzdeki izlerkitle kavramsallaştırmasını ve tüketim pratiklerini geleneksel izlerkitle 

tanımlamalarından farklı bir şekilde değerlendirmek gerekmektedir; “bugün izlerkitle üzerine 

düşündüğümüzde, karşımıza 20. yüzyılda olduğundan oldukça farklı bir göndermeler bütünü çıkar. 

Bilinen terminolojideki geleneksel izlerkitle (broadcast audience) bugünün ağ tabanlı izleyicisinden 

(networked audience) çok farklıdır” (Doğu, 2020, s. 42). 

Ancak, medya ekolojisi metaforunu ve medyanın evrimini sadece tekno-Darwinci doğrusal bir 

süreç olarak değerlendirmek eksik bir yaklaşım olabilir. Çünkü, medya ekolojisi; medya 

tüketicileri/üreticileri, siyasi kurumlar, ekonomik gruplar, teknoloji şirketleri gibi farklı aktörlerin 

kolektif mücadelesi veya etkileşimi ile şekillenmektedir (Scolari, 2012, p. 213). Dolayısıyla, 

günümüzdeki yeni medya ekosistemini sadece araç/süreç özelinde değil, toplumsal yaşamın üretimi 

ve yeniden üretimi dolayımıyla da değerlendirmek daha bütüncül bir bakış açısı sunacaktır. Haber 

algoritmalarını ve SEO uygulamalarını da bu perspektifle değerlendirmek daha doğru olacaktır. 

Çünkü, haber kavramı, ontolojisi gereği çeşitli aracılar (medyumlar) vasıtasıyla bilgi ve enformasyon 

iletmektedir. Ancak, algoritma bazlı haberciliğin, haberi araçsallaştırarak biçimi öncelediği 

gözlenmektedir (Güzel ve Özmen, 2018, s. 211). 

Bu anlamda, bu çalışma özelinde yeni teknolojiler ve dijital medya ilişkisi sorgulanırken, yeni 

medya ekosisteminin “araç” olma işlevinden ziyade, belirleyiciliği üzerinde durulmuştur. Bu vurgu 

noktasından hareketle, konunun “haber üretimi” ve “gazetecilik anlayışı” unsurları bağlamında 

tartışılması daha uygun görülmektedir. Örneğin, yeni iletişim teknolojilerinin “haber üretimi” 

noktasında sunduğu yeni açılımlar, yerel medya gibi küçük ölçekli yapılara küresel olma imkânı 

sağlamakta ve aynı zamanda ana akım medyadan farklı, alternatif örgütlenme modellerinin ve 
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alternatif gazetecilik pratiklerinin de önünü açmaktadır (Gencel Bek, 2003, s. 138; Doğu, 2020, s. 45).   

Kuşkusuz, İnternet ve mobil teknolojilerin gazetecilik alanına getirdiği en büyük avantaj daha pratik 

ve daha az maliyetli haber akışının sağlanabilmesidir. Örneğin, mobil habercilik faaliyetleri ile pahalı 

ekipmanlar kullanmadan mobil telefonlar aracılığıyla bir haber üretim ve dağıtım pratiği 

gerçekleştirilmektedir (Ünal, 2020, s. 226). Ancak, özellikle Türkiye’de söz konusu dijital haber üretim 

sürecinin hıza dayalı, denetimsiz ve yeterince kurumsallaşmamış olması, eksik ve yanlış 

enformasyonun yayılması gibi tehlikeleri de beraberinde getirmektedir (Deniz ve Korap Özel, 2018, s. 

82).  

Son yıllardaki gelişmeler göstermiştir ki medya ve gazetecilik alanında yaşanan dijitalleşme 

haber üretimi sürecinde pek çok avantaj getirmiştir. Ancak, gazetecilikten ziyade girişimcilik 

motivasyonunun ağır bastığı start-up gazeteciliği modellerinde gelir KAYNAKLARını çeşitlendirmek 

ve büyütmek temel mesele haline gelmiş ve bu avantajlar pozitif değişim adına kullanılamamıştır. Bu 

bağlamda “tık haberciliği” ve “clickbait haber” gibi etik sorunları merkeze çeken kavramlar görünür 

olmuştur. Bu noktadan hareketle, çalışmanın bir sonraki bölümünde “tık haberciliği” kavramı 

irdelenmiş ve yeni medya ekosistemi bağlamında tartışılmıştır. 

 

1.2.Tık Odaklı Habercilik 

 

İnternet teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve sosyal medya uygulamalarının yaygın 

kullanımı, gazetecilik ve habercilik alanında da bazı değişimleri beraberinde getirmiş ve yeni pratikler 

ortaya koyulmasına neden olmuştur. Habercilik açısından oldukça önemli olan en hızlı şekilde en 

geniş kitleye ulaşabilme olanağının yanı sıra okurla kurulan etkileşim de bu yeni habercilik pratiğinde 

etkili olmuştur. Geleneksel medyanın büyük aktörleri bu ve benzeri avantajlardan hareketle 

geleneksel medya araçlarının yanı sıra dijital mecralar üzerinden habercilik faaliyetleri yürütmektedir. 

Süreç içerisinde sadece dijital mecrada haber üreten kuruluşlar ve gazeteciler de ortaya çıkmış, 

sürdürülebilirliklerini sağlar duruma gelmiştir. 

Yeni medya ekosistemi dolayımlı yeni habercilik pratikleri, sunduğu pek çok avantajın yanında 

bazı etik sorunları da beraberinde getirmiştir. Yeni iletişim teknolojilerinin ve yeni medya 

uygulamalarının sunduğu erişim kolaylığı, hipermetinselllik, multimedya ve yüksek etkileşim gibi 

özellikler haber üretimi ve tüketimi için son derece verimli, hızlı ve etkili bir ortam sağlarken okuru 

da geleneksel medyadaki pasif konumundan alıp üre-tüketici konumuna getirmektedir. Bu özellikler 

dolayımıyla ortaya çıkan okur odaklı haber üretim biçiminde tıklanma hedefleri, sayfa görüntülenme 

sayısı, tekil ziyaretçi sayısı, arama motoru optimizasyonu (SEO – Search Engine Optimization) gibi 

kavramlar öncelenir hâle gelmiştir. Tam da bu noktada tık tuzağı (clickbait) başta olmak üzere 

reklam-haber ayrımının yapılamaması, siberzorbalık, nefret söylemi gibi pek çok etik sorun ortaya 

çıkmaktadır (Korap Özel ve Deniz, 2019, s. 445). 

Tık odaklı habercilik olarak da nitelenebilecek bu yeni habercilik pratiğinde sistemin 

“gereklilikleri” ve haberciliğin temel ilkeleri zaman zaman çakışma yaşamaktadır. Haberde tıklama 

unsurunun ön plana çıkması ve haberciliğin odağının “tık” hâline gelmesi, giderek büyüyen ve 

akademik çevrelerde de tartışılan bir sorun hâline gelmiştir. Dijital medya içeriklerinde başarı 

kriterinin tıklanma sayısı ve etkileşim ile sınırlandırılması, özellikle doğası gereği yalın, anlaşılır ve 

objektif bir şekilde kamuoyunu bilgilendiren içerikleri olması gereken haber metinlerinin manipüle 

edilmesine ve sadece tık hedefi doğrultusunda kurgulanan “bilgi çöplüğü” metinlere dönüşmesine 

neden olmaktadır. Tık odaklı habercilikte okuyucu başlık, spot, metin, görsel gibi haber içeriğinin 
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unsurlarına baktığında haberin kendisiyle ilgili doğru bilgiye doğrudan erişememekte, haberle ilgili 

fikir edinememektedir. Herhangi bir bilgiye erişmesi için kimi zaman defalarca tıklamaya 

yönlendirilmesi haber okumayı oldukça zorlayıcı bir deneyim hâline getirmektedir (Özyal, 2016, s. 

276). 

Tık odaklı habercilikte uygulanan tık tuzakları, merak uçurumu (curiosity gap) adı verilen 

bilişsel bir fenomeni temel almaktadır. Sahip olunan bilgi ile aranan bilgi arasındaki boşluğu ifade 

eden bu kavram, bireylerdeki bilgi açığını kapatma eğilimini vurgulamaktadır. Tık odaklı habercilik 

pratiğinde okur, bilgi boşluğunu doldurmak için habere tıklamaya yönlendirilmekte, başlık veya 

metinler bu doğrultuda kurgulanarak yeterli merakı uyandırmaya dönük ipuçlarıyla bezenmekte 

fakat bilgi vermemektedir. Bu yöntem, okuyucuları ilk etapta tıklamaya yönlendirse ve tuzak işe 

yarasa da çalışmalar uzun vadede bu beklentinin karışlanmadığını ortaya koymaktadır. Tık tuzağı 

haber içeriklerinin tüketimindeki sürekli geçişler dikkat dağınıklığına sebep olmakta ve bu durum 

okurları haber okumaktan caydırmaktadır (Chakraborty vd., 2016, s.1). 

Merak uçurumu yaratmak için başlık, metin ve görsellerle oluşturulan tık tuzakları, genellikle 

merak, endişe, korku, heyecan vb. unsurları kullanmaktadır. Bu bağlamda, görece düşük haber değeri 

taşıyan konular dahi önemli bir habermişçesine sunulmakta ve okuyucuyu tuzağa çekebilmektedir. 

Tıklanma sayısının artmasıyla en çok okunan haber konumuna gelen bu içerikler SEO editörleri 

tarafından oluşturulmakta, takip edilmekte, düzenlenmekte, veriler toplanıp raporlanmaktadır. Bu 

sayede tık tuzağı haber içerikleri kendini yeniden üretmekte, bir sonraki haberin de daha fazla 

tıklanabilmesi için toplanan verilerle yeni strateji ve yöntemler belirlenebilmektedir. Dolayısıyla, 

haber sitelerinde bir önceki en çok tıklanan habere benzer özellikler taşıyan içeriklerin yer almaya 

başlamasının haber üretiminde tık tuzağı yönünde bir tektipleşmeye sebep olduğu söylenebilir. 

Yaşanan dönüşüm sadece haber dilinde olmamış, haber editörlüğünde “SEO editörlüğü” kavramı da 

ortaya çıkmıştır. SEO editörleri, arama motorlarında aranması muhtemel anahtar kelimeler içeren 

metinlerin hazırlanmasından ve içeriklerin arama motorlarına göre optimize edilmesinden 

sorumludur. Bu durum, bir gazetecinin/muhabirin yapacağının aksine, haber metinlerinin arama 

motorlarında ilk sıralarda çıkıp daha çok “tık” almasını meslek ilkeleri ve haber değeri unsuruna 

tercih edilecek şekilde manipüle edilmesine sebep olmaktadır (Özyal, 2016, s. 282; Vural ve Sütçü, 

2019, s. 24). 

Tık odaklı habercilik, genellikle SEO’ya uygun anahtar kelimelerin başlığa/metine eklenmesi ve 

sıklıkla tekrar edilmesi, haberin öznesinin/nesnesinin gizlenmesi gibi uygulamalarla vücut 

bulmaktadır. Amaç, öncelikle arama motorlarında anahtar kelimelerle arama yapıldığında ilk sayfada 

ve üst sıralarda kendine yer bulmak, ayrıca okurun merakını cezbetmek fakat doyurmamak ve habere 

tıklamasını sağlamaktır. Arama motoru optimizasyonu özetle, içeriğin belirli anahtar kelimelerle 

arama motorlarında ilk sırada erişilebilir olmasını sağlayan işlem ve stratejiler bütünüdür. Arama 

motoru optimizasyonunun temelinde, web sitesine uygun ve arama motorlarında aratılması 

muhtemel anahtar kelimelerin seçilmesi yer almaktadır. (Yalçın ve Köse, 2010, s. 488). 

Arama motoru optimizasyonu, tık odaklı haberciliğin en önemli unsurlarındandır. Günümüzde 

kullanılan en yaygın arama motoru Google üzerinde aratılması muhtemel anahtar kelimeler ve güncel 

konuların haberleştirilmesi veya haber metinlerine bu kelimelerin eklemlenmesi, tık odaklı habercilik 

pratiğinin nüvesini oluşturmaktadır. SEO öncelikli haber üretiminin temelinde tıklanma kaygısı, 

bunun da arkasında reklam alma hedefi olduğu söylenebilir. SEO, dijital dünyada sürdürülebilirliğin 

en etkili ve en önemli aracı olarak görülse de gazetecilik etiği anlamında büyük soru işaretleri 

barındırmaktadır. Habercilik, kamu yararını öncelemelidir fakat bu pratikte kamu yararının 
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gözetilmediği görülmektedir.  Bu durum, özellikle dijital mecrada yürütülen habercilik faaliyetlerinin 

önemli sorunlarından biri olan güven sorununu derinleştirmektedir. Merak uyandıran fakat bilgi 

vermeyen başlıklardan, sürekli tekrar edilen anahtar kelimelerden ibaret haber metinleri, haberciliğin 

etik değerleri ve standardizasyonunda erozyona neden olmaktadır (Deniz ve Korap Özel, 2018, s. 81). 

 

2.YÖNTEM 

 

Çalışmada, araştırma nesnesi olarak Türkiye’deki dört büyük takımın Türkiye Futbol Süper 

Ligi (TSL) ve Avrupa Ligi maçlarının anons haberleri belirlenmiştir. Gazete haberlerinde bir maçın 

tarihi, saati, hangi kanalda yayınlandığı gibi temel bilgilere erişimin nasıl sağlandığının sorgulanması 

amacıyla Avrupa Ligi ve TSL 2020-2021 sezonu eylül ve ekim aylarında dört büyük takımın 

(Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor) maçlarının HürriyetSpor, NTVSpor, SözcüSkor, 

Fanatik ve FotoMaç İnternet sayfalarındaki haber anonsları ve bilgilendirme metinleri incelenmiştir. 

Metinlerin İnternet sitelerinde nasıl yayınlandığı -niteliksel boyutu öncelikli- içerik analizi tekniği ile 

Biyani, Tsioutsiouliklis ve Blackmer (2016, s. 96) tarafından belirlenen 8 farklı tık odaklı haber 

kategorisi kullanılarak analiz edilmiş ve yapısal sorunlar belirlenmeye çalışılmıştır. Biyani, 

Tsioutsiouliklis ve Blackmer geliştirdikleri kategorilerde tıklama tuzağı olan ve tıklama tuzağı 

olmayan haberlerin özelliklerini analiz etmeye çalışmışlardır. Selahattin Çavuş ve Nurcan Ede (2021, 

s. 35) tık odaklı haberleri inceledikleri çalışmalarından söz konusu kategorileri şu şekilde Türkçeye 

çevirmiştir:  

 

Tablo 1: Tık Tuzağı Biçimleri (Çavuş ve Ede, 2021, s.35-36) 

 

Türü Tanımı 

Abartma 
Tıklandığında açılacak sayfanın içeriğini başlıkta abartılı şekilde ifade 

etmek 

Merak Uyandırma Başlıkta ayrıntılara yer vermeyerek merak uyandırmak 

Tahrik etme 
Uygunsuz/müstehcen sözcüklerle ifade etmek ya da bu tarz ifadeler 

kullanmak 

Yazıyı biçimlendirme 
Büyük harf/ noktalama işareti kullanımında aşırıya kaçmak. Özellikle 

TAMAMI BÜYÜK HARF ya da ünlem (!) işareti 

Canlandırma 
Konunun şehvet içeren, rahatsız edici ya da inanılması güç bir olay 

şeklinde verilmesi 

Sağ gösterip sol vurma 
İçerikte olmayan şeyin başlıkta açıkça veya ima yoluyla ifade edilmesi: 

Başlık ya tıklatır ya da atlanıp geçilir 

Belirsiz bırakma 
Merakı dürtmek maksadıyla başlık ya açık bir şekilde verilmez ya da kafa 

karıştırıcı bir şekilde verilir 

Yanlış bilgi verme Her yönüyle açıkça doğru olmayan bir yazı: Gerçekle bağdaşmamakta. 

 

Bu çalışmada nicel verilerin yanında, niteliksel yönün de ağır bastığı tarama modeline dayalı 

bir içerik analizi uygulanmıştır. Çalışmada iki aylık süre boyunca Türkiye Futbol Süper Ligi’ndeki 

dört büyük takımın maçlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı haberler “tık tuzağı biçimleri” bağlamında 

incelenmiştir. Çalışmada, belirlenen süre zarfında toplam 20 farklı maça ilişkin 100 farklı haber analiz 

edilmiştir. İçerik analizi, seçilen metinlerdeki içeriğin (fikirler, argümanlar, iddialar ve temalar) 
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önceden belirlenmiş kategoriler çerçevesinde sistematik olarak analiz edilmesini sağlayan bir 

araştırma tekniğidir (Berelson, 1952, s. 18; Benoit, 2010, s. 270; Geray, 2014, s. 145).  

Çalışmada örneklem olarak HürriyetSpor, NTVSpor, SözcüSkor, Fanatik ve FotoMaç İnternet 

sayfalarındaki anons haberleri seçilmiştir. Bunun nedeni, seçilen haber sitelerinin süper lig maçlarına 

ilişkin Google sorgulamalarında ilk 5 sekmede çıkan haber siteleri olmasıdır. Anons haberleri ise bir 

futbol maçının tarihi, saati, nerede oynanacağı ve maç kadroları ile ilgili bilgilerin yer aldığı 

haberlerdir. Gazetelerdeki diğer araştırma gerektiren haberlere göre, daha rutin ve standart bir 

formda işlenir. Dolayısıyla, bu formdaki haberlerde enformasyonun net ve doğrudan verilmesi önem 

taşımaktadır. Çalışmada eylül ve ekim aylarının tercih edilmesinin sebebi ise 2020-21 futbol 

sezonunun 11 Eylül 2020 tarihinde başlıyor olmasıdır. Bu tarihten itibaren gazetelerin söz konusu 

haberlere yaklaşımını görebilmek için iki aylık bir tarama gerçekleştirilmiştir. Bir haberde birden fazla 

kategoriyi yansıtan unsurlar tespit edilirse iki kategori de işaretlenmiştir. Aynı zamanda, tık odaklı 

haber biçimlerini kapsamadığı tespit edilen haberler analiz dışı bırakılmıştır. 

 

3.BULGULAR 

 

Araştırmaya konu olan haberler incelendiğinde metinlerin tek tip bir formatta işlendiği 

gözlenmiştir. Bu bakımdan, kategorilere giren metinler birbirine benzer yapıdadır. Gerçekleştirilen 

içerik analizinin sonuçları Tablo 2’de verilmiştir:  

 

Tablo 2: Gazetelerdeki haberlerin tık odaklı haber biçimlerine göre dağılımı 

 

 

Yapılan içerik analizinin sonuçlarına göre, süper lig maçlarına ilişkin incelenen sayfalarda ciddi 

yoğunlukta tık odaklı haber biçimlerine rastlanmıştır. En çok karşılaşılan tık odaklı haber biçimi 

“merak uyandırma” kategorisidir. Merak uyandırma unsuru, başlıkta ayrıntılara yer vermeyerek 

merak uyandırmaya dönük bir sunum yapan haberler için geçerlidir. Toplam 100 haber içinde 88 

haberde “merak uyandırma” unsurları tespit edilmiştir. İncelenen bütün gazetelerde bu kategoriye 

ilişkin haberlerin ciddi yoğunlukta bulunduğu gözlenmekle birlikte HürriyetSpor (n=19), NTVSpor 

(n=19) ve Fanatik (n=19) gazeteleri en çok belirsiz bırakma unsurunu kullanan gazetelerdir.  

 HürriyetSpor NTVSpor SözcüSkor Fanatik FotoMaç 

Abartma 1 - - - 2 

Merak uyandırma 19 19 15 19 16 

Tahrik etme - - - - - 

Yazıyı biçimlendirme 12 - 3 13 13 

Canlandırma - - - - - 

Sağ gösterip sol vurma - - 1 - - 

Belirsiz bırakma 16 7 3 16 13 

Yanlış bilgi verme - - - - - 
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Görsel 1: 27 Eylül 2020 FotoMaç 

 

Görselde örnek olarak verilen Konyaspor-Beşiktaş maçına ilişkin haberde “merak unsuru” ön 

plana çıkarılarak okuyucunun temel bilgileri bulması zorlaştırılmaktadır. Haberde istenilen bilgilerin 

verilmesinden önce 8 kez bu bilgilere ilişkin sorular sorulmuştur. Metnin alımlanma sürecini uzatan 

bu haber yapısı aynı zamanda metnin anlamını da düşürmektedir. Metinde sorulan soruların 

Google’da maça ilişkin aranacak sorularla ve anahtar kelimelerle benzerlik taşıması dikkat 

çekmektedir. Hem Google arama sıralamalarında üst sıraya çıkmaya dönük hem de okuyucuyu 

sayfada tutmaya amaçlayan bu yazım pratiği, incelenen benzer haberlerde de gözlenmiştir. 
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Görsel 2: 3 Ekim 2020 NTVSpor 

 

Konuya ilişkin bir diğer örnek 3 Ekim 2020 tarihli NTVSpor haberidir. Haberde başlık merak 

unsuru uyandıracak şekilde kurulmuştur. Ancak, başlıkla ilişkili bilgiler haberin en sonunda 

verilmiştir. Özellikle, kullanıcıları sayfada tutmak ve kaydırma (scrolling) yapmasını sağlamak için 

kullanılan bu teknik, haber formunu olumsuz yönde etkilemektedir. Başlıkların soru formunda 

hazırlanmış olmasını göz önünde bulundurduğumuzda “merak uyandırma” kategorisinin neredeyse 

incelenen bütün haberlerde yer aldığı söylenebilir (n=88). Bu bağlamda, çalışmanın araştırma 
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nesneleri üzerinden değerlendirildiğinde başlıkların soru formunda atılması bu tip haberler için 

standart olmuştur.  

İncelenen haberlerde en çok karşılaşılan ikinci kategori “belirsiz bırakma” kategorisidir. Belirsiz 

bırakma, “merak uyandırma” kategorisi ile benzerlikler taşımakla birlikte merakı dürtmek 

maksadıyla başlığın ya açık bir şekilde verilmediği ya da kafa karıştırıcı bir şekilde sunulduğu 

haberlerle ilişkilidir. Bu kategori incelenirken, başlıktaki sorunun metin içinde de ne kadar çok tekrar 

edildiğine bakılmıştır. Toplam 100 haber içinde 55 haberde “belirsiz bırakma” unsuru tespit 

edilmiştir. Bu kategorinin en çok karşılaşıldığı haber siteleri HürriyetSpor (n=16), Fanatik (n=16) ve 

FotoMaç (n=13) gazeteleridir.  

 

 

 
 

Görsel 3: 1 Ekim 2020 Fanatik 
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Görsel 3’te örnek olarak verilen haberde Google aramalarında üst sıralara çıkabilmek için maç 

oynayacak takımların isimleri -çoğu zaman soru formunda olacak şekilde- tekrar edilerek yazılmıştır. 

Öyle ki, metnin sadece başlık ve spot bölümünde 6 kez “Rangers-Galatasaray” kelimesi tekrar 

edilmiştir. Ana metinde de kelime tekrarları devam ettirilmiş; maça ilişkin sorulan soruların 

cevaplarına metnin en sonunda yer verilmiştir. Burada gözlenen önemli bir nokta, “merak 

uyandırma” unsurunun haberi çekici kılmak üzere değil, arama motoru algoritmalarını işlevsel kılma 

üzerine olmasıdır. Sık yapılan kelime tekrarları buna karşılık gelmektedir.  

İçerik analizinde dikkat çeken üçüncü unsur ise “yazıyı biçimlendirme” kategorisidir. Bu 

kategori haberin başlığı, ara başlığı ve haber metninde büyük harf ve noktalama işareti 

kullanımlarında aşırıya kaçılmasıyla ilişkilidir. Soru formundaki başlıkların yanında parantez içinde 

verilen açıklayıcı ifadeler ve okuyucuyu sayfada tutmaya dönük haber dilinde yer alan cümleler buna 

örnek olabilir. İncelenen toplam 100 haber içinde 41 haberde “yazıyı biçimlendirme” unsuru tespit 

edilmiştir. Bu kategorinin en çok karşılaşıldığı haber siteleri Fanatik (n=13), FotoMaç (n=13) ve 

HürriyetSpor (n=12) gazeteleridir. 

 

 
 

Görsel 4: 10 Eylül 2020 FotoMaç 
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10 Eylül 2020 tarihli FotoMaç’ın haberi (Görsel 4) yazıyı algoritmik arayışlara cevap verecek 

ölçüde biçimlendirmeye tipik bir örnektir. Yazının biçimlendiriliş şekli aynı zamanda merak 

uyandırma ve belirsiz bırakma unsurlarını da daha işlevsel kılmaktadır. Haber başlığında “Çaykur 

Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” cümlesi geçtikten sonra yanına 

sorularla bağlantısı bulunmayan “Muhtemel 11’ler” cümlesi yerleştirilmiştir. Başlık yarım bırakılmış 

ve haberin devamında aynı unsurlar gözlenmiştir. Yazıyı biçimlendirmeye dönük metindeki bir diğer 

örnek ise sorular ve kelime tekrarlarının işlevsel kılındığı ana metindir: “Futbol severler ise arama 

motorlarında Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sorusunun 

yanıtını arıyor. İşte detaylar…” cümlesinde haber konusuyla bağlantısı olmayan bir bilgi verilmiş ve 

yazı bilgi enformasyon üzerine değil, okuyucuyu sayfada tutma üzerine biçimlendirilmiştir.  

 
Görsel 5: 17 Eylül 2020 Fanatik 

 

Konuya ilişkin benzer bir örnek 17 Eylül 2020 tarihli Fanatik gazetesinin haberinde 

görülmektedir. Soru formundaki başlığın hemen yanına parantez içinde “İlk 11’ler açıklandı” ifadesi 

kullanılmıştır. Verilen bilgi, sorulan sorulara ilişkin değildir. Dolayısıyla, okuyucuda merak unsuru 

uyandırmanın ve sayfada kalmasını sağlamanın buradaki temel amaç olduğu gözlenmektedir. Ayrıca 

haberin spot bölümünde sorular tekrar edilmekte ve başlığın bir anlamda geniş formuna yer 

verilmektedir. Kelime tekrarları, soru formları ve birbiri ile bağlantısı olmayan cümle kalıpları haber 

dilini silikleştirmekte ve okuyucu odaklı değil, algoritma odaklı bir habercilik pratiğini ortaya 

çıkarmaktadır.  

Analiz sonucunda “abartma (n=3)” ve “sağ gösterip sol vurma (n=1)” kategorilerine çok az 

rastlanmış; “tahrik etme”, “canlandırma” ve “yanlış bilgi verme” kategorine ilişkin herhangi bir unsur 

tespit edilmemiştir. Bu bağlamda, haberlerin yanlış bilgi/dezenformasyon üzerine bir pratik 

geliştirdiğini söylemek güçtür. Haber sunumları genel olarak bilginin bulunmasını zorlaştırma ve 

okuyucuları sayfada tutma üzerine kurgulanmıştır. Dolayısıyla haber kurguları, okuyucuların 

enformasyon alımlama pratiğini değil, enformasyonu bulma pratiği etkilemektedir.  
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Bulgulara ilişkin genel bir değerlendirme yapıldığında, incelenen bütün haberlerde belirli ve 

tektip bir format yakalandığı belirlenmiştir. Bu noktadan hareketle algoritmik haberciliğin 

anatomisini ortaya koymak önemli bir çıkarım olacaktır. Algoritmik haberciliğin standart formatının 

şu şekilde olduğu söylenebilir: 

 

1-Başlıkta, Google’da aranacak kelimelere ilişkin soruları sorma: 

 

 
26 Eylül 2020 HürriyetSpor 

 

2-Spot kısmında, bu soruları tekrarlama: 

 
26 Eylül 2020 HürriyetSpor 

 

3-Ara başlıklarda ve metnin içinde anahtar kelimeleri içeren bu soruları tekrarlama:  

 
26 Eylül 2020 HürriyetSpor 

 

4.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

Bu çalışmada, çerçevesi çizilen konu kapsamındaki haberlerin ne ölçüde algoritmik arayışlara 

cevap verecek şekilde biçimlendirildiği test edilmiş ve yorumlanmıştır. İncelenen haberlerin %88’i “tık 

odaklı haber” kategorilerinin içinde yer almaktadır. Buna ek olarak, haberlerin algoritmik yapılara 

ilişkin olarak standartlaşmış olduğu gözlenmektedir. Dolayısıyla, bu türdeki haberlerin rutini 

algoritmik arayışlara uygun olacak şekilde biçimlendirilmiştir. Burada gözlenen önemli bir nokta, 

“merak uyandırma” unsurunun haberi çekici kılmak üzere değil, arama motoru algoritmalarını 

işlevsel kılmak üzere oluşudur. 
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Gözlemlenen unsurlar “dijital haberciliğin yeni formları” gibi araç bazlı dijital süreci olumlayan 

ve tekno-determinist bir karakter taşıyan yorumları geçersiz kılmaktadır. Öyle ki, inşa edilen haber 

dili “haber” nosyonuna değil, Google algoritmalarına hitap etmektedir. Bir başka ifadeyle, “haber” 

tipolojisi altında pazarlama faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Bu pratiğin çoğalması ve standartlaşması 

var olan problemli haber dilini meşru bir zemine taşımaktadır. Aracın haberi beslediği bir anlayışla 

hareket edilmesi gerekirken, aracın doğrudan “haberin” kendisi olduğu bu habercilik şekli, 

gazetecilerin okura karşı olan sorumluluğunu da göz ardı etmektedir. 

Algoritmik haberlerin anatomisine bakıldığında haberlerin, “(1) Başlıkta, Google’da aranacak 

kelimelere ilişkin soruları sorma; (2) Spot kısmında, bu soruları tekrarlama; (3) Ara başlıklarda ve 

metnin içinde anahtar kelimeleri içeren bu soruları tekrarlama” şeklinde inşa edildiği görülmektedir. 

Dolayısıyla incelenen haber sitelerindeki haber tasarımı başlık, spot ve haber metni içerisine anahtar 

kelimeleri doldurulmasıyla gerçekleşmektedir. Sürekli tekrarlanan anahtar kelimeler haberi 

anlamsızlaştırmakta ve tık odaklı bir habercilik anlayışını beslemektedir. 

Söz konusu problemli durum, Türkiye’deki yeni medya ekosistemini olumsuz etkilemektedir. 

Buna ek olarak, sürekli Google aramalarında üst sıralara çıkmaya dönük mücadelenin medya 

alanındaki haksız rekabeti beslediği söylenebilir. Bu anlamda, dijital alandaki haberciliğin de etik 

kriterlerinin belirlenmesi önem taşımaktadır. SEO gibi arama trafiğinden maksimum fayda sağlamak 

için ortaya konulan pratikler kaynağını kamusal meselelerden değil, Google’ın trend aramalarından 

almaktadır. Bir haber SEO kriterleri göz önüne alınarak oluşturulduğunda metinlerdeki söz konusu 

standartlaşma görünür olmaktadır.  

Medya kuruluşları içinde bulunduğu kriz ortamında, sürdürülebilirliği sağlama noktasında 

çeşitli reklamcılık uygulamalarına baş vurabilmektedir. Kuşkusuz, yeni medya ekosistemi yeni 

deneyimlere ve yeni pratiklere olanak sağlamaktadır. Buradaki problem, haber metni düzeyinde 

reklamcılık ve gazeteciliğin aynı doğrultuda fakat farklı yollarda ilerlemesi gerekirken, iki alan 

arasındaki sınırların görülemeyecek kadar bulanıklaşmış olmasıdır. Haberin özünde gazetecinin 

kendi iç dinamiklerinden kaynaklı etik kodları ve toplumsal sorumluluğu bulunmaktadır. 

Dolayısıyla, gazetecinin ürettiği “haber” olgusu, bir reklamcının ürettiği “içerik” olgusundan daha 

farklı bağlam ve etik kodlara sahiptir. Haber unsurunun edebi ve kamusal fayda özellikleri ön 

plandayken, içerik unsurunda teknik ön plandadır. Bir başka ifadeyle gazeteci ve içerik üreticisi 

arasındaki farkın üretilen metinlerde belirgin olarak ortaya konulması gerekmektedir. Ancak 

günümüzde, haber dili algoritmik arayışlara cevap verecek şekilde değiştirilmektedir. Google 

aramalarında haber metninin daha yukarıda çıkmasına dönük ortaya konulan bu pratik, sadece 

algoritmayı önceleyen bir “içerik üreticisi” anlayışını ortaya çıkarmaktadır. Bu konunun dijital 

gazetecilik ve reklamcılık yöndeşmesinin bir sonucu olduğu ve aracın yapısal özelliklerini “haber” 

olarak kurgulayan bu pratiğin bilgi/enformasyon değil, algoritma eksenli bir habercilik anlayışını 

beslediği görülmektedir. 

Bu noktada, bu çalışmanın kapsamı dışında bırakılan ancak, ilerideki çalışmalarda yanıt 

aranacak sorulara değinmek önemli görülmektedir. Bu çalışmanın çıktılarından hareketle ileride 

yapılacak çalışmalarda şu sorulara cevaplar aranması önerilir: (1) Spor haberleri dışında kalan diğer 

haber kategorilerinde (örneğin sağlık haberlerinde) algoritmalar nasıl işlemektedir? (2) Haberlerin bu 

şekilde kurulumunun dezenformasyona etkisi nedir? (3) Google gibi bilişim devlerinin bu konuya 

ilişkin engelleyici ve destekleyici tutumları nelerdir? Google’ın eşik bekçisi konumu nedir? (4) 

Algoritma eksenli habercilik, medyada çoğulculuk ve ifade özgürlüğü bağlamında nasıl bir noktada 

bulunmaktadır? (5) Algoritma eksenli habercilik kamusal fayda odağında nasıl kullanılabilir? İlgili 
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sorulara aranacak cevaplar kuşkusuz, dijitalleşen ve etik kodları sallanan gazetecilik alanı adına bir 

kazanım olacaktır. 
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Fakültesi’nde çalışmaktadır. 

 

Özet: Prime Time; saat 20:00 ile 23:00 arası olarak tanımlanan, TV izlemenin en yüksek olduğu üç saatlik zaman dilimidir.  

Pandemi yasakları ve tam kapanma süresi boyunca bireyler evde oldukça uzun zaman geçirmiştir, buna bağlı olarak da 

televizyon izleme tutumlarında birçok değişiklik olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmada tam kapanma ve öncesi arasındaki 

dönemde Prime Time zaman diliminde TV izleme oranları karşılaştırılmıştır. Bu bağlamda iletişimsel ve psikolojik olarak 

incelenerek değerlendirilmiştir.  

Özet olarak; Bu çalışma Covid-19 pandemi yasakları öncesi ve sonrası televizyon, ulusal yayın kanallarında talep edilen 

prime time izleme oranlarının incelenmesiyle oluşturulmuştur. Bu çalışmada 29 Nisan Perşembe 2021’de başlayan 17 

günlük tam kapanma günü verileri; yani Mayıs ayı ve Nisan ayı verileri karşılaştırılmıştır. Bu durumda Nisan ve Mayıs 

ayları öncesi ve sonrası olarak karşılaştırılmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi, Televizyon 

 

 

COVİD-19  PANDEMİ YASAKLARI ÖNCESİ VE SONRASINDA PRİME TİME’DA  

TELEVİZYON İZLEME TUTUMLARININ ULUSAL ÇAPTA GENEL İÇERİKLİ  

KANALLAR BAĞLAMINDA İLETİŞİMSEL VE PSİKOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ  

 

1.GİRİŞ 

 
Covid-19 vakaları ülkemizde ilk olarak 2020 yılının Mart ayında görülmeye başlanmıştır. 2020 

Mart ayından bugüne, pek çok kere gerek sokağa çıkma yönünde, gerekse saat bakımından 

kısıtlamalar getirilmiştir. 29 Nisan Perşembe 2021 tarihinde ise Türkiye’de ilk defa 17 gün 

uzunluğunda bir kısıtlama getirilmiştir.  

Pandemi başladığından ve insanlar evlerinde daha uzun zaman geçirdiğinden beri ilk başlarda 

evde yapılan sosyal aktiviteler, sonrasında ise sürenin artmasıyla beraber televizyon izleme oranı 

artmıştır. 

Bu araştırmada, insanların 17 günlük kısıtlamadan önceki zamanda, Prime Time’da televizyon 

izleme oranları ve tercih edilen program ile 17 günlük kapanma süresince izleme oranları, ve de 

seçilen programlar karşılaştırılacaktır. Elde edilen bulgular psikolojik ve iletişimsel yönden 

tartışılacaktır. 

 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

 

Bu araştırmada kullanılan veriler TİAK’tan alınan resmi rakamlardır. Ölçümün kapsamı 

ölçümün örneklemini teşkil eden 40 ildeki izleyicilerin TV izleme davranışları tüm yıl boyunca 7/24 

takip edilmektedir. TİAK A.Ş. TV İzleyici Ölçüm Paneli Evreni; RTÜK Yönetmeliği gereği yerleşim 

yeri alt sınırı (İlçe toplam nüfusu) 10.000 olacak şekilde, ölçümün yapıldığı 40 ilde en az bir çalışan 

televizyonu olan, konut olarak kullanılan tüm haneler ve bu hanelerde yaşayan 5 yaş ve üzerindeki 

mailto:rgokdag@anadolu.edu.tr
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kişiler ve bu haneleri ziyaret ederek ziyaretleri sırasında televizyon izleyen misafirlerin izlemelerini 

içermektedir. 

Örnekleme yöntemi ise; Panel hanelerinin seçimi ve panele dahil olma süreçleri olasılıklı 

örnekleme yöntemlerinden “çok aşamalı, tesadüfi örnekleme” yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. TV 

İzleyici Ölçümü Evrenine ilişkin demografik değişkenleri ve TV İzleme Davranışı Üzerinde Etkili 

Olan Değişkenleri (TV Sayısı, Yayın Alma Şekli vb.) tahmin etmek için ilk aşamada bir Veri Tabanı 

Araştırması gerçekleştirilir. Veri Tabanı Araştırmasından elde edilen sonuçlar ve TÜİK Nüfus 

İstatistikleri kullanılarak yapılan ağırlıklandırma çalışması sonunda Evren Değerleri belirlenir. 

Saptanan evren değerlerine göre hedef kitleler tabakalandırılır. Son aşamada aday panelistler 

tabakalar içerisinden tesadüfi olarak seçilerek panele davet edilir. Panelist olarak seçilecek haneler 

sadece TÜİK tarafından tesadüfi olarak seçilmiş ve Veri Tabanı Anketi uygulanmış haneler olabilir. 

Örneklem büyüklüğü; ölçüm kapsamında günlük olarak elde edilen TV izleme verileri; Brüt 

4.400 / Net 4.000 hanede yaşayan yaklaşık 14.000 kişiyi ve bu haneleri ziyaret eden ve hanede TV 

İzleyen günlük yaklaşık 750 misafirin izlemeleri üzerinden raporlanmaktadır. 

 

Bir Anlatı Aracı Olarak Televizyon  

 

Neil Postman’a göre televizyonda söylem büyük oranda görsel imajlarla yansıtılmaktadır. Yani 

televizyon konuşmayı bize sözcüklerle değil görüntülerle aktarmaktadır. Televizyon iletişim 

ortamımızı, bizim adımıza düzenler. Televizyon bir cazibe merkezi olarak hayatımızın baş köşesine 

oturdu. Dünyanın her yanından gelen haberler, olaylar, konular televizyonun içeriğini oluşturmakta 

bu açıdan bir anlamda televizyon insanlar için dünyayla olan bağı kuran önemli bir araç haline 

gelmektedir.  

 

TV İzleme Tutumları 

 

Tutum; sosyal psikolojiye göre davranıştan önce gelen, doğrudan gözlenemeyen ve 

hareketlerimize yol gösteren bilişsel bir yapı olarak bakarlar. Ayrıca tutumlar psikolojik bir eğilimdir. 

Ancak tutumlar öğrenme yoluyla kazanıldığı için değiştirilmesi de mümkündür. 

Tutumlar bir ‘şey’ hakkındadır. Bir tutum nesnesi bulunmak zorundadır. 

TV izleme tutumlarına baktığımızda; stres ve sıkıntı durumlarında TV izleme yoğunluk ve 

saatleri artmaktadır. Stres anlarında özellikle; uyku uyuma ve televizyon izleme davranışları oldukça 

sık görülmektedir. 

 

Prime Time 

 

Prime time veya altın saatler, televizyon yayınlarının en çok izlendiği zaman dilimidir. Prime 

time kuşağı akşam ve gece saatlerini kapsamakla birlikte, tam saat aralığı ülkeden ülkeye ve bölgeden 

bölgeye değişiklik gösterebilir. Türkiye’de ise bu saatler 20:00-23:00 arası kabul edilmektedir. 

 

Amaç 

 
Bu araştırmanın amacı; görsel tüketicilerin Covid-19 pandemisi içerisinde, spesifik olarak tam 

kapanma zamanında TV izleme tutumlarındaki değişimi incelemektir. Bununla beraber değişen 
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tutumların nedenleri iletişimsel ve psikolojik olarak değerlendirilerek literatüre katkı sağlanması 

hedeflenmiştir. 

 

Önem 

 
Bu araştırma makalesi, Covid-19 pandemisi tam kapanma döneminde değişen TV izleme 

tutumlarını birçok farklı kuramsal açıdan incelemesi nedeniyle, bu alanda çalışmak isteyen 

araştırmacılara referans olması açısından önemlidir.  

 

3. YÖNTEM 

 

Hedef Kitle 

 

Tüm Kişiler Evreni; örnekleme dahil olan 40 ilin nüfusu 10.000 üzeri olan kent ve kır tüm 

yerleşim yerlerinde, en az 1 çalışan televizyonu olan hanelerde yaşayan 5 yaş ve üzerindeki tüm 

kişiler ve bu haneleri ziyaret eden 5 yaş ve üzerindeki misafirlerden oluşur. 

AB ve 20+ABC1 grubunun tamamını kapsamaktadır.  

AB Grubu 

AB Sosyo-ekonomik Statüdeki Bireyler Evreni; örnekleme dahil olan 40 ilin kent ve kır tüm 

yerleşim yerlerinde, en az 1 çalışan televizyonu olan AB SES grubuna mensup hanelerde yaşayan 5 

yaş ve üzerindeki kişiler ve bu haneleri ziyaret eden 5 yaş ve üzerindeki misafirlerden oluşur. (TİAK, 

erişim adresi http://tiak.com.tr/tablolar) 

20+ABC1 Grubu 

20 yaş ve üzerindeki ABC1 Sosyo-ekonomik Statü grubuna mensup bireylerden oluşan evren; 

Örnekleme dahil olan 40 ilin kent ve kır tüm yerleşim yerlerinde, en az 1 çalışan televizyonu olan, A, B 

veya C1 SES grubuna mensup hanelerde yaşayan 20 yaş ve üzerindeki kişiler ve bu haneleri ziyaret 

eden 20 yaş ve üzerindeki misafirlerden oluşur.(TİAK, erişim adresi http://tiak.com.tr/tablolar) 

 

Ölçüm  

 
Bu araştırmada prime time incelemeleri share üzerinden değerlendirilecektir. 

 

Share 

 
Toplam izlemeden alınan pay. Belirli bir zaman diliminde, dakika başına düşen ortalama 

izleyici sayısının, aynı zaman diliminde Toplam TV’ye ait dakika başına düşen ortalama izleyici 

sayısına oranlanmasıyla elde edilir. Başka bir deyişle kanalın izleyici oranının ilgili zaman dilimindeki 

tüm televizyon izleyen kişilerin yüzde kaçını oluşturduğunu gösterir. 

 

4. BULGULAR 

 

ATV 

 
TİAK verilerine baktığımızda Nisan 2021 tarihindeki AB ve 20+ABC1 Grubu incelendiğinde, 

ATV Kanalının Prime Time share oranı 13.50’dir. Mayıs ayında ise bu oran 13.77’ye yükselmiştir. 

http://tiak.com.tr/tablolar
http://tiak.com.tr/tablolar
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Nisan ayı yayın akışı ve Mayıs ayı yayın akışı karşılaştırıldığında anlamlı bir içerik farkı 

bulunmamıştır. Çoğunlukla aynı içerikler ATV Kanalı’nda işlenmiştir, örneğin; Kim Milyoner Olmak 

İster, Bir Zamanlar Kıbrıs, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Maraşlı, Kardeşlerim… Kanalda, 

prime time’da çoğunlukla dizi ve eğlence programları bulunmaktadır. Nisan ayında Total 10’da 

Maraşlı Dizisi ve Bir Zamanlar Çukurova’da bulunmaktadır. Mayıs ayında da Bir Zamanlar 

Çukurova’da dizisi Total 10’da ilk sırada bulunmaktadır. 

 

360 

 
Nisan 2021 tarihinde 360 Kanalının share oranı 0.64’tür. Mayıs ayında ise bu oran 0.56’ya 

düşmüştür. 

Kanalda Prime Time’da Nisan ve Mayıs aylarında Aileler Yarışıyor adlı eğlence programı 

sunulmaktadır. Aynı program her gün 21.00’de başladığı için anlamlı bir değişiklik bulunamamıştır. 

 

FOX 

 
Nisan 2021 tarihinde Fox Kanalının share oranı 8.87 iken, Mayıs ayında bu oran 7.76’ya 

düşmüştür. 

Kanalda Prime Time’da; Nisan ve Mayıs aylarında Savaşçı, Mucize Doktor, Kefaret gibi diziler 

yer almaktadır. Mayıs ayında, Nisan ayına nazaran daha çok belgesel bulunmaktadır. İki ay 

arasındaki anlamlı düşüşte bu sebep etkili olabilir. 

 

KANAL D 

 
Nisan 2021 tarihinde Kanal D’nin share oranı 9.10 iken, Mayıs ayında bu oran 7.88’e düşmüştür. 

Kanalda Nisan ayında; Camdaki Kız, Arka Sokaklar, Sadakatsiz gibi Türk dizileri yer alırken, 

hafta sonu ise Türk Filmleri yer almaktadır. Mayıs ayında ise diziler dışında Çok Güzel Hareketler 2, 

Şarkılar Bizi Söyler gibi eğlence programları yoğunluktadır. 

 

SHOW TV 

 
Nisan 2021 tarihinde Show TV 7.88 share oranına sahipken, Mayıs ayında bu oran 7.18’e 

gerilemiştir. 

Alev Alev, Kuzey Yıldızı İlk Aşk gibi diziler Nisan ayına hakimken, Mayıs ayında prime 

time’da Güldür Güldür gibi eğlence programları, Tosun Paşa gibi Türk filmleri hakimdir. Anlamlı bir 

fark bulunamamıştır. 

 

STAR TV 

 
Nisan 2021 tarihinde Star TV’nin share oranı 4.26 iken, Mayıs ayında 3.91’e düşmüştür. 

Nisan ayında kanala Kağıt Ev, Akrep, İbo Show dizi ve eğlence programları hakimdir. Mayıs 

ayında da içerikler aynı olup anlamlı bir fark bulunamamıştır. 
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TRT 1 

 
Nisan 2021 tarihinde TRT 1 Kanalının share oranı 12.08’dir. Mayıs ayında bu oran 12.29’a 

yükselmiştir. 

Kanalda; Uyanış Büyük Selçuklu, Bir Zamanlar Kıbrıs, Benim Adım Melek, Masumlar 

Apartmanı, Teşkilat, Gönül Dağı dizileri Nisan ayına hakimken, Mayıs ayında da aynı dizileri prime 

time zamanında TV’de yer bulmuştur.  

 

TV 8 

 

Nisan 2021 tarihinde TV8’in share oranı 9.55’tir. Mayıs ayında bu oran 9.64’e yükselmiştir. 

Kanalda Nisan ve Mayıs ayında, Türk filmleri hariç yalnızca Survivor, Kırmızı Oda, Doğduğun 

Ev Kaderindir, Kızım isimli diziler yer almaktadır. 

Pazartesi  

26 Nisan Pazartesi günü Total'de 1.sırada TRT1’de ekrana gelen “Uyanış Büyük Selçuklu” yer 

almaktadır. 

24 Mayıs Pazartesi gününde de Total izleyici grubunda birinciliği Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 

almıştır. 

Salı 

6 Nisan 2021 Salı günü Total izleyici grubunda birinciliği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 

dizisi almıştır. 

4 Mayıs 2021 Salı günü Total izleyici grubunda birinciliği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 

almıştır. Dizi ATV ekranlarında yer almaktadır. 

Çarşamba  

29 Nisan 2021 Çarşamba günü Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova dizisi 

almıştır. Dizi ATV ekranlarında yer almaktadır. 

26 Mayıs 2021 Çarşamba günü Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman dizi almıştır, 

dizi ATV ekranlarında yer almaktadır. 

Perşembe 

6 Mayıs 2021 Perşembe günü Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova dizisi 

alırken, 

8 Nisan 2021 Perşembe günü Total izleyici grubunda birinciliği yine Bir Zamanlar Çukurova 

dizisi almıştır. 

Cuma 

30 Nisan 2021 Cuma günü Total izleyici grubunda birinciliği Arka Sokaklar alırken, 28 

Mayıs 2021 Cuma günü Total izleyici grubunda birinciliği yine Arka Sokaklar almıştır. 

Cumartesi 

10 Nisan 2021 Cumartesi günü Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı dizisi almıştır. 

Dizi TRT 1’de yer almaktadır. 

15 Mayıs 2021 Cumartesi günü Total izleyici grubunda birinciliği ATV ekranlarında yer alan 

Kardeşlerim adlı dizi almıştır. 

Pazar 

11 Nisan’da Total'de birinci sırada TRT1’de ekrana gelen “Teşkilat” dizi bulunmaktadır. Aynı 

zamanda, 16 Mayıs Total izleyici grubunda birinciliği yine Teşkilat dizisi almıştır. 
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SONUÇ VE TARTIŞMA 

 

Verilerde görüldüğü üzere; çoğunlukla TRT1 olmak üzere, ATV ve Kanal adlı yayın organları, 

hem Nisan hem de Mayıs aylarında Total 1’ yerleşmiştir.  

 

Share oranlarına bakıldığında Nisan ayında TRT 1 12.08 iken, mayıs ayında bu oran 12.29’a 

yükselmiştir. ATV ise Nisan ayında 13.50 iken, mayıs ayında bu oran 13.77’ye yükselmiştir.  

Kanal D’de ise bir düşüş gözlemlenmiştir. Kanal D’nin share oranı 9.10 iken, Mayıs ayında bu 

oran 7.88’e düşmüştür. Bu tablodaki tek istisna Kanal D’dir. Kanal D’nin düşen share oranı diğer iki 

kanala geçmiş ve onların değerlerini yükseltmiş olabilir, ancak bunu tam olarak söylemek mümkün 

değildir.  

Kanal D’nin Mayıs ayı share oranı düşmesinin sebebi; Mayıs ayında ise diziler dışında Çok 

Güzel Hareketler 2, Şarkılar Bizi Söyler gibi eğlence programlarının da yoğunlukta olması olabilir.   

Bu araştırmanın evreni olan AB ve 20+ABC1 gruplarınının, Covid-19 Dönemi’nde, 17 günlük 

tam kapanma sürecinde TV izleme alışkanlıklarının net bir şekilde arttığı görülmektedir. Total 1’e 

giren TV programları ve dizileri tam kapanma uygulaması olsa da olmasa da genellikle aynıdır. Bu 

veriler bize, AB ve 20+ABC1 gruplarının TV izleme tutumları ile tam kapanma arasında anlamlı bir 

ilişki saptanmadığını ortaya koymaktadır.  

Dizi ve serilerin program planlayıcıları için hem haftalarca doldurulabilecek bir zaman aralığı 

olma, hem de dizi ya da serilerde ki süreklilik öğelerinin kanala bağlılığı teşvik etme avantajı 

bulunmaktadır (Williams,2003:50). Bu durum günümüz televizyon yayıncılığı açısından 

değerlendirildiğinde kanallarda yer alan dizilerin çokluğunu açıklamaktadır. İzleyiciyi kanala 

bağlama ve buna bağlı olarak izlenme oranının yükselmesi bu tür program türlerinin artmasına zemin 

oluşturmaktadır. 

Covid-19 döneminde artan stresle beraber, problemleri çözmek amacıyla özellikle orta yaş ve 

yetişkin gruplarında TV izleme eğiliminde artış görülmektedir. Ancak bu dönemde, strese bu yolla 

çözüm bulunamamıştır çünkü TV yayınları gerek haberler gerekse diziler oldukça fazla uyaran 

içermektedir.  

Covid-19 döneminde, pandemi ile ilgili yayın oranı artırıldı. Farklı haber kanallarında çelişkili 

pandemi bilgileri stresi daha da artırdı. Çelişkili bilgiler almak izleyicilerde stresi daha da artırır ve 

kaotik bir ortam yaratır.  

Haber kanalları dışında, izlenmek için tercih edilen yabancı yapım filmlerde de sıklıkla korku 

içeren ögeler görülmektedir. Virüs içeren post-apokaliptik filmler, günde 5000 pozitif vaka varken 

izlenmezken, günde 25.000-27.000 pozitif vakaları bulduğumuz bu günlerde daha rahatlıkla 

izlenmektedir. 

İzleyicilerin strese maruz kalma süresi arttıkça izolasyonları da artmaktadır. Bu durum da ya 

hiç TV izlememek ya da sürekli korku barındıran yapımları izlemekle açıklanabilir.  

 

TV İzleme oranları Covid Dönemi’nde oldukça artmıştır. “COVID-19 pandemisi sürecinde 

dijital platformların örneğin: Netflix, Blu TV vb. sunduğu çeşitlilik ve alternatiflere rağmen, önemli bir 

konuda doğru/güvenilir bilgi arayışı, izleyicileri televizyona yöneltmiştir. Televizyon geleneksel bir 

medya aracı olmakla beraber, orta yaş ve üstünün sıklıkla kullandığı, kullanmak için yeni bir cihaz ya 

da yeni bir bilgi gerekmeyen bir kitle iletişim aracıdır. Türkiye’de de yapılan araştırmalar dijital 
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mecraların gençler tarafından izlendiğini, ancak yaş ilerledikçe geleneksel televizyon izlemenin 

arttığını göstermektedir. Gençler arasında da cep telefonu gibi mecralar geleneksel televizyon yayınını 

izlemek amacıyla da kullanılmakta, televizyon hala en güvenilir mecra olarak değerlendirilmektedir. 

(Nalçaoğlu N., T., İstanbul Üniversitesi, erişim adresi https://www.istanbul.edu.tr/tr/haber/prof-dr-

nilufer-timisi-nalcaoglu-kuresel-salgin-kamu-yayinciliginin-sosyal-sorum) 

 

Pandemi döneminde televizyonun bu geleneksel program akışının devam etmesi, modern 

insanın alışılmış zaman algısının sürekliliğinin sağlanması, bir zamansal boşlukta amaçsızca 

sürekleniyor algısını ortadan kaldırması açısından da işlevseldir. Televizyona özgü olan bu durum, 

dijital platformlar için oldukça farklıdır. Dijital platformlar zaman-mekân ilişkisini ortadan 

kaldırmaktadır, istenildiği zaman izlenme imkânına sahiptir. Televizyon ise zamanı düzenleme 

hedefine yöneliktir.” Televizyon gündelik hayatın biyolojik/zamansal akışını düzenlemektedir. 
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Özet: 2020 yılında ortaya çıkan ve kitlesel olarak can kayıplarına yol açan Covid-19 pandemisi, küresel bir krize dönüşerek 

bu yüzyılın en büyük felaketlerinden biri haline gelmiştir. Başta sosyal hayat olmak üzere sağlık, eğitim, ekonomi, turizm 

olmak üzere tüm sektörleri olumsuz yönde etkilemiştir. Bu süreçte pandeminin getirdiği olumsuzlukları azaltmak adına pek 

çok sektör tarafından uzaktan çalışma modeli, zorunlu olarak tercih edilmiştir. Buna bağlı olarak eğitim sürecinin 

aksamaması için bu alanda da uzaktan çalışma modeline hızlı şekilde geçilmiştir. Bu durum, öğrencilerin ve eğitimcilerin 

kurumdan fiziksel olarak uzak kalmasına yol açmıştır. Böylelikle uzaktan eğitimin gerek öğrenciler üzerinde gerekse 

eğitimcilerin kurumsal bağlılıkları ve aidiyet duyguları üzerinde ne yönde etkili olduğu tartışılmaya başlanmıştır. Bu 

noktadan hareketle literatürde ortaya çıkan bu boşluğu doldurmak amacıyla uzaktan çalışma ve kurumsal aidiyet konusu ele 

alınmıştır. 
Çalışmada uzaktan çalışma modeli olarak nitelendirilebilecek uzaktan eğitim sürecinin, akademisyenlerin personeli oldukları 

kuruma yönelik aidiyet duygusu üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmaktadır. Pandemi sürecinin ülkemize girişi ile 

birlikte tüm ders materyallerini çevrimiçi ortama hızlı bir şekilde taşıyan ve çevrimiçi ortama hızlı bir şekilde adapte olan 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi akademik personeli araştırma sürecine dahil edilmiştir. 

Araştırmada uzaktan çalışma modelinin kurumsal aidiyet üzerindeki rolü bütüncül ve derinlemesine ortaya konulacağı için 

nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji(olgubilim) deseni kullanılmıştır. Bu süreçte veriler, olgubilim çalışmalarında 

sıklıkla tercih edilen görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Bu kapsamda İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri 

Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan 14 öğretim üyesi ile yarı yapılandırılmış formatta görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Görüşmeler sürecinde Covid-19 pandemisinde kurumdan uzak kalmanın kuruma olan bağlılığı nasıl etkilediği, uzaktan 

çalışma modelinin verimliliği, uzaktan çalışma modelinde kurumsal aidiyetin güçlendirilmesi için neler yapılması gerektiği 

gibi araştırma amacına uygun sorular sorulmuştur. Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler betimsel analize tabi 

tutulmuştur. Görüşmeye katılan akademisyenlerde, Covid-19 pandemisi ile birlikte ortaya çıkan uzaktan çalışma modelinin 

kurumlarına olan aidiyetlerini doğrudan azaltmadığı saptanmıştır. Bundan sonraki çalışmalarda uzaktan çalışma ve 

kurumsal aidiyet arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için daha fazla katılımcının yer aldığı nicel çalışmaların yürütülmesi daha 

genellenebilir sonuçlar verebilecektir. 

 
Anahtar Kelimeler: Uzaktan Çalışma, Uzaktan Eğitim, Kurumsal Aidiyet 
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Abstract: The Covid-19 pandemic, which emerged in 2020 and caused massive loss of life, turned into a global crisis and 

became one of the biggest disasters of this century. It adversely affected all sectors, especially social life, health, education, 

economy and tourism. In this process, in order to reduce the negative effects of the pandemic, the remote working model has 

been preferred by many sectors. Accordingly, in order not to disrupt the education process, the distance working model was 

quickly adopted in this field as well. This has led students and educators to stay physically away from the institution. Thus, 

it has started to be discussed how distance education affects both students and educators' institutional commitment and sense 

of belonging. From this point of view, in order to fill this gap in the literature, the issue of remote work and corporate 

belonging is discussed. 
In the study, it is aimed to investigate the effects of the distance education process, which can be described as a distance study 

model, on the sense of belonging of the academicians to the institution they are staffed with. With the entry of the pandemic 

process into our country, the academic staff of Izmir Katip Çelebi University, Faculty of Social and Human Sciences, which 

quickly moved all course materials to the online environment and quickly adapted to the online environment, were included 

in the research process. In the research, the phenomenology (phenomenology) design, one of the qualitative research designs, 

was used as the role of the remote working model on institutional belonging will be revealed holistically and in depth. In this 

process, data were obtained through interviews, which are frequently preferred in phenomenological studies. In this context, 

interviews were held in semi-structured format with 14 faculty members from Izmir Katip Çelebi University, Faculty of 

Social Sciences and Humanities. During the interviews, questions suitable for the purpose of the research were asked, such as 

how staying away from the institution during the Covid-19 pandemic affects commitment to the institution, the efficiency of 

the teleworking model, and what should be done to strengthen corporate belonging in the teleworking model. The data 

obtained as a result of the interviews were subjected to descriptive analysis. It was determined that the remote working model 

that emerged with the Covid-19 pandemic did not directly reduce their belonging to their institutions. In future studies, 

conducting quantitative studies with more participants in order to reveal the relationship between remote work and corporate 

belonging may yield more generalizable results. 

 
Keywords: Remote Working, Distance Education, Corporate Belonging 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



824 

 

YÜZ İFADELERİNİN MASKELENMESİ 

(COVİD- 19 SÜRECİNDE MASKE KULLANIMININ  

KİŞİLERARASI İLETİŞİME ETKİLERİNE İLİŞKİN BİR ANALİZ) 
 

Ayşen TEMEL EĞİNLİ 

Ege Üniversitesi, Türkiye 

aysen.temel.eginli@ege.edu.tr 

 

Neslihan ÖZMELEK TAŞ  

Ege Üniversitesi, Türkiye 

neslihan.ozmelek.tas@ege.edu.tr 

 

Ayşen TEMEL EĞİNLİ, Ayşen Temel Eğinli, 2002 yılında Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden 
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bursunu kazanarak, London Brunel University Business School Organization Behavior bilim dalında "Diversity 

Management Process at the Universities and Applicaitons" adlı çalışması ile postdoktora eğitimini tamamlamıştır. Eğinli, 

halen Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Kişilerarası İletişim Ana Bilim Dalı’nda 

Profesör Doktor olarak görev yapmaktadır.  

 

Neslihan ÖZMELEK TAŞ, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünü yüzde yüz 

burslu olarak ve İngilizce eğitim alarak 2012 yılında tamamlamıştır. Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim 

Dalı Yüksek Lisans programı’nı “Sosyal Medya’da İzlenim Yönetimi” konulu teziyle 2015 yılında bitirmiştir. Şu anda Ege 

üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim dalı Kişilerarası İletişim programında doktora eğitimini sürdürmektedir. 

Kişilerarası iletişim, empatik iletişim, nomofobi, iletişim engeli olarak stereotipler, sosyal medya, kültürlerarası iletişim ve 

kullanımlar ve doyumlar teorisi üzerine çalışmaları bulunmaktadır. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve 

Tantıım bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. 

 

Özet: Covid-19 pandemisi süresince virüsten korunmanın en etkili yollarından birisi de maske takmak olmuş, hatta birçok 

ülkede bu yasal bir zorunluluk haline getirilmiştir. Maske takmak, yüzün önemli bir bölümünün görünmemesine neden 

olmakta, bu durum da kişilerarası iletişim açısından büyük bir önemi olan yüz ifadelerinin iletişim sürecine katılamaması ile 

sonuçlanmaktadır. Bu durumda maske takarak iletişim kuran kişiler arasında, bir de sosyal mesafe söz konusu olduğu için 

iletişimde engeller ortaya çıkmaktadır. Kişilerarası iletişimin başlangıcından etkileşimin oluşmasına ve sonlanmasına kadar 

olan süreç boyunca sadece gözler sözlü iletişime eşlik eden sözsüz unsurlar olarak var olmaktadır. Çoğu zaman bakışlar ile 

tamamlanan sözlü mesajlar gözlük takılması durumunda ortadan kalktığı için sözsüz unsurlara ilişkin sadece ses tonu ve 

duraksama gibi fonolojik unsurlar dikkate alınmak durumunda olmaktadır. Tüm bu koşullar içerisinde iletişim kurmak 

zorunda kalan kişilerin iletişim ile ilgili hislerinde, düşüncelerinde ve davranışlarında birtakım değişiklikler ve düzenlemeler 

olmak zorunda kalmıştır. Bu çalışmada Covid-19 pandemi sürecinde maske takmanın kişilerarası iletişimi nasıl etkilediği 

incelenmekte, bu doğrultuda da 12 kişi ile yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler qualatative 

content analysis yöntemi ile analiz edilmiştir.   

 

Anahtar Kelimeler: Covid-19 Pandemisi, Maske Takmak, Kişilerarası İletişim, Yüz İfadeleri  

 

Abstract: One of the most effective ways to protect against the virus during the Covid-19 pandemic has been to wear a mask, 

and in many countries this has even become a legal obligation. Wearing a mask causes a significant part of the face to be 

invisible, which results in the inability of facial expressions, which are of great importance in terms of interpersonal 

communication, to participate in the communication process. In this case, among people who communicate by wearing 

masks, there are also barriers in communication, as there is social distance. 

During the process from the beginning of interpersonal communication to the formation and end of the interaction, only the 

eyes exist as nonverbal elements accompanying verbal communication. Most of the time, since the verbal messages 

complemented by the looks disappear when wearing glasses, only the phonological elements such as tone of voice and pause 

have to be taken into account. In all these conditions, some changes and arrangements had to be made in the feelings, 

thoughts and behaviors of the people who had to communicate. 
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In this study, it is examined how wearing a mask affects interpersonal communication during the Covid-19 pandemic 

process. In this direction, semi-structured interviews were conducted with 12 people and the data obtained were analyzed by 

qualitative content analysis method. 

 

Keywords: Covid-19 Pandemic, Wearing A Mask, Interpersonal Communication, Facial Expressions 

 

 

MASKING FACIAL EXPRESSIONS 

(AN ANALYSIS OF THE EFFECTS OF MASK USE ON INTERPERSONAL COMMUNICATION 

IN THE COVID-19 PROCESS) 

 

1.INTRODUCTION 

 

The World Health Organization (WHO) declared that the Coronovirus disease emerged in 

Wuhan, China in December 2019. It has spread from Wuhan to other cities of China and gradually to 

other countries of the world (Wu et. al.2020). Since then, approximately 1,000,000 deaths have 

occurred all over the world due to the Covid-19 pandemic (Wood et al., 2020).  

The pandemic is still not over, it continues to be seen with different variants. At this point, all 

experiences have shown that one of the most effective ways to protect from the virus, along with 

social distance and hand washing, is wearing a face mask (CDC, 2020; Feng et al., 2021). “European 

Union (Filtering Face Piece or FFP; P) and North American (N) standards establish minimum filtering 

percentages for general use: FFP2 & P2 at least 94%; and N95 at least 95%. As a medical device, the 

filtering capacity of masks should be over 95%, preferably 97% and optimally 99%. Theoretically, an 

FFP2 or higher respirator will partly retain virus-size particles (0.3 particle microns (PM)” (Zhu et al., 

2020). Despite this reality, many people refuse to wear masks or do not practice it even if they accept it 

(Howard, 2020) Not wearing a mask increases the risk of spreading multiplicatively (Howard et al., 

2020). 

In this study, it is examined how wearing a mask (covering facial expressions with a mask) 

affects the interpersonal communication process, and in this context, the research data carried out 

with the in-depth interview method is evaluated with qualitative analysis. 

 

1.1.Literature Review  

 

Interpersonal communication refers to sharing by establishing face-to-face communication 

between two people. There are facial expressions in the transmission from the intercommunication 

process, especially in the education of people (Ezeah et.al., 2020). It can be perceived correctly so that 

effective communication can be established (McArthur and Baron, 1983). 

Accurate identification of emotions plays a vital role for correct meaning in social interaction. 

Verbal communication is one of the ways to express emotions in the face-to-face communication 

process. In addition, facial expressions and tone of voice also provide meaning to be created by 

transferring nonverbal expressions (Mehrabian, 1981; Richmond & McCroskey, 2004; Ekman & 

Rosenberg, 2005). 

Wearing a mask has become a part of daily life. Many people have to wear masks, especially in 

public places (Tateo, 2021). The eyes and mouth are the parts of the face that allow the understanding 

of what a person conveys in communication. By wearing a mask, facial expressions are lost, and all 

emotions are tried to be conveyed and understood only by eye contact (Mheidly et.al.2020). The mask 
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requires the person to relate symbolically through the appearance of only a certain part of the face (Lin 

& Yamaguchi, 2011). At this point, Face masks prevent people's facial expressions from being read. 

Communicators may not understand whether they are smiling or not and which words they are 

emphasizing when speaking each other's words Especially, facial expressions have great importance 

for the recognition and interpretation of emotional expressions when two people meet for the first 

time. Since the mask also covers these facial expressions, only the eyes present clues for 

communication (Grundmann et.al. 2021). In communication, the meaning should be explanatory in 

order to convey the information correctly (Berger, 2011). In nonverbal communication, facial 

expressions and vocalics are important for the correct understanding of voice messages (Mehrabian, 

1981). Uncertainty reduction theory explains how attitudes and behavioral responses reduce 

uncertainty through communication (Berger & Calabrese, 1975). According to Berger (2011) 

uncertainty management theory, “when we encounter a stranger, they are confronted with 

uncertainty about the other person's attitudes, beliefs, values, and potential actions. People need to 

have options to resolve these uncertainties about each other. In this sense, he states that "the presence 

of elements that hinder communication prevents the removal of uncertainty, since it is worrying". 

Wearing a mask means covering the most important part of the face during interaction. Face 

mimics convey personal identity, trustworthiness, attractiveness, age, and sex etc. information on the 

subject. The absence of these expressions during speech makes it difficult to understand and interpret 

the speech. In this case, the mask, which has a positive effect on protection from viruses, creates a 

negative effect on communication (Wu and McGoogan, 2020).  

In interpersonal communication, since the person's breathing becomes ten times more difficult 

due to wearing a mask, people's voice tones are heard lower, words are not understood correctly, the 

person's fever may rise, and the face becomes moist. In this case, it becomes difficult to focus on 

communication (Asadi et al., 2019). However, having to wear a mask, especially in public, has caused 

people to experience a lot of stress (Campagne, 2021).  At the same time, it is stated that wearing a 

mask creates anxiety, social dysfunction, and depression (Szczesniak et al., 2020) because it makes 

communication difficult. Closing the mouth means that the emotional content of the message cannot 

be conveyed during communication. In particular, it causes people to have difficulties in 

understanding emotions such as happiness, sadness, danger or doubt. However, facial recognition is 

very important for both adults and children in terms of a person's social and psychological aspects 

(Campagne, 2021). When evaluated in terms of source credibility, the clues presented by the source 

itself are also important for the receiver to receive and interpret the message from the source. This 

affects both the perception and interpretation of the message (Ezeah et.al. 2020). In this context, 

wearing a mask causes “perceived untrustworthiness of faces and their impaired re-identification” 

(Marini et al., 2020). However, because of the mask, the voice is drowned out in the communication 

process, so the person makes an effort both to understand what he is saying and to understand what 

the other people are saying. For this reason, the speaking and understanding process often slows 

down considerably. On the other hand, it becomes difficult for people to show empathy and trust 

(Campagne, 2021). 

For some people, wearing a mask has caused problems with hearing. Face masks can soften a 

speaker's voice, hide his tone, and hide facial expressions that convey basic non-verbal information 

(Porter & Burshnic, 2020). Wearing a mask makes it difficult to understand, as it causes the person's 

voice to sound muffled and therefore some letters or words are not heard correctly (Okkay & Bal, 
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2021). Since the mask causes the middle and lower parts of the face to be covered in communication, it 

creates an obstacle for the receiver to receive the message correctly (Mheidly et.al.2020). 

Wearing a mask shows that hearing becomes difficult, especially in doctor-patient 

communication. At this point, it can be stated that the people who have the most difficulties are those 

who belong to the Deaf community, and when it is considered that these people understand by lip-

reading and sign language, important clues regarding communication are lost and this makes 

communication difficult. In such a case, raising the voice, speaking at a slower pace, and checking 

what one understands have gained importance (Chodosh et.al., 2020). Due to this process, it has 

begun to negatively affect the quality of life by creating incomprehension, disappointment and anxiety 

in people. 

In addition to the physiological effects of the mask such as Respiration, Oxygen Delivery, fever, 

headache, there are also many psychological effects. During the pandemic, people feel under pressure 

because they wear masks, and they think that their freedom is restricted. On the other hand, three 

basic psychological needs of the people were taken from them. The first is relatedness, making it 

difficult for the person to establish social relationships with other people. Accordingly, the person felt 

a decrease in the desire for interpersonal attachment. At the same time, people had to self-verification 

in their social interaction processes and they had to specifically state feedback (Scheid et.al., 2020). 

The pandemic has created a barrier in people's social relationships, as it brings with it the 

barrier of wearing a mask. This has led people to seek new forms of social relations.  Trying to 

communicate only with eye contact, especially with people who are met for the first time, has started 

to require extra skills in people. At this point, people started to use more body movements, to convey 

information with visual cues, and to deal with touching and pointing (Martinelli et.al. 2021). However, 

people have started to use signs such as peace sign,” the “hand on chest,” and the “namaste” (Aubrey, 

2020) to avoid physical contact. 

Grundmann et.al. (2021), in their study evaluating the relationship between mask and people's 

perception of closeness, revealed that there is a negative relationship between being masked and 

intimacy. They stated that they felt more intimacy when they were unmasked. Howard (2020) wanted 

to reveal how face mask wearing is perceived by examining the eight-dimension face mask perception 

scale (FMPS) in his research. As a result of the research, it has been seen that it makes cognitive 

perception and evaluation difficult for individuals especially in education, persuasion, incentivization, 

and coercion issues. 

In the study conducted by Bani et.al., (2021), in which 115 medical, 93 nursing students and 

masked people were asked to show photographs and determine their emotional states, four emotional 

states, namely fear, happiness, sadness, and anger, were examined. The photos were shown to the 

students for 2 seconds. As a result, emotion descriptions were at a very low level. False attributions 

have been found in identifying emotional expressions. The emotional states of a masked person with a 

happy facial expression and a masked person with a fearful facial expression were defined as the 

same. A similar study was conducted by Carbon (2020), and it was measured whether people could 

understand their emotional states while wearing a face mask. Photographs of people consisting of 

emotional states were shown to the subjects in a masked and unmasked form. Six different emotional 

states (angry, disgusted, fearful, happy, neutral, and sad) were shown to the subjects which were 

asked to describe them. Since the people could not see the whole facial expression, they could only 

make predictions about the emotional state based on the body's posture and body movements. And 

they tried to determine the emotional state by adding the voice characteristics. In the absence of facial 
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expressions, it is noteworthy that people focus on body movements and hearing. It is seen that they 

also take into account the social context in order to understand the emotion correctly. Similarly, a 

research which was conducted by Gori et.al. (2021), a group of 119 participants was recruited from the 

general population: 31 toddlers from 3 to 5 years of age (ie, preschool age, mean ± SD: 4.3 ± 0.7 years 

old), 49 children from 6 to 8 years of age (ie, school age, 6.8 ± 0.8 years old), and 39 adults from 18 to 30 

years of age (27.4 ± 2.1 years old). The aim of the study was to determine the emotions of people 

wearing face masks. As a result of the research, it was seen that wearing a mask prevented emotion 

recognition in the group (toddlers, older children, and adults).  

Ezeah et.al. (2020) awareness levels were examined in rural communities through interpersonal 

communication during the Covid-19 process. While 95% confidence in interpersonal communication 

is quite important in this process, during the pandemic process, this rate was found to be quite low in 

Rural communities in Nigeria. 

Face-to-face communication has been severely affected by the pandemic process. People have 

moved away from face-to-face communication in terms of being protective and have started to prefer 

virtual communication with telecommunication tools where they can see their faces. Business 

meetings, conferences, and educational activities such as Zoom, Cisco Webex, Skype, and Microsoft 

Teams have begun to take place and are preferred. (Mheidly et.al., 2020). 

 

2. METHODOLOGY 

 

The aim of the research is to reveal the effects of mask use on interpersonal communication. The 

research questions are as follows. 

• How did wearing a mask affect interpersonal communication? 

• How did wearing a mask affect the communication of the communicator and the other 

person? The questions asked to the participants in the research was created based on the literature and 

the results of the study which is named as “Impacts of face coverings on communication: an indirect 

impact of COVID-19” by Gabrielle H. Saunders, Iain R. Jackson & Anisa S. Visram (2020) and 

published on International Journal of Audiology. 

In this research, semi-structured in-depth interview technique was used by asking questions 

based on the literature to the participants. Interviewing is basically about asking questions and getting 

answers. Interview, one of the qualitative research methods, is one of the basic data collection forms. It 

is a way of understanding people's perceptions, meanings, definitions and constructs of reality 

(Punch, 2016, pp.165-166). Accordingly, one of the qualitative research methods as a way of 

understanding other people's life experiences, perspectives and thoughts is the interview technique. 

Semi-structured interview technique is seen as an intermediate method among the interview 

techniques with standardized, closed-ended questions and completely open-ended questions. Semi-

structured interviews are generally applied when a few open-ended questions and subsequent 

inquiries require it (Adams, 2015: 493). Participants were selected by snowball sampling method 

among students studying at Ege University, Faculty of Communication, undergraduate, graduate and 

doctorate education. In the Snowball Sampling approach, it is effective in identifying individuals or 

situations that can be a rich source of information regarding the researcher's problem. As the research 

process progresses, names and situations continue to grow like a snowball (Yıldırım & Şimşek, 

2013:139). Research participants consist of 5 men and 7 women. The average age of female participants 
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is 26 and the age range is 21-33. On the other hand, the average age of the male participants is 34 and 

the age range of the participants varies between 30 and 42. 

 

2.1. Research Results 

 

The data obtained as a result of in-depth interviews were divided into themes and analyzed 

according to categories. Analyzes were made based on the themes of Saunders, Jackson and Visram 

(2020) and Howard (2020)'s studies and in line with the data obtained in the research. The themes are 

as follows; Body language and Behaviors, Transfer of Message, Hearing-Comprehension, Visual Cues, 

Impact on Individuals, Impact on Interaction, Face Mask Perceptions. 

 

• Body Language and Behaviors 

 

Masking of facial expressions has led to the disappearance of most of the mimics, which are 

nonverbal communication elements, in the interpersonal communication process. Therefore, it has 

caused individuals to use body language which means gestures more while communicating 

interpersonally. The theme of body language and behaviors includes the discourses of individuals 

regarding their use of body language, and the examples of behavioral changes created by the mask 

element in their communication, which are included in their lives with the Covid-19 process. Some of 

these are stated as trying to communicate with the eyes, raising the tone of voice. In this context, the 

answers given by some of the participants are as follows. 

“I realize the thing is that I just do things with my eyes more from my point of view, so when I 

smile, I smile more with my eyes, I try to use the opened ones so I don't see much change other than 

that.” Female Participant-7 

“We started to pay more attention to eyes, I might be paying more attention to eyes and 

gestures, body language.”Male Participant-3 

“Usually, I prefer to unmask, but I notice my voice getting louder, involuntarily.” Male 

Participant-3 

“I can move my arm more, I can use my arm more when describing. More gestures or I have to 

take off my mask so that my lips can be read so that my facial expressions can be seen if it's at a 

distance.” Male Participant-5 

“In terms of nonverbal communication, that is, since I cannot use my facial expression, I use my 

body language more as I said.”Female Participant-1 

 

• Transmission of the Message 

 

The theme of message transfer includes the methods that research participants use in order to 

express themselves to others and to reflect the messages they want to give more clearly. Some of these 

can be specified as changes in linguistic content (more descriptive and more word use) and changes in 

tone of voice, forms of expression acquired to convey various emotions. In this context, some of the 

answers given by the individuals participating in the research within the scope of the message transfer 

theme are as follows: 

“In some cases, it depends on the nature of the communication. It depends on the current 

situation. but in some cases where facial expression cannot explain, sometimes it is necessary to be 

able to give some reactions with facial expression or to be able to tell something to the other person. In 
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cases where I cannot express my facial expression, I try to convey this message to the other person by 

explaining it more deeply with other words and other sentences. Male Participant-2 

“I think I am not understood by the other person, so I try to speak louder, I have experienced 

these especially.” Male Participant-5 

“As I said to be understood correctly, I often try to show myself ultra better with hand 

movements, body language and eye contact. In other words, when we felt grateful, maybe our 

reactions were less in the past, but now we have added a few more gestures to our body language, 

perhaps by bowing a little to the opposite side if necessary, and bowing my head if necessary, to show 

my gratitude by joining my two hands together. In other words, while we normally show more stable 

movements, I can say that with the use of the mask, our movements have increased a bit.” Female 

Participant-6 

“I would remove the mask to be understood correctly, non-verbal communication elements are 

missing, but you use the expression accordingly when you are speaking to understand correctly.” 

Male participant-4 

 

• Hearing-Understanding 

 

In addition to masking facial expressions, due to the fact that individuals' mouths are 

completely covered with masks, people cannot make their voices heard from time to time, so they 

sometimes have difficulty in understanding what the other person is saying.  Particularly, difficulties 

arise in the communication process, since the voices of people who are encountered for the first time 

are not familiar. Some of the answers received within the scope of the research on the theme of 

hearing and understanding are given below: 

“At first, I can actually hear it mostly, but when I can't hear it because some people have a lower 

voice tone, can you speak a little louder clearly or I don't understand through the mask and ask him to 

raise his voice a little bit more.” Female Participant-2 

“There can be times when I am not able to hear, the tone of the person's voice is also effective 

here, but when you look at the average, I can't fully understand the sentences he/she says. So, he/she 

has to repeat…” Male Participant-4 

 

• Visual Clues 

 

The participants stated that the communication with the mask made a contribution for them in 

terms of communication with the eyes. While facial and body integrity is important in interpersonal 

communication, the participants stated that they preferred to continue communication with the clues 

they obtained from the open, that is, visible parts of the people in front of them. Some of the responses 

regarding the visual cues theme are as follows: 

“In this process, I focused more on eye communication. I've personally noticed this in other 

people as well. Now we try to make our eyes smile, not our mouths. Actually, it may have contributed 

in a way, because most of the time, there is no expression in the eyes, but a smile on the face. This time 

it's the opposite. Now we try to laugh with our eyes, or when we are sad, we try to show that we are 

sad with our eyes.” Female Participant-6 
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“I focus on eyes and words, because right now we can only read eyes because of the mask.” 

Female participant-4 

“I focus on the part I can see, yes so the mask covers half of your face. But, I think most of our 

facial expressions are in the eyes and eyebrows, or maybe that's how I use it. Other than that, the body 

is a whole, hands, arms, stance or closeness to the person, I think clues are still with us.” Female 

Participant-7 

“Because I mostly communicate with eyes, I don't get too attached to facial expressions. Of 

course, it is important, but since I can see or feel the same effect from the eyes, it has not changed 

much for me. In other words, the priority for me is that he/she is wearing a mask rather than seeing 

his/her facial expressions, and that I am wearing a mask.” Male Participant-2 

 

• Impact on Individuals, 

 

The theme of impact on the individual includes the effects that individuals have had on 

themselves during the interpersonal communication process with Covid-19. Accordingly, one of the 

most common problems experienced by individuals is to feel that they are not understood by the 

other person and therefore try to talk more. In addition, it can be said that while the mask covers the 

mouth and chin parts, it creates the feeling of preventing speech, while problems in diction and 

thinking are encountered due to the low amount of oxygen taken. Some of the information obtained 

within the scope of the research is as follows: 

“When I communicate by wearing a mask, I feel the need to explain myself more. because it's as 

if not everything goes to the other side, as if I should add something more” Female Participant-2 

“In order to express myself correctly, especially to be able to hear my voice to the person in 

front of me, I need to speak more loudly.” Female Participant-4 

“I have to raise my voice when communicating with the mask. When I am not understood, I 

sometimes have to walk away and take the mask off my mouth and communicate that way. My 

behavior change is basically sound raising.” Male Participant-1 

“I look into your eyes more, for example, I'm someone who doesn't normally look into their 

eyes a lot, so maybe I have to look into them.” Male Participant-5 

“When I communicate while wearing a mask, I feel like I can't speak.So I feel like it's blocking 

my jaw. Also, because I have trouble breathing, I think this situation affects my thinking capacity 

somehow. I get less oxygen. It feels like my diction is impaired because I can't move my mouth very 

well.” Female Participant-1 

 

• Impact on Interaction, 

 

This theme covers the effects of the mask on interaction in interpersonal communication. The 

decrease in communication, its transformation into a more superficial one, and the fact that 

communication moves away from sincerity are among the factors stated by the participants. People 

generally stated that they started the communication process thinking that it would not be a very 

successful communication when communicating with the mask. Therefore, they stated that the 

interpersonal communication process became much more difficult with the mask and they could not 

fully express their feelings. Various responses given by people within the scope of the theme are 

shown below: 
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“Unless there are gestures and facial expressions, it becomes difficult to read that person, It is 

getting harder to read what the other person's feelings and thoughts are, and in the process, I also 

realized that during the COVID-19 process. In other words, in our culture, we want to see people's 

faces and read their faces, especially if it's a business meeting or by people I meet for the first time, 

there is already a process of unmasking. I also want to see the face of the person in front of me in order 

to read their facial expressions and communication, I think the absence of facial expressions adds a 

little more dullness to the interaction.” Female Participant-4 

“I think our communication has decreased exactly, okay, we are talking now, but we can't fully 

show our emotions like puckering our lips, I don't know, laughing more at something.” Female 

Participant-6 

“I think we have a hard time communicating. I think it had a negative effect. Gestures and facial 

expressions disappeared. You can't be understood the first time you communicate, anyway. Therefore, 

I think it became completely difficult.”Male Participant-1 

“In terms of nonverbal communication, I use my body language more as I said, since I can't use 

my facial expression. However, in a strange way, this creates a judgment for me that I have lost from 

the beginning in a communicative sense. I won't be able to communicate very well anyway. I won't be 

able to express myself very clearly anyway. Therefore, communicating with maske can even lead me 

to things like keeping the conversation short or not making jokes In addition, it can lead to more 

superficial communication. In other words, it hinders me a lot and sometimes instead of thinking that 

I should make up for it, he won't understand me very well. There are also times when I say let's keep 

the communication level in daily conversation and walk away without prolonging the conversation.” 

Female Participant-1 

“I feel that communication is not very healthy because it is lacking in nonverbal 

communication.”Male Participant-4 

 

• Perception of Face Mask. 

 

Within the scope of the theme, the perceptions of individuals on masks were examined. The 

participants stated that they voluntarily use masks to keep themselves, their families and others they 

are in contact safe in terms of health during the epidemic conditions. In addition, it is seen that the 

people they communicate with wearing masks create a positive impression towards them. The 

answers given by some participants regarding the theme are given below: 

“I feel more secure. because I have personal concerns because of the epidemic. My personal 

reservations affect my family and society as well. That's why when a masked person comes, I want to 

talk to him more than anyone without a mask right now." Female Participant-2 

“Of course, I started wearing masks from the first time it was suggested. Research on the 

protection of the mask has also shown me how necessary this is.” Male Participant-2  

“I mean, first of all, since I always wear a mask for health reasons, it makes me happy that the 

person I contacted also wears a mask. Secondly, my thoughts about that person are that he/she pays 

attention to his/her health and hygiene.” Female Participant-4 

“Wearing a mask also eases my conscience. Of course, the mask is not 100% protective, but I try 

to take the same responsibility in open areas, but I pay special attention in closed areas.” Male 

Participant-2 
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“I feel safe and more comfortable in the conditions of the epidemic in terms of health.” Male 

Participant-4 

 

3. CONCLUSION 

 

Transferring and understanding emotions so that people's daily lives can return to normal and 

they can communicate effectively, therefore, they need to communicate in such a way that their facial 

expressions can be seen (Marler and Ditton, 2020). Because a part of the face is covered in the 

communication process has a negative effect and increases the stress of people during communication 

(Campagne, 2021). In the research carried out in this direction, “How did wearing a mask affect 

interpersonal communication and how did wearing a mask affect the communication of the 

communicator and the other person?” answers to the questions were sought. As a result of the 

analysis carried out in line with the answers given by the participants of the research, six thematic 

themes were revealed: "Body language and Behaviors, Transfer of the Message, Hearing-

Comprehension, Visual Cues, Impact on Individuals, Impact on Interaction, Face Mask Perceptions". 

It has been observed that wearing a mask hides facial expressions, so other elements of 

nonverbal communication such as gestures are used more intensively. At this point, it is seen that the 

body movements of people increase (Martinelli et.al. 2021) and nonverbal communication gains 

importance and some signs have been developed (Aubrey, 2020). However, it is one of the important 

data obtained in the research that people try to compensate for the lack of facial expressions by 

creating more descriptive sentences/words and changes in tone of voice. This data, on the other hand, 

shows the results in parallel with the studies that stated that it gains importance by transferring voice 

characteristics (Carbon, 2020), raising the voice, speaking slower, checking what one understands 

(Chodosh et.al., 2020). Especially, it has been revealed by research that the difficulty in understanding 

one another is due to the fact that the person encountered for the first time does not recognize his/her 

face at all and does not perceive the changes in his voice. At this point, the statement that they started 

to care about using visual cues and touching and pointing by developing different communication 

skills by having to try to communicate with people only by eye contact during their first encounter is 

also strengthened (Martinelli et.al. 2021). 

Scheid et.al., (2020), the effects of wearing a mask on Respiration, Oxygen Delivery, fever, 

headache, etc. physiological effects; It is also stated that there are psychological effects such as feeling 

under pressure, not being free, and stress. Regarding this, when the effect of wearing masks on people 

is examined in the same direction, it has been revealed that it creates a feeling of preventing speech, 

creates moments when they feel not understood, causes diction problems, and people feel pressure by 

feeling oxygen deficiency. As a result of the research, in which the effect on people was evaluated, the 

results were obtained that the communication turned into superficial, the lack of sincerity, the 

reliability decreased because it was thought that the correct communication was not established. In 

this context, Wu and McGoogan (2020) found that wearing a mask reduces reliability in 

communication, according to Berger & Calabrese (1975) it prevents the reduction of uncertainty, 

Grundmann et.al. (2021) Scheid et.al. (2020) shows parallelism with the points where it makes social 

interaction difficult. 

In future studies, on which subjects wearing a mask causes misunderstanding in the 

communication process, and to overcome this, it can be recommended to carry out researches on 

which nonverbal communication elements are used. 
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Özet: Dünya Sağlık Örgütü’nün 2020 Mart ayında pandemi olarak ilan ettiği Covid-19 hastalığı Çin’de ortaya çıkmış, tüm 

dünyada hızla yayılarak endişe, korku ve paniğe neden olmuştur. Bu süreçte hastalıkla ilgili bilgilere ulaşma ihtiyacının 

artması, virüsün mutasyonuyla ilgili gelişmeler, insanların aşılara yönelik kaygı ve çekinceleri küresel çapta komplo 

teorilerine de zemin hazırlamıştır. Kriz dönemlerinde insanların bilişsel düzeyde yaşadıkları karmaşanın giderilmesinde 

komplo teorilerinin anlamlı bir yeri olduğu düşünülmektedir. Araştırmalar komplo teorilerine yönelik artan ilginin politik 

sisteme yabancılaşma, huzursuzluk hissi ve mevcut dünyayı anlamada eksiklik gibi durumlarla ilişkili olduğunu 

göstermektedir (Douglas vd. 2019).  Sosyal medya platformları, kaygı durumunu gidermek ve uzun süreli izolasyonla 

ilişkilendirilen yalnızlık duygusunu azaltmak açısından Covid-19 sürecinde bireylere psikolojik destek olmuştur. Öte yandan 

sosyal medya, doğru enformasyon kadar salgını kontrol altına almaya yönelik önlemleri tehlikeye atan yanlış bilgi ve komplo 

teorilerinin de hızla yaygınlaşıp güçlenmesini mümkün kılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “infodemi” 

olarak tanımlanan aşırı düzeyde üretilen asılsız bilgi ve haberler, sağlık kazanımlarını tehdit ederek kamu sağlığı 

önlemlerinin yetersiz kalmasına neden olmakta ve salgın yönetimini zorlaştırmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’deki sosyal 

medya kullanıcıları arasında yaygın olan komplo teorilerine odaklanılmıştır. Twitter’da komplo teorileri yayan yüksek 

takipçili  ‘5G Virüs News’ (5gvirusnewss) hesabı araştırmanın örneklemi olarak seçilmiştir. Araştırma,  13.11.2020 ve 

20.05.2021 tarihleri arasındaki 6 aylık süreci kapsamakta olup bu süreçte paylaşılan 3201 tweet içerik analizi yöntemiyle 

incelenmiştir. Komplo teorilerinde ağırlıklı olarak; virüsün 5G teknolojisiyle bağlantısı olduğu, Bill Gates tarafından 

tasarlandığı, aşıların biyolojik silah niteliği taşıdığı ve küresel gözetim sistemini kolaylaştırmak için sahte bir pandemi 

tasarlandığına yönelik iddialar öne sürülmektedir. Tweetlerin söz konusu temaları hangi düşünce örüntüsü üzerinden 

aktardığını ortaya koyan araştırma bulgularında ayrıca kullanıcıların ‘5gvirusnewss’ adlı hesap ile etkileşime geçme 

süreçlerindeki farklılık ile Türkiye’deki pandemi politikalarındaki değişiklikler arasında anlamlı bir bağıntı olduğu 

görülmüştür. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Infodemi, Komplo Teorisi, Sosyal Medya  

 

Abstract: The Covid-19 disease, which was declared a pandemic by the World Health Organization in March 2020, was first 

identified in China and spread rapidly internationally, causing anxiety, fear, and panic. Thus, the increasing need of 

accessing information about the disease, the news related to the mutation of the virus, and the concerns about vaccines have 

also pawed the way for conspiracy theories on a global scale. It is considered that conspiracy theories are significant in 

diminishing confusion that people have experienced at a cognitive level during the crisis. Studies show that increasing 

interest in conspiracy theories is associated with situations such as alienation from the political system, feelings of unease, 

and a lack of understanding of the current world (Douglas et al. 2019). Social media platforms have provided psychological 

support to individuals during the Covid-19 process to relieve anxiety and reduce the feeling of loneliness associated with 

long-term isolation. Besides, as well as the correct information, social media has made it possible to spread and strengthen 

false information and conspiracy theories that jeopardize the measures to contain the pandemic. The excessive amount of false 
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information and falsified news, which are defined as “infodemic” by the World Health Organization (WHO), threatens 

health gains, causes public health measures to be inadequate in the management of the pandemic. This study focuses on the 

conspiracy theories that are common among social media users in Turkey. The high-follower “5G Virus News” 

(5gvirusnews) account, which spreads conspiracy theories on Twitter, was chosen as the sample of the research. The research 

covers the 6-month between 13.11.2020 and 20.05.2021, and 3201 tweets shared in this process were analyzed by the content 

analysis method. Mainly in conspiracy theories, claims are that the virus is linked to 5G technology, that it was designed by 

Bill Gates, that vaccines are biological weapons, and that a fake pandemic was designed to facilitate the global surveillance 

system. In the research findings revealing which thought pattern the tweets conveyed, it was also observed that there was a 

significant correlation between the difference in the interaction process of users with the account named “5gvirusnews” and 

the changes in the pandemic policies in Turkey. 

 

Keywords: Covid-19, Infodemic, Conspiracy Theory, Social Media  

 

 

COVID‐19 SÜRECİNDE KOMPLO TEORİLERİ VE İNFODEMİ  SORUNSALININ  TWITTER  

YANSIMALARI 

 

1.GİRİŞ 

 

2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan ve kısa zaman içinde dünyanın büyük bölümünü etkisi 

altına alarak pandemiye dönüşen yeni koronavirüs hastalığı (COVID-19) sebebiyle tüm dünyada 

insanlar konuyla ilgili her geçen gün daha fazla bilgi ve haber arayışına girmişlerdir. Bireyin yaşamını 

tehdit eden COVID-19’un yarattığı kaygı, panik ve belirsizlik ortamı, ekonomik, toplumsal ve 

psikolojik anlamda pek çok soruna neden olurken doğru bilgiye ve gerçek habere ulaşmayı da 

zorlaştırmıştır.  Pandemi sırasında hem geleneksel medya hem de yeni medya üzerinden doğruluğu 

kanıtlanmadan paylaşılan ve hızla yayılan haberler, insanların doğru olduğu kadar yanlış bilgi ve 

enformasyonla da etkileşime geçmesine yol açmıştır. COVID-19 pandemisi sürecinde ülkelerin 

yaşadıkları zorlukların üstesinden gelmelerinde açık ve doğru enformasyon dolaşımının hayati 

öneme sahip olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır, zira böylesi bir krizde kamuoyuna yüksek 

nitelikli ve doğrulanmış enformasyonun aktarılması birçok sorunun çözümüne yardımcı olmakta ve 

salgınla mücadeleyi kolaylaştırmaktadır. Nitekim ilk vakaların medyada açıklanması ile birlikte 

internette konuyla ilgili enformasyon arayışının arttığı ve aynı zamanda kaynağı belirsiz,  

doğrulanmamış, yalan-yanlış pek çok haber ve sosyal medya paylaşımlarının yayıldığı görülmüştür.  

Öte yandan kısa zamanda aşı çalışmalarının geliştirilmesi nedeniyle pandemiden kurtulmanın 

yolunun aşılanmaktan geçtiği bilim çevreleri tarafından açıklanmış, fakat özellikle aşıların 

uygulanmaya başlandığı aşamada ortaya çıkan komplo teorileri küresel çapta bir aşı karşıtlığının 

oluşmasına sebebiyet vermiştir. Konuyla ilgili yalan haber ve yanlış bilgi hacmindeki dramatik artışa 

işaret eden “infodemi” ise özellikle aşı olma konusunda çekinceleri olan bireyleri komplo teorilerine 

daha fazla yakınlaştırmıştır.  

Türkiye’de de pandemi sürecinde birçok komplo teorisinin ortaya atıldığı ve sosyal medya 

kullanıcıları arasında yaygınlaşarak gündem oluşturdukları görülmüştür.  Bu çalışma COVID-19 

kapsamında yaygın olarak öne çıkan komplo teorilerinin hangi argümanlardan beslendiğini, özellikle 

Twitter’da yapılan paylaşımlar ile insanlara ne tür mesajlar verildiğini keşfetmeyi amaçlamaktadır.  

Amaca uygun olarak yüksek takipçi sayılı “5G Virüs News Platformu”nun twitter hesabından 

paylaşılan içerikler analiz edilerek hangi düşünce örüntüleri üzerinden insanları etkilediği ortaya 

konmaya çalışılmıştır. Analiz süreci Türkiye’de aşı uygulamasının başlangıcından önceki tarih olan 
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Kasım 2020 ile farklı yaş gruplarını dahil edecek şekilde aşılamanın arttığı Mayıs 2021 arasındaki altı 

aylık süreci kapsamaktadır.  

 

2. COVID-19 SÜRECİNDE INFODEMİ VE KOMPLO TEORİLERİ 

 

Pandemi sürecinde kesinliği olmayan haberler ve bilgiler, sosyal medyadaki farklı profillerden 

yayıldığı kadar, birçok ülkede devletin resmi KAYNAKLARı olan sözcü isimlerin demeçleriyle de 

yayılarak bilgi kirliliği yaratmıştır. Salgının başlarında COVID-19'un etkilerini küçümseyerek bunun 

yalnızca grip ya da nezle benzeri bir rahatsızlık olduğu yönünde demeçler veren Brezilya 

cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro (Watson, 2020) ya da dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın salgını 

küçümseyici ve “kendiliğinden yok olacağını” düşündüğünü belirten sözleri (Pilkington, 2020) resmi 

devlet temsilcilerinin iletişim sürecinde yarattıkları bilgi kirliliğine örnektir. 

Bunun yanında, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) COVID-19 ile ilgili ilk yanlış bilgiyi sunan 

resmi kurumlardan biri olduğunu aktarmak gereklidir. Zira, WHO resmi Twitter hesabındaki 14 Ocak 

2020 tarihli paylaşımında “Yeni #koronavirüsün (2019-nCoV) insandan insana bulaştığına dair net bir 

kanıt bulunmadığını” aktarmıştır (http 1). Salgının yeni yayılmaya başladığı günlerde sunulan bu 

bilginin insanları hastalıkla ilgili umursamazlığa sürüklemiş olduğu düşünülebilir. Dünya Sağlık 

Örgütü’nün 14 Ocak 2020’de virüsün insandan insana bulaşmadığını aktardığı tweet’ten sadece 

günler sonra, 23 Ocak 2020’de milyonlarca kişi Çin’in Wuhan kentinde karantinaya alınmıştır. WHO, 

30 Ocak’ta “küresel acil durum” ilan etmiş ve ancak bundan aylar sonra 11 Mart 2020’de koronavirüs 

hastalığı bir “pandemi” olarak kabul edilmiştir. COVID-19 ile ilgili rapor edilen ve yayılan bilgilerin, 

salgının en başından beri belirsizlik ve kafa karışıklığı yarattığı, bu karışıklıkların yaratılmasında 

otoritelerin de etkisi olduğu görülmektedir. Böylesi bir durumda hastalıkla ilgili doğru habere, bilgiye 

ulaşmak zorlaşmıştır. 

Dünya Sağlık Örgütü, pandemi ile ilgili yanlış haber bolluğunun yarattığı bilgi salgınını 

tanımlamak için “infodemi” kelimesinin kullanılmasını önerir. Bu açıdan bakıldığında, pandemi 

başında virüsün “insandan insana bulaştığına dair net kanıt bulunmadığını” (http 1) resmi Twitter 

hesabından paylaşmış olan kurumun “infodemi” kelimesini önermesi oldukça düşündürücüdür. Bu, 

pandemiyle ilgili bilgilerin raporlanıp yayılmasındaki kontrolsüzlüğün boyutunu gösterir. İngilizce 

“information” ve “pandemic” kelimelerinin birleşiminden oluşan “infodemi”, doğruluğu teyit 

edilmeyen bilgilerin tıpkı bir salgın gibi hızla yayılması anlamına gelmektedir. 

Pandemi sürecinde yanlış bilgilerin ve komplo teorilerinin bir virüs gibi yayılmasında, internet 

ve sosyal ağların teknik özelliklerinin büyük etkisi büyük olmuştur.  Sosyal ağlarda paylaşılan bilgiler 

kısa sürede geniş çapta yayılmaktadır. Bu denli hızlı ve sınırsızca yayılmaları nedeniyle internetten, 

sosyal ağlardan aktarılan bilgiler –tıpkı biyolojik bir virüs gibi- onlarla etkileşime geçen insanları 

etkilemektedir. COVID-19 pandemisi sürecinde sosyal ağlardan yayılan yanlış bilgilerle, komplo 

teorileriyle karşılaşan insanlar; bunlardan etkilenerek yanlış bilgiyi doğru kabul etmiş ve bu kabulün 

getirdiği umursamazlık kimi zaman ölüme varan sonuçlar getirmiştir. Koronavirüsle ilgili internette 

okudukları iddialara inanıp virüsün bir aldatmaca olduğunu düşünerek sağlık yönlendirmelerine 

güvenmeyen ve hastalığı hafife alan Floridalı bir çiftin COVID-19'a yakalanması ve birinin hayatını 

kaybetmesi; komplo teorilerinin insan hayatına mal olmasına verilebilecek örneklerden yalnızca 

biridir (Spring, 2020). 

Bu noktada komplo teorilerini anlamak ve hangi bakış açısıyla üretildiklerini ortaya koymak 

önemlidir. Douglas vd. (2019:4) komplo teorilerinin, önemli sosyal ve politik olayların nedenlerini, 
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birçok güçlü aktöre yönelik gizli iddialarla açıklamaya yönelik girişimler olduğunu aktarır. Bunun 

yanında, komplo teorileri yalnızca bir “komplo teorisi” olarak kalmamakta; toplum üzerinde önemli 

etkiler yaratmaktadır. Özellikle COVID-19 sürecindeki infodeminin etkileri bunun en net 

göstergesidir. UCLA Tıp Fakültesi’nde psikiyatrist ve araştırmacı olan Joseph Pierre, komplo 

teorilerinin kriz zamanlarında ortaya çıktığını belirtmektedir. Pierre'e göre insanlar kaotik olaylar 

sırasında kendilerini güvensiz hissettiklerinde, bu olayların açıklamasını sunan bilgiler, haberler 

aramaktadır. Komplo teorilerine inanan insanların çoğu, diğer insanların güven duyduğu bilgi 

KAYNAKLARına güvenmemektedir (Pierre’den aktaran; Svoboda, 2020). 

Bu bağlamda belirsizlik ve kaosun hâkim olduğu COVID-19 sürecinde resmi KAYNAKLARdan 

aktarılan eksik ya da hatalı bilgilerin insanların güvenini zedelediği, daha kapsamlı, açıklayıcı veriler 

arayan insanların komplo teorilerine sığındıkları düşünülebilir. Olatunji vd. (2020) Nijerya’daki 

COVID-19 komplo teorileriyle ilgili çalışmalarında, siyasi liderlerin hastalıkla ilgili inkârlarının ve 

sosyal medyada tanık olunan yalan haberlerin halk arasında komplo teorilerine inancı ve sağlıksız 

pratikleri teşvik edebileceğini belirtmektedir. Bu açıdan bakıldığında, resmi otoriterlerden sunulan 

verilerin tutarsızlığı ve bunların yarattığı belirsizliğin yanı sıra, teyit edilmemiş haberlerin medyada 

yayılmasının da komplo teorilerini beslediğini söylemek mümkündür. Söylenti ve komplo teorilerinin 

düşük güven ortamlarında geliştiğini belirten Shahsavari vd. (2020), virüsün yayılımı, kontrol altına 

alınması ve pandeminin uzun vadeli sosyo-ekonomik sonuçları konusunda bir fikir birliği olmaması 

nedeniyle COVID-19 ile ilgili ortaya atılan komplo teorilerinin şaşırtıcı olmadığını belirtmektedir. 

COVID-19 pandemisi sürecindeki belirsizlik, salgının ne kadar süreceğine dair öngörülemezlik, 

bazı bilim adamları, doktorlar arasında fikir birliği olmaması, resmi kurumlardan verilen bilgilerin 

doğruluğunun sorgulanabilir hale gelmesi gibi durumlar sonucunda oluşan düşük güven ortamı, 

komplo teorilerinin oluşmasına ve sosyal ağlarda yayılmasına zemin hazırlamıştır. Bu belirsizlik 

içerisinde, “gerçek” ve tüm sorulara cevap veren bir bilgi edinmek için internetin farklı mecralarını 

kullanan insanlar komplo teorileriyle karşılaşmıştır. Bu komplo teorilerinde genellikle, virüsü 5G 

teknolojisinin yaydığı, pandeminin kasıtlı bir şekilde piyasaya sürülen küresel yalan ve biyolojik bir 

silah olduğu, küresel gözetim sistemini kolaylaştırmak için Bill Gates'in bir aşılama programı 

başlattığı öne sürülmektedir (Shahsavari,vd: 2020). Bu komplo teorileri, internetin dünyayı çevreleyen 

ağı nedeniyle farklı ülkelerde yaygınlaşmıştır. 

 

3. ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

 

3.1. Araştırmanın Amacı 

 

Bu çalışmada, COVID-19 pandemisiyle ilgili komplo teorilerinin yayılmasına aracılık eden ve 

Twitter Türkiye kullanıcıları arasında yüksek takipçi sayısına sahip popüler hesaplardan biri olan “5G 

Virüs News – Platformu”nda (@5gvirusnewss) paylaşılan tweetlerin incelenmesi amaçlanmıştır.  Bu 

amaç doğrultusunda söz konusu hesabın hangi düşünceler üzerinden pandemiyle ilgili komplo 

teorilerini yaydığı ortaya konmaktadır. 

 

3.2  Araştırmanın Örneklemi   

 

Araştırmada örneklem seçilirken, amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın 

yapıldığı dönem COVID-19 pandemi sürecinde aşı uygulamalarının başlangıcından önceki dönem ile 

aşılamanın yaygınlaştığı aylar arasındaki 6 (altı) aylık dönemi kapsamaktadır. Söz konusu dönem, 
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pandemiye ve aşılara yönelik komplo teorilerinin de yaygınlaştığı bir dönemdir. Bu nedenle komplo 

teorileri içeren paylaşımlarıyla dikkat çeken ve yüksek takipçi sayısına sahip olan hesaplar 

listelenmiştir. Türkçe konuşan Twitter kullanıcılarına Covid-19 ve aşılara dair doğrulanmamış bilgiler 

aktaran, yüksek takipçi sayısına sahip (çalışmanın yazıldığı gün itibariyle 46,4bin takipçi), dolayısıyla 

geniş kitleye hitapeden bir hesap olmasından dolayı örneklem olarak “5G Virüs News Platformu” 

(“5gvirusnewss”) adlı Twitter hesabı seçilmiştir. Hesap bir kişiyi değil, aynı düşünceleri paylaşan bir 

grubun görüşlerini temsil etmekte ve bunları tweetleri aracılığıyla yaymaktadır. Araştırma Kasım 

2020 ile Mayıs 2021 tarih aralığında paylaşılan 3201 tweet verisine dayanarak gerçekleştirilmiştir. 

Dolayısıyla aynı çalışmanın farklı zaman ve dönemlerde alınacak verilerle analiz edilmesi durumunda 

sonuçların değişiklik göstermesi bu araştırmanın sınırlarını oluşturmaktadır. 

 

3.3. Veri Toplama Aracı 

 

Veri toplama yöntemi olarak, doküman incelemesi kullanılmıştır. Doküman incelemesi, yazılı 

belgelerin içeriklerini sistematik olarak analiz etmek ve veri toplamak için kullanılan bir nitel 

araştırma yöntemidir. Elde edilen verileri çözümlemek amacıyla içerik analizi tekniği kullanılmıştır. 

Çalışmada, 13.11.2020 ve 20.05.2021 tarihleri arasında “5gvirusnewss” hesabı tarafından paylaşılmış 

tweetlerin analizi gerçekleştirilmiştir. İlk basamak olarak Twitter analiz aracı Vicinitas 

(https://www.vicinitas.io/) aracılığıyla “5gvirusnewss” hesabındaki 3201 tweet verisi excel tablosuna 

aktarılmıştır. İkinci basamakta, nitel içerik analizi yapmak için tweetler kategorilere ayrılmıştır 

(retweetler ve mention’lar içeriğin dışında bırakıldı). COVID-19 sürecinde, pandeminin varlığını inkâr 

eden gruplar arasında sıklıkla dile getirilen, sahte pandemi, Bill Gates, 5G teknolojisi söylentilerine 

dayanarak, tweet’lerde bunlara dair içerikler aranmış ve bulunan içerikler kategorilere ayrılmıştır. 

Buradaki amaç, “5gvirusnewss” hesabının bu söylentileri hangi bakış açısından dile getirdiğini ortaya 

çıkarmaktır. 

 

4. BULGULAR 

 

4.1. Kategorilerinin Değerlendirilmesi 

 

 İncelemede @5gvirusnewss hesabından paylaşılan “Aşı”, “PCR”, “Covid-19”, “Bill Gates”, 

“5G” sözcüklerinin geçtiği tweetler bulunmuştur. İçinde “Aşı” geçen  787, “PCR” geçen 593, “Covid-

19” geçen 239, “Bill Gates” geçen 218 ve “5G” geçen 70 tweet tematik kategorilere ayrılmış ve 

incelenmiştir.  
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“Aşı” Kategorisinde Yer Alan Tweet’lerin Değerlendirilmesi 

 

 

 
 

Şekil 1.  @5gvirusnewss adlı Twitter hesabında bulunan “Aşı” içeriğiyle ilgili tweet örnekleri 

 

 “Aşı”ile ilgili 787 tweet’e rastlanmıştır. Platform, “izole edilmemiş bir virüsün aşısının 

olmayacağı”nı dile getirerek uygulanan aşıların gerçek bir aşı olmadığını iddia etmektedir. İddialarını 

desteklemek için Türkiye’de uygulanmaya başlanan aşıların (Sinovac, Biontech) yan etkilerine dair 

paylaşımlara yer verildiği görülmüştür. Örneğin, Biontech aşısı olduktan sonra yaşanan hamilelik 

düşükleri ve ölü doğumlarla ilgili veriler, doğurganlıkla ilgili yan etkiler ya da yaşlı bireylerin aşı 

olduktan sonraki ölümleriyle ilgili haberler platformun aşılarla ilgili iddialarının kaynağı olarak  

sunulmaktadır. Platform ayrıca, insanların bağışıklık sistemlerinin zayıflatılarak bir aşı bağımlısına 

dönüştürmenin hedeflendiğini iddia etmektedir (Şekil 1). 

 

“PCR” Kategorisinde Yer Alan Tweet’lerin Değerlendirilmesi 

 

  “PCR” ile  ilgili 593 tweet’e rastlanmıştır. 5G Virüs News Platformu, COVID-19’un PCR 

testleri sayesinde var edildiğini iddia etmektedir. PCR tanı kitini pandeminin kilit taşı olarak gören 

platform; bu kit aracılığıyla insanlar test edildikçe vakaların ortaya çıktığını ve her geçen gün artan 

vaka sayılarının doğal olarak bunu bir pandemiye dönüştürdüğünü iddia etmektedir. Platform, PCR 

testinin gerçek olmadığını, bu yüzden vaka sayılarının da bir gerçekliği yansıtmadığını öne 

sürmektedir.  
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Şekil 2. @5gvirusnewss adlı Twitter hesabında bulunan “PCR” içeriğiyle ilgili tweet örneği 

 

Hesabın iddialarına göre COVID-19 pandemisi, sahte PCR testinin hasta olmayan insanları 

hasta gibi göstermesiyle yaratılan sahte bir pandemidir. Bu nedenle PCR testlerinin “kilit” önemi 

vardır.  İnsanların PCR testiyle ilgili iddia edilen bu gerçeğe ulaşması sağlanırsa salgının biteceği iddia 

edilmektedir (Şekil 2). Konuyla ilgili paylaşılan bir tweet’te ise Donald Trump’a atıfta bulunulmuştur; 

“PCR testin yalan olduğunu ilk gündeme getiren Trump’ı iyi dinleseydik, bugün COVID-19 diye bir virüs 

olmazdı” (http 2). Platformun pandemiyle ilgili kendi görüşlerine yakın ve kamuoyunun bildiği 

isimlerin eski söylemlerini öne çıkararak kendilerini doğrulamaya çalıştıkları görülmektedir. 

 

“COVID-19” Kategorisinde Yer Alan Tweet’lerin Değerlendirilmesi  

 

5G Virüs Platformu, Covid-19  pandemisinin varlığına inanmamaktadır. Pandemiyle ilgili her 

şey kurgudur, belli amaçlara ulaşmak için tasarlanmıştır. Platform, pandeminin “pcr testleriyle”, 

“sanal olarak”, “bilgisayar ortamında” var edildiğini iddia etmektedir. Bu iddianın nedeni olarak 

“virüsün hiçbir zaman fiziksel olarak izole edildiğinin kanıtlanmaması” gösterilmektedir. 
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Şekil 3. @5gvirusnewss adlı Twitter hesabında bulunan “COVID-19” içeriğiyle ilgili tweet örneği 

 

 Platform, izole edilmemiş bir virüs olmadan PCR testinin çalışmayacağını, test sonucu pozitif 

çıkan vakaların bu nedenle gerçeği yansıtmadığını aktararak, hastaların gerçekten hasta olmadıklarını 

iddia etmektedir. COVID-19’un izole edilmediğini tekrarlayan ve bununla ilgili kendi bakış 

açılarından “farkındalık” oluşturmaya çalışan platform, tüm bu iddiaları nedeniyle aşıların da 

gerçekliğine inanmamaktadır. Tüm bu iddialar “Bill Gates ve çetesinin yalanları” olarak aktarılmakta; 

aşı, pcr, gibi virüsü tanımlayan her şey “sahte” olarak görülmektedir. 

 

“Bill Gates” Kategorisinde Yer Alan Tweet’lerin Değerlendirilmesi 

 

Bill Gates ve COVID-19 pandemisi arasındaki ilişki bağlamında toplam 218 tweet mevcuttur.  

Platform, Bill Gates’in kendi amaçlarına ulaşmak için sahte bir salgın tasarladığına ve bu yüzden 

dünya üzerinde gerçek bir pandemi olmadığına dair paylaşımlar yapmıştır. Pandemi ile ilgili her şey 

“Bill Gates çetesinin” bir projesi olarak görülmekte; bu “çetenin”, “aşı ile insanları kontrol altına 

almak” istediği aktarılmaktadır. Platform, insanları aşı olmaya teşvik edenlerin bir “soykırım 

projesine destek verdiği”ni iddia etmektedir (Şekil 4). 
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Şekil 4. @5gvirusnewss adlı Twitter hesabında bulunan “Bill Gates” içeriğiyle ilgili tweet örnekleri 

  

Covid-19’u hiçbir zaman var olmayan, varlığı ispat edilmeyen bir yalanın parçası olarak gören 

“5G Virüs News” hesabına göre, tüm yalanların tasarlanmasının nedeni insanların aşı olmasını 

sağlamaktır. Platform, Covid-19 ve Bill Gates bağlantısını insanların aşı ile kontrol edilebilir canlılara 

dönüştürülmesi üzerinden ele almaktadır. Bu noktada 5G teknolojilerine değinen platform; aşıyı 5G 

ile kontrol edilecek insanları yaratma aracı olarak görmektedir. Genel çerçevede, Bill Gates’in aşı 

aracılığıyla “insanları kontrol altına alarak” dünyaya hâkim olmak istediğine dair içeriklere sıklıkla 

rastlanmıştır. 

 

“5G” Kategorisinde Yer Alan Tweet’lerin Değerlendirilmesi 

 

Platform, adından da anlaşılacağı üzere 5G teknolojisine büyük önem atfetmektedir. Öyle ki, 

pandemide “sahte” olarak gördükleri her şeyin bağlantısını 5G üzerinden açıklamakta; tüm 

sahteliklerin çıkış noktasının 5G teknolojisi olduğunu iddia etmektedirler. 
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Şekil 5. @5gvirusnewss adlı Twitter hesabında bulunan “5G” içeriğiyle ilgili tweet örnekleri 

 

Platforma göre, “sahte” COVID-19 pandemisi, insanları 5G teknolojisiyle kontrol altında 

tutmak için tasarlanmıştır. Bu noktada platform, aşı ya da sağlık bahanesiyle insanların vücuduna 

enjekte edilen sıvının onları kontrol edilebilir hale getirildiği iddia etmektedir. Aşıların sadece 

dünyadaki herkesi denetim altına almak, 5G teknolojileriyle insanları kontrol etmek için tasarlandığı 

iddialarına sıklıkla rastlanmıştır. Platform, aşıların sadece 5G teknolojisinin insanlar üzerinde 

çalışmasını sağlayacak olan bir araç olduğunu düşünmektedir. Platformun iddiasına göre, 5G 

teknolojisine geçildiğinde, insan vücudu aşılar sayesinde kontrol altına alınacak ve yönlendirecektir. 

 

Tablo 1. @5gvirusnewss adlı Twitter hesap içeriğinde bulunan kategorik verilerin görselleştirilmesi 

 

 
  

 Kategorilendirilmiş verilere bütün olarak bakıldığında, her birinin birbiriyle bağlantılı şekilde 

anlamlandırıldığı görülmektedir. “5G Virüs News” hesabı, pandemi ile ilgili her şeyi küresel bir yalan 
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olarak görmekte ve bunu aşılar, PCR testleri, Bill Gates, 5G teknolojisi arasında bağlantı kurarak 

anlamlı bir zemine oturtmaya çalışmaktadır.   

 

Tablo 2. @5gvirusnewss adlı Twitter hesabının etkileşim sürecinin görselleştirilmesi 

 

 
Kullanıcıların “5G Virüs News” hesabının içerikleri ile etkileşime geçme sürecinde zaman 

içerisinde değişiklikler yaşanmıştır. 13.11.2020 ve 20.05.2021 tarihleri arasında Twitter analiz aracı 

Vicinitas ile yapılan incelemede, kullanıcıların hesaba önceki aylara kıyasla Nisan ve Mayıs aylarında 

daha çok etkileşim verdikleri görülmektedir. Kullanıcıların verdikleri etkileşimler, ilgili hesabın 

tweetlerini favorileme, retweetleme, alıntılama ve mention atma gibi eylemleri kapsamaktadır. Nisan 

ve Mayıs aylarındaki etkileşim artışının nedeninin, o dönemde Türkiye’nin pandemi gündemindeki 

değişikliklerden kaynaklandığı düşünülebilir. Türkiye’de 20 Nisan itibariyle COVID-19 aşılama 

programına 55 yaş üstü vatandaşlar dâhil edilmiş, aşı uygulanacak vatandaş sayısı artmıştır. Aynı 

zamanda Nisan ayı, Biontech aşılarının Türkiye’de ilk kez uygulanmaya başlandığı aydır. Sağlık 

Bakanlığı, 31 Mart tarihli açıklamasında 2,8 milyon doz Biontech aşısının Türkiye'ye getirildiğini ve 

Nisan ayında aşı uygulamasının artacağını belirtmiştir (BirGün, 2021).  “5G Virüs News” hesabının en 

çok etkileşim aldığı Mayıs ayında ise, Türkiye’de iki haftalık sokağa çıkma yasağı (karantina) 

uygulanmıştır. 29 Nisan ve 16 Mayıs tarihleri arasındaki karantina süreci psikolojik etkilerinin 

yanında, ülke çapında ekonomik çaresizlik ve belirsizlik yaratmıştır (Özdemir, 2021). Araştırmalar 

COVID-19 sürecinde komplo teorilerine yönelik inançların yetkili isimlere, resmi kurumlara ve sağlık 

sistemlerine güvensizlikle ilişkili olduğunu göstermektedir (van Mulukom vd, 2020:16). Bununla 

birlikte, pandemi sürecindeki kriz halini, ekonomik durumu ve tedavi gibi birçok belirsizliği 

anlamlandırmak için insanların komplo teorileri gibi anlatılar geliştirdikleri düşünülmekte; komplo 

teorilerine inanç ise yaşanan belirsizlikleri anlamlandırma ihtiyacı ile ilişkilendirilmektedir (van 

Mulukom vd, 2020:9). Bu bilgiler ışığında bakıldığında, “5G Virüs News” hesabının insanlara 

erişilebilir, kapsamlı “gerçek” olma iddiasıyla sunduğu tweetlerin etkileşiminin Nisan-Mayıs 

aylarında; yani Türkiye’deki COVID-19 süreciyle ilgili yeni bir belirsizlik, resmi bilgilere güvensizlik, 

çaresizlik döneminde arttığını söylemek mümkündür. 
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Tablo 3. @5gvirusnewss adlı Twitter hesabından atılan tweet sayısının görselleştirilmesi 

 

 
 

Twitter analiz aracı Twitonomy (https://www.twitonomy.com) ile “5G Virus News” hesabının 

en çok tweet attığı tarihler tespit edilmiştir. 23 Ocak 2021 ve 16 Mayıs 2021 tarihleri, hesabın en çok 

tweet paylaştığı günlerdir.Bu tarihlerde paylaşılan tweetlere bakıldığında, #hashtag yoğunluğu 

olduğu görülmektedir. 23 Ocak 2021 tarihinde #PCRYALAN, 16 Mayıs 2021 tarihinde ise 

#LütfenHızlaGözdenGeçirilsin hashtagleri oluşturulmuştur. #PCRYALAN, 5G Virus News hesabının 

299 tweetle en çok paylaşım yaptığı hashtag’dir. Bu hashtag altında, PCR’ın gerçek bir test 

olmadığına, gerçek bir sonuç vermediğine, yanlış pozitif/sahte vakalarla sahte bir pandemi 

yaratıldığına dair iddialara yer verilmektedir. 5G Virus News hesabına göre pandemiyle ilgili en 

büyük yalan PCR testidir ve COVID-19 PCR testi ile oluşturulmuştur. Hesabın en çok tweet paylaştığı 

ikinci tarih Türkiye’deki iki haftalık sokağa çıkma yasağının bittiği gün olan 16 Mayıs 2021 tarihidir.  

Bu tarihte paylaşılan tweetlerde #LütfenHızlaGözdenGeçirilsin hashtag’ine rastlanmıştır. Bu hashtag’i 

içeren tweetlerde, İçişleri Bakanlığı’nın pandemi sürecinde devam edecek yasaklarla ilgili genelgesine 

dair eleştiri ve öneriler yer almaktadır. Söz konusu durum komplo teorilerinin otoritelere, resmi 

kurumlara, isimlere güvensizlik ve belirsizlik dönemlerinde ortaya çıktığının bir diğer göstergesi 

olarak değerlendirilmiştir.  

 

5. SONUÇ ve TARTIŞMA    

 

Tarihte sosyal medyanın bilgi edinme ve paylaşım özelliklerinin dünya çapında yoğun bir 

şekilde kullanıldığı ilk pandemi COVID-19 pandemisi olmuştur.  2019 yılının Aralık ayında Çin’in 

Wuhan kentinde ilk kez tespit edildiği günlerden itibaren, koronavirüsün mahiyeti ile ilgili 

belirsizlikler dünya çapında tartışmalar yaratmıştır. 2020 yılının Ocak ayından itibaren COVID-19 ile 

ilgili hem geleneksel hem de yeni medyadan doğruluğu kesinleşmeden yayılan haberler, video’lar, 

yazılar yoğun bir bilgi kirliliği yaratmıştır. 

Pandeminin başlangıcından itibaren dünya çapında yayılan infodemi sonucu ortaya çıkan 

komplo teorileri belli bir akış içerisinde oluşturulmuştur. Bu komplo teorilerinde çoğunlukla 5G 

teknolojisi, sahte pandemi, dünya çapındaki gözetim sistemini güçlendirmek için Bill Gates’in aşıları 

kullanması gibi içerikler yer almaktadır. Bu çalışma Türkiye’de COVID-19 ile ilgili yayılan komplo 

teorisine odaklanılmıştır. Bu bağlamda çalışmada “5G Virus News” adlı Twitter hesabının tweetleri 

incelenmiş, incelenen veriler kategorilere ayrılmış ve değerlendirilmesi yapılmıştır. 
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Bütün olarak bakıldığında “5G Virus News” hesabı COVID-19’un sahte bir salgın olduğuna 

inanmaktadır. Hesabın Bill Gates, PCR, aşı ve 5G arasında bir bağlantı kurduğu görülmüştür. “5G 

Virus News” hesabının iddialarına göre, “Bill Gates ve çetesi” insan bedenini kontrol altına almak ve 

dünyaya egemen olma amacıyla COVID-19 adlı sahte bir salgın tasarlamıştır. Bu salgın PCR testleri 

sayesinde yaratılmış; test kitleri ile sahte/yanlış pozitif vakalar ortaya çıkarılmış ve böylelikle sahte 

pandemi oluşmuştur. “5G Virus News” hesabı, PCR testlerinin yalan olduğunu, gerçek sonuç 

vermediğini iddia etmektedir. Zira hesabın iddiasına göre, COVID-19 diye bir virüs de yoktur ve 

dolayısıyla var olmayan bir virüsün aşısı da yoktur. Hesabın iddiasına göre, COVID-19 aşılarının 

öncelikli amacı sağlık değil; insanları kontrol altında, gözetim altında tutacak sisteme 

uyumlandırmaktır. Hesap bu noktada COVID-19 aşılarının bir kontrol aracı olduğuna değinmekte ve 

bunu 5G teknolojisine bağlamaktadır. “5G Virus News” hesabının iddiasına göre, COVID-19 aşıları 

insan bedenini bir veri/data haline dönüştürmektedir. Tüm bunlar 5G teknolojisiyle insanlığı kontrol 

altında tutmak için tasarlanmıştır. İncelenen hesabın isminden de anlaşılacağı üzere, 5G teknolojisi 

pandeminin odak noktası olarak görülmektedir. 

Hesabın kullanıcılardan aldığı etkileşim süreçlerine bakıldığında, 2021 Nisan ve Mayıs 

aylarındaki artışın dikkat çekici olduğu görülmektedir (Tablo.2). Bu aylarda Türkiye’de COVID-19 ile 

ilgili gündem değişmeye başlamış, yeni soru işaretleri, belirsizlikler ortaya çıkmıştır. 2021 Nisan 

ayında Türkiye’deki aşı programına 55 yaş üstü vatandaşlar dâhil edilmiş, aşı olacak insan sayısı 

artmıştır. Ayrıca Biontech aşısı ilk kez bu ay içerisinde uygulanmaya başlamıştır. Bu nedenle Nisan 

ayının aşı konusunda soru işaretleriyle ilgili bilgi arayışının olduğu bir dönem olduğu söylenebilir. 

Hesap etkileşiminin en yüksek olduğu 2021 Mayıs ayında ise Türkiye’de COVID-19 nedeniyle iki 

haftalık sokağa çıkma yasağı uygulanmıştır. 29 Nisan ve 16 Mayıs tarihleri arasında uygulanan 

karantina, psikolojik etkilerinin yanında, ekonomik belirsizlik, çaresizlik, ileriyi görememe gibi etkiler 

bırakmıştır. Bu bağlamda evlerine kapanan, belirsizlik, güvensizlik içinde bekleyen insanların sosyal 

ağlarda “gerçek” olduğu iddia edilen içeriklerle etkileşime geçtiği, bu durumun 5G Virüs News 

hesabının etkileşimini artırdığı düşünülebilir. 

İnfodemi yani “bilgi kirliliği salgını”, net bilgilerin olmadığı, her şeyin belirsizlik içinde 

yaşandığı bir söylenti ortamından çıkmış; bu da pandemi ile ilgili komplo teorilerinin ortaya 

çıkmasına zemin hazırlamıştır. Dolayısıyla, komplo teorilerinin yaygınlaşması ve insanların tüm bu 

bilgilere ilgi göstermeye başlamasının nedeninin; resmi kurumların, otoritelerin güven vermeyen, 

eksik ve şüpheli açıklamalarda bulunmaları olduğu düşünülmektedir. Pandemi sürecinde resmi 

kurumlar ve yetkili isimler eksik ve birbirinden kopuk bilgiler sunarken; diğer yandan komplo 

teorilerinde kapsamlı bir akış içinde bir araya getirilmiş “gerçek” olma iddiasındaki bilgiler 

sunulmaktadır. Resmi kurumlara güvenin azaldığı, belirsizlik ortamında ortaya çıkan komplo 

teorilerinin ve bunlara artan ilginin bu çerçevede okunması mümkündür.  Zira araştırmalar, komplo 

teorilerine dair ilgi artışının politik sisteme yabancılaşma, huzursuzluk hissi ve mevcut dünyayı 

anlamada eksiklik gibi durumlarla ilişkili olduğunu göstermektedir (Douglas vd. 2019:8). 

COVID-19 pandemisinin etkileri devam ettikçe, biyolojik virüsün yarattığı ölümcül sonuçların 

yanı sıra, infodeminin ve komplo teorilerine inancın artmasının da dolaylı etkileri olacaktır. Tüm bu 

infodeminin, komplo teorilerinin önüne geçilmesi için resmi kurumların doğru, eksiksiz, şeffaf bilgi 

aktarımı yapması gerekmektedir.  İnsanların bu belirsizlik, güvensizlik ortamında yanlış bilgilerle 

etkileşime geçmesini engellemek için infodeminin yayılımını azaltmak; dolayısıyla bu tür yanlış 

bilgilere ihtiyacın kalmayacağı güvenilir bir bilgi akışı oluşturulması gereklidir. Zira doğru bilgilere 

erişimin engellenmesi, resmi kurum ve kuruluşların şüpheli söylemlerinin artması, devletlerin 
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tutarsız önlem ve uygulamaları, bilim insanlarının ortak bir noktada buluşmaması gibi durumlar 

sonucunda, insanların yanlış bilgilerle, komplo teorileriyle etkileşime geçmesi kaçınılmaz hale 

gelmektedir. 
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Doktora tezinde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin Birleşik Krallık medyasında nasıl sunulduğunu inceledi. Son yıllarda 

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların medyada yer alması ve Türk-Yunan ilişkileri ile ilgili makale ve kitaplar yayınladı. 

 

Hakkı KAHVECİ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği lisans programından mezun 

oldu. Yüksek Lisansını Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği programında, 

doktorasını Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimin Kültürel Temelleri Eğitim Felsefesi modüler 

programında tamamladı. Neoliberal bireycilik ve rekabetçiliğin eğitim süreçlerine etkileri ile eğitimle ilgili konuların 

basındaki yansımaları üzerine çalışmaları bulunmaktadır. 

 

Özet: Medya hayatımızı çevreleyen her konuda olduğu gibi eğitimle ilgili konularda da bilgi düzeyimizi etkileyen ve 

düşüncelerimizi yönlendiren aktörlerden biridir. Özellikle eğitim sisteminin nasıl olması gerektiği ve eğitimle ilgili güncel 

sorunların neler olduğu medya içeriklerinde popülerleşerek geniş kitlelere ulaşmaktadır. Son yaşanan Covid-19 salgınının 

eğitim öğretim faaliyetlerine etkisi ve bu durumun medyadaki gündemi nasıl şekillendirdiği açıkça görülmüştür. Dolayısıyla, 

medya içerikleri eğitimle ilgili güncel tartışmaların üretildiği bir merkez olma potansiyeline sahiptir. 

 

Eğitim politikalarıyla ilgili karar verici konumdaki kişiler, öğrencilerin ve velilerinin beklentilerini gerçekleştirdiklerini 

düşünebilirler. Bu beklentilerin nitelikli bir şekilde karşılanabilmesi için eğitimle ilgili güçlü bir iletişim sürecinin 

sağlanması gerekmektedir. Medya bu noktada potansiyeli güçlü bir role sahiptir. İletişim süreci doğru bir şekilde 

gerçekleştiğinde medya kamuoyunu şekillendirebilir ve karar vericilere öğrencilerin ve velilerinin isteklerini iletebilir. Benzer 

şekilde karar vericilerin düşüncelerinin ne olduğu da yine medya sayesinde eğitim dünyasının tüm aktörlerine aktarılabilir 

(Baker, 1994). 

 

Bu çalışma Türkiye’de sınırlı düzeyde üzerinde araştırmalar yapılan eğitim haberciliği konusuna odaklanmaktadır. Proje 

kapsamında, Türkiye’de eğitimle ilgili yayımlanan haberler ve köşe yazıları analiz edilmiştir. Bu çerçevede Alexa (2021) 

verilerine göre Türkiye’de en yüksek trafiğe sahip, basılı versiyonu da olan ve ana akım medya içerisinde değerlendirilebilecek 

Sözcü ve Hürriyet haber portalları araştırma örneklemi için seçilmiştir. Çalışma bir pilot analiz boyutunda olduğundan 

zaman örneklemi için, 2019 ve 2021 yıllarının sadece Eylül ayları seçilmiştir. Elde edilen ham veriler içerik analizi ile 

incelenmiş ve oluşturulan kod ve kategoriler aracılığıyla yorumlanmıştır. 

 

Bulgulara genel olarak bakıldığında, eğitimle ilgili sorunların aktarılmasında her iki portalda da ideolojik çekincelerin içeriği 

şekillendirdiği görülmektedir. Yine her iki haber portalında da tık tuzağı (click-bait) denilebilecek haber başlığı ve haber girişi 

örneklerine rastlanmıştır. Bunların yanında, eğitim haberciliği konusunda uzmanlaşmış gazetecilerin ön plana çıkarılması 

yerine her iki portal da çoğu zaman haber içeriklerini ajans haberlerinden derlemiş ya da kurum açıklamalarını birebir haber 

metinlerinde kullanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Medya, Türk Basını, Eğitim Haberciliği, İçerik Analizi 

 

Abstract: Media is one of the actors affecting our level of knowledge in education-related issues, as well as in all matters 

surrounding our lives. Especially how the education system should be and what the current problems related to education are 

popularized in media contents and reach a wide audience. The impact of the recent Covid-19 epidemic on educational 

activities and how this situation shaped the media agenda was clearly seen. Therefore, media contents have the potential to be 

a center where current discussions on education are produced. 
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People who are in a decision-making position regarding education policies may think that students and their parents fulfill 

their expectations. In order to meet these expectations in a qualified way, it is necessary to provide a strong communication 

process related to education. The media has a strong potential role at this point. When the communication process takes place 

correctly, the media can shape public opinion and convey the wishes of students and parents to decision makers. Similarly, 

the opinions of decision makers can be conveyed to all actors of the education circles thanks to the media (Baker, 1994). 

 

This study focuses on the subject of education reporting, which has been researched at a limited level in Turkey. Within the 

scope of the project, news and columns about education in Turkey were analyzed. In this context, Sözcü and Hürriyet news 

portals, which have the highest traffic in Turkey according to Alexa (2021) data, have a printed version and can be evaluated 

as part of the mainstream media, were selected for the research sample. Since the study is in the size of a pilot analysis, only 

September of 2019 and 2021 were selected for the time sample. The raw data were analyzed by a content analysis and 

interpreted through the generated codes and categories. 

 

When the findings are examined in general, it is seen that ideological reservations shape the content in both portals in 

conveying the problems related to education. Again, in both news portals, examples of click-bait used in news headlines and 

leads, were encountered. Besides, instead of bringing the journalists specialized in education reporting to the forefront, both 

portals mostly compiled their news content from news agencies or only used corporate news bulletins without making any 

changes. 

 

Keywords: Education, Media, Turkish Press, Education Journalism, Content Analysis 
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GENEL BİR BAKIŞ VE BİR ÇERÇEVE ARAYIŞI 

 

1.GİRİŞ 

 

Sanayileşmenin gelişmesiyle birlikte bilginin güç olduğu anlayışı ekseninde eğitim ihtiyacı 

bireysel ve toplumsal açıdan çok yönlü olarak artmış ve okul temelli eğitim toplumun tüm 

katmanlarına yayılmıştır (Lufer, 1989). Eğitim, bireysel açıdan kişinin yetenek ve becerilerinin 

keşfedilerek geliştirilmesi ve böylece psikolojik, sosyal ve maddi ihtiyaçlarının karşılanması; 

toplumsal açıdan ise sosyal adaletin temini, toplum kültürünün devamlılığının sağlanması, toplum içi 

iletişimin sağlıklı yürümesi, toplumun bilimsel ve ekonomik olarak güçlenmesi gibi çok önemli işlev 

ve amaçlara sahiptir (Portelli ve Menashy, 2019). Bu işlevlerin hem etkisi hem de öneminin giderek 

artması nedeniyle devletler, aileler ve bireyler eğitim için daha çok yatırım yapmakta, zaman ve emek 

harcamaktadır. 

Tarihsel sürece bakıldığında okullaşma oranındaki artış aynı zamanda eğitimle ilgili 

gelişmelerin daha geniş kitleler tarafından takip edilmesi talebini doğurmuş ve eğitimin siyaset ve 

medya gündeminin önemli konularından biri olabilme potansiyelini yükseltmiştir. Bu da medya 

kuruluşlarından eğitimle ilgili daha bilgilendirici ve daha derinlikli haber ve yorumların beklenmesini 

mümkün kılacak bir duruma işaret etmektedir. Eğitim politikalarıyla ilgili karar verici konumdaki 

kişiler, öğrencilerin ve velilerinin beklentilerini gerçekleştirdiklerini düşünebilirler. Bu beklentilerin 

nitelikli bir şekilde karşılanabilmesi için eğitimle ilgili güçlü bir iletişim sürecinin sağlanması 

gerekmektedir. Medya bu noktada potansiyeli olan bir role sahiptir. İletişim süreci doğru bir şekilde 

gerçekleştiğinde medya kamuoyunu şekillendirebilir ve karar vericilere öğrencilerin ve velilerinin 

isteklerini iletebilir. Benzer şekilde karar vericilerin düşüncelerinin ne olduğu da yine medya 

sayesinde eğitim dünyasının tüm aktörlerine aktarılabilir (Baker, 1994). 

Eğitim odaklı bir iletişim süreci sayesinde eğitimle ilgili geliştirilen politikaların geniş bir 

toplumsal çerçevede müzakere edilmesi mümkün olabilir. Bu anlamda bakıldığında eğitimle ilgili 
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yaşanan gelişmelerin, varsa yeniliklerin veya değişikliklerin medya gündeminde derinlikli bir şekilde 

sunulması büyük önem taşımaktadır. Böylece eğitimle ilişkili bilgilendirici ve rehberlik edici 

yayınların öğrenciler ve öğrenci velileri için olumlu etkileri olacaktır. Ancak var olan iletişim 

süreçlerinin eğitimle ilgili gerçekliği olduğu gibi yansıttığını söylemek güçtür. Medya kuruluşları 

eğitim içeriklerine daha fazla yer verdiklerinde bu durumu kendi siyasi duruşlarını güçlendirici bir 

işlev olarak kullanabilmektedir. Bu durum da medyadaki eğitim içeriklerinin sunulmasında kimi 

zaman siyasal amaçlar için eğitimin araçsallaştırılmasına dönüşebilmektedir (MacMillan, 2002). 

Collins Dictionary, “education correspondent” maddesinde eğitim habercisini basitçe “Eğitim 

ve öğretim alanına ilişkin haberler yayımlayan gazeteci” (Collins, 2020) olarak tanımlanmaktadır. 

Eğitim haberciliğinin nitelikli bir şekilde yapılabilmesi için eğitim habercilerinin eğitimle ilgili 

mevzuata, eğitim bilimleriyle ilgili akademik gelişmelere ve eğitimin pratik yönüne genel olarak 

hâkim olması gerekmektedir. Ayrıca, eğitim sistemi içerisinde yapılan değişiklikler, sınavlara ilişkin 

yenilikler, eğitim içeriği ve felsefesi ile ilgili güncel tartışmalar bu haber türü üzerinde uzmanlaşmak 

isteyen gazetecilerin dikkatle takip etmesi gereken konulardır. Yine iyi bir eğitim habercisi eğitimle 

ilgili kavramları bilmeli, eğitim kurumlarının işleyişini ve eğitimcilerin mesleki özellikleri hakkında 

yeterli bilgi sahibi olmalıdır. Bu özellikler eğitim habercilerinin eğitimle ilgili haber KAYNAKLARıyla 

iyi bir iletişim kurmalarını sağlayacak ve daha nitelikli haber içeriklerinin üretilmesini mümkün 

kılacaktır (Paksoy, 2018). Dağtaş ve Ünal’a (2019a) göre ise eğitim haberciliği denetleyici ve takip edici 

bir misyona sahip olarak toplumu bilgilendirici, sorunlara yönelik olarak yapıcı eleştiriler getirici bir 

seviyede olmalıdır. Ancak eğitim haberciliğinin alan yazında kavramsal çerçevesinin henüz 

belirlenmediği, bu belirsizliğin de eğitim haberlerinde gerekli olan niteliklerin sağlanmasını 

zorlaştırdığı görülmektedir (Dağtaş ve Ünal, 2019b). 

Bu çalışma eğitim haberciliği konusuna odaklanmaktadır. Çalışma, hakkında kısıtlı sayıda 

araştırma yapılan eğitim haberciliği haber türüne ilişkin genel bir bakış ve çerçeve arayışı 

mahiyetindedir. Çalışmada öncelikle dünyada ve Türkiye’de eğitim haberciliği üzerine yapılan 

akademik çalışmalar irdelenecektir. Sonrasında çalışmanın yöntem ve örneklemi açıklanacak ve 

devamında çalışmada elde edilen bulgular ve erişilen sonuçlar paylaşılacaktır. Çalışma şu anki haliyle 

daha kapsamlı bir araştırma projesinin sınırlı bir pilot araştırması konumundadır. Bu çerçevede 

araştırma, Eylül 2019 ve Eylül 2021 aylarında Hürriyet ve Sözcü gazetelerinin haber portallarında 

eğitimle ilgili yayımlanmış haber ve köşe yazılarının analizlerini içermektedir. 

 

1.1.Dünyada ve Türkiye’de Eğitim Haberciliği 

 

Eğitimle ilgili haberlerin batılı ülkelerdeki tarihsel durumunu inceleyen çalışmalara 

bakıldığında eğitimin diğer haber türlerine kıyasla çoğu zaman gölgede kalan bir alan olduğu 

görülmektedir. Hatta 2. Dünya savaşı öncesinde ABD’de eğitim gazeteciliği sadece kadınlara ait bir 

alan olarak görülmüştür (Gerbner, 1967). 1950’den sonra eğitimle ilgili haberlerin sayısında artış 

yaşansa da eğitim konusunun siyaset, spor, sağlık, bilim ve polis-adliye konulu haberlerin sahip 

olduğu ilgiye erişemediği görülmektedir. 1980’lerden itibaren ise eğitimin siyasi konuların içinde yer 

almaya başlamasıyla eğitimle ilgili haberlerin medyada görünürlüğünün arttığından söz edilebilir 

(Shine, 2019). Birleşik Krallık medyasında eğitim konusunu inceleyen Hargreaves vd. (2007), 1991-

1992 yıllarında ve 2003-2005 yıllarında eğitim gazetecileriyle görüşmeler gerçekleştirmiş ve iki dönemi 

kıyaslayarak eğitim haberciliğinin saygınlığının yükselmeye başladığını ortaya koymuşlardır. 2016 

yılında yayımlanmış bir rapora göre ise Kuzey Amerika’daki medya kuruluşlarında çalışan 
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habercilerin yaş ortalaması 36 olarak bulunmuştur. Bu durum eğitim haberciliğinin artık stajyerlere 

devredilen bir konu olmak yerine bir uzmanlaşma alanı haline geldiğini göstermektedir (Shine, 2019). 

Günümüze ve Türkiye’ye odaklandığımızda, eğitim sektörünün sahip olduğu potansiyelin 

büyüklüğüne ve çoğu tartışmada “eğitim”in tüm sorunların çözüm adresi olarak gösterilmesine 

karşın medyada eğitimle ilgili haberlerin nicel ve nitel açılardan yeterli olduğunu söyleyebilmek 

güçtür. Bu konuda yapılan çalışmalara bakıldığında, eğitimle ilgili medyadaki içeriklerin ortaöğretim, 

lise ve üniversite sınavları gündemde olduğu zamanlarda yoğunlaştığı görülmektedir. Bu sınavların 

yapıldığı takvimden uzaklaştıkça eğitimle ilgili haberlerin sayısı da azalmaktadır (Demirci, 2002). 

Türkiye’de eğitim haberciliğiyle ilgili akademik literatüre bakıldığında ulusal basın 

organlarının eğitimle ilgili gelişmeler konusunda izler kitleyi yeterli ve doğru biçimde 

bilgilendirmediği ifade edilmektedir. Taşdemir ve Kuş (2011), 2004 yılında değişen eğitim 

programlarının (müfredat) gazetelerde nasıl sunulduğunu incelemişlerdir. Çalışmada eğitim 

programlarındaki değişimin yüzeysel bilgilerle yansıtıldığı ifade edilmektedir. Yaylacı ve Beldağ 

(2018) ile Berkant ve Cömert’in (2013) araştırmalarına bakıldığında ise gazetelerde yer alan eğitimle 

ilgili haberlerin hem sayıca yetersiz hem de nesnellikten uzak olduğu ortaya koyulmuştur. Yine 

benzer konuyla ilgili Yüce ve Çoban (2019) ise gazetelerde eğitimle ilgili yer alan haberlerin genelde iç 

sayfalarda ve küçük boyutlarda verildiğini, tüm toplumu ilgilendiren eğitim konularının ön 

sayfalarda çoğu zaman yer bulamadığını vurgulamışlardır. 

Haber içeriklerindeki sorunlar yalnızca haber metinlerinin yüzeyselliğiyle sınırlı değildir. 

Örneğin, Uygun’a (2012) göre öğretmen sorunlarıyla ilgili gazetelerde yer alan haberler çoğunlukla 

eğitimci uzmanlığından uzak ve ideolojik olarak yanlı bir içeriktedir. Çetin ve Demirkasımoğlu (2015) 

ile Levent ve Çayak (2018) öğretmen ve eğitim yöneticilerinin etik dışı davranışlarının basında yoğun 

bir şekilde haberleştirildiğini, etik davranışların ise çok az haberleştirildiğini iddia etmişlerdir. Altun 

ve Kirit’in (2005) çalışmasında okul yöneticilerinin basında genelde olumsuz bir imajla sunulduğu, 

eğitim alanındaki idarecilerle ilgili olumlu haberlerin ise ender olarak haber içeriklerinde yer bulduğu 

vurgulanmaktadır. Kahveci ve Paksoy (2019) öğretmenlerin Türk basınında nasıl temsil edildiğini 

analiz ettikleri çalışmalarında öğretmenlerle ilgili olumlu haberlerin basında yer aldığını ancak 

olumsuz haberlerin sayıca daha çok olduğunu belirtmektedirler. Çalışmada öğretmenlik mesleğiyle 

ilgili olmayan olumsuz olaylarda dahi olayların faillerinin öğretmen olduğunun özellikle 

vurgulandığı, eğitimle ilgili genel haberlerde ideolojik yanlılığın dikkat çekici boyutlarda olduğu ifade 

edilmektedir. 

 

2.YÖNTEM VE ÖRNEKLEM 

 

Bu çalışma Türkiye’de sınırlı düzeyde üzerinde araştırmalar yapılan eğitim haberciliği 

konusuna odaklanmaktadır. Çalışma kapsamında, Türkiye’de eğitimle ilgili yayımlanan haberler ve 

köşe yazıları analiz edilmiştir. Çalışmanın metin analizi örneklemi haber portallarından oluşmaktadır. 

Basılı gazetelerin sürekli tiraj kaybettiği günümüzde dijital haberciliğin gücü sosyal medyanın da 

etkisiyle artış göstermektedir. Bu çerçevede Alexa (2021) verilerine göre Türkiye’de en yüksek trafiğe 

sahip, basılı versiyonu da olan ve ana akım medya içerisinde değerlendirilebilecek Sözcü ve Hürriyet 

haber portalları araştırma örneklemi için seçilmiştir. Çalışma bir pilot analiz boyutunda olduğundan 

zaman örneklemi için, 2019 ve 2021 yıllarının sadece Eylül ayları seçilmiştir. Bu sayede hem Eylül 

ayında eğitimle ilgili haberlerin yoğunluğundan faydalanılmış hem de Covid-19 Salgınıyla ilgili 

konuların bulguların geneline hâkim olmaması sağlanmıştır. Örneklem olarak seçilen haber 
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portallarının ilgili tarihlerdeki eğitimle ilgili haber verileri Google arama motorundan “okul” ve 

“öğrenci” anahtar kelimeleri kullanılarak elde edilmiştir. Bu veriler içerik analizi yöntemiyle 

oluşturulan kod ve kategoriler aracılığıyla çözümlenmiştir. Verilerin analizi için aşağıdaki sorular 

referans olarak kullanılmıştır: 

• Metnin odak noktası nedir? 

• Metnin alt konusu nedir? 

• Metnin kaynağı nedir? 

• Metin eğitimle ilgili konuları nasıl yansıtmıştır? 

Burada listelenen nicel odaklı ilk üç soruda araştırma materyalinin odaklandığı konular 

bağlamında genel bir fotoğraf çekilmeye çalışılmıştır. Nitel bağlamda incelenen son soru yoluyla ise 

metinde eğitimle ilgili olumlu ya da olumsuz yansımaların var olup olmadığı, eğitim ve siyaset 

gündemiyle bağlantısı olan konularla ilgili nasıl bir çerçeve çizildiği, eğitimle ilgili haberlerin ideolojik 

olarak nasıl kodlandığı gibi konular açığa çıkarılmaya çalışılmıştır. Bunlar yapılırken metinlerden 

örnekler verilmiş ve metinlerde eğitim konusunun nasıl ele alındığı yorumlanmıştır. 

Örnekleme alınacak materyalin çalışmanın amaç ve hedefleri açısından doğru seçilmiş olması 

için örnekleme alınan metinlerin özellikleriyle ilgili aşağıdaki hususlara dikkat edilmiştir: 

-Yalnızca MEB’e bağlı okullarla ilgili çıkan metinler örnekleme alınmıştır. 

-Analiz edilen metne bağlı videoların içeriği analizlere dahil edilmemiştir. 

-Birbirinin tekrarı olan metinler örnekleme yalnızca 1 kez alınmıştır. 

-Tık tuzağı olan metinler örneklem kapsamına alınmamıştır. 

-Haberlerin eğitimle odaklı konularla ilgili olmasına dikkat edilmiştir. Bir eğitimcinin olayın 

tarafı olmasına rağmen eğitim dünyası haricindeki olaylarla ilgili metinler örnekleme alınmamıştır. 

Bu araştırma şu anki haliyle genel bir bakış ve çerçeve arayışı mahiyetindedir. Bundan sonraki 

süreçte bu araştırma konusu projelendirilerek Türkiye’de eğitim haberciliğinin gazetecilik pratikleri 

ve meslek ilkeleri açısından nasıl uygulandığı incelenecektir. Bunun için eğitim haberciliği mesleğini 

yürütenlerle yapılacak derinlemesine görüşmelerle hem mesleğin mevcut durumunun 

değerlendirilmesi sağlanacak hem de eğitim haberciliğinin geleceğinin bilimsel bir temelde 

şekillendirilmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunulacaktır. 

 

3.BULGULAR 

 

Çalışma kapsamında elde edilen haber ve köşe yazılarının toplam sayısı 308’dir. Bu 

metinlerden 174 adeti Hürriyet’te, 134 adeti ise Sözcü’de yayımlanmıştır. Bu metinlerin Eylül 2019 ve 

Eylül 2021 aylarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

 

Tablo 1. Hürriyet Gazetesi’nin ve Sözcü Gazetesi’nin haber portallarında Eylül 2019 ve Eylül 2021  

aylarında eğitimle ilgili yayımlanan ve bu çalışmanın örneklemine giren metinlerin frekans dağılımı 

 

Haber Portalı Eylül 2019 Eylül 2021 Toplam 

Hürriyet 106 68 174 

Sözcü 48 86 134 

Toplam metin sayısı 154 154 308 
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Çalışma kapsamına alınan metinlere uygulanan içerik analizi sonrasında metinlerin odak 

noktalarının neler olduğu ve bu odak noktalarına bağlı olarak hangi alt konuların işlendiği bu kısımda 

önce aşağıdaki tabloda sayı olarak sunulacak daha sonrasında ise bu odak noktaları ve alt konuların 

ne ifade ettiği nitel analiz bulguları kullanılarak tartışılacaktır. Öncelikle Hürriyet haber portalından 

elde edilen metinlerle ilgili nicel bulgular Tablo 2’de sunulmuştur. 

 

Tablo 2. Hürriyet Gazetesi’nin haber portalında Eylül 2019 ve Eylül 2021 aylarında eğitimle ilgili  

yayımlanan metinlerin odak noktası ve alt konu frekans dağılımları (en fazla kodlanan 5 odak noktası) 

 

Odak Noktası 

(HÜRRİYET) 

Frekans Alt konular 

Okulların açılması  34 Velilere pedagojik bilgilendirme 

(15) 

İlk gün etkinlikleri (12) 

  

Covid-19 33 Covid-19 önlemleri (27) 

Salgının etkileri (6) 

Etkinlik ve proje 28 Çeşitli eğitimler (7) 

Fırsat eşitliği çalışması (5) 

Doğa/hayvan sevgisi (4) 

Eğitim politikaları 21 Mesleki eğitim (9) 

Özel okullar (4) 

Millî Eğitim Şurası (2) 

Olaylar ve sorunlar 16 Öğrenciye şiddet / Taciz (7) 

 

Hürriyet gazetesinin eğitim haberlerinin 2019 ve 2021 Eylül ayları arasındaki odak noktası 

dağılımları önemli ölçüde farklılaşmaktadır. 2021’i 2019’dan ayıran en önemli fark Covid-19 salgınının 

eğitim hayatına yansımaları olmuştur. 2019’u 2021’den ayıran konu ise “Etkinlik ve proje” konu 

başlığıdır. Bu başlıktaki haberlere 2021’de hiç rastlanmamaktadır. 

2019 Eylül ayında “Etkinlik ve proje” konusunun bir odak noktası olarak ön plana çıktığı 

görülmektedir. Bu konu başlığındaki haberlerin içerikleri incelendiğinde rutin derslerin dışında 

yapılan eğitim etkinlikleri, eğitimde iyi örnekler ve uygulamalar ile eğitimde niteliği artırıcı ve fırsat 

eşitliğini sağlayıcı projeler göze çarpmaktadır. Bir sivil toplum kuruluşunun yapmış olduğu etkinlikte 

lise öğrencileri için kodlama eğitimi kampının düzenlenmesi (http1), Türkiye Zeka Vakfı’nın okullar 

arası satranç turnuvası yapması (http2) ile Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa 

gerçekleştirdiği beslenme dostu okul projesiyle ilgili yapılan sertifika etkinliği (http3) haberleri bu 

konu başlığına örnek olabilecek metinlerdir. Ancak aynı odak noktasına ilişkin haberlerle 2021 yılında 

hiç karşılaşılmaması dikkat çekmektedir. Bu fark, Covid-19 salgını nedeniyle uzun süre kapalı kalan 

okulların yeniden açılması sürecinde salgın öncesi etkinlik ve projelerin henüz başlamadığı, eğitimle 

ilgili olarak tüm çabanın okulların açılmasına yönelmiş olması nedeniyle gerçekleşmiş olabilir.  

Hürriyet haber portalında okulların açılması konusunun odak noktası olduğu metinlere 

bakıldığında, okullarda ilk gün izlenimleri ile çocuğu okula başlayan velilere yönelik olarak pedagojik 

bilgilendirme haberleri ön plana çıkmaktadır. Bu tür haberler her iki yılda da görülmektedir. 

Pedagojik bilgilendirme haberlerinde çocuk psikologları ve eğitim bilimi alanındaki uzman kişilerin 

bilimsel temelli önerileri yer almaktadır. Bu metinler Hürriyet’in özel olarak hazırlamış olduğu 

bilgilendirme haberleri olarak dikkati çekmektedir. Bu haberlerden birinde okulun çocuklar için 
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psikolojik, sosyal ve bilişsel etkilerinin önemine değinilerek okula yeni başlayan öğrencilerin 

velilerine olası sorunlar ve yapılması gerekenler hakkında bilgi verilmektedir (http4). İçerikler 

incelendiğinde bu haberlerin özellikle veliler ve ebeveynler için rehberlik yapma amacı taşıdığını 

söylemek mümkündür. 

Eğitim politikası konulu odak noktası altında mesleki eğitim alt konusu her iki yılda da 

haberleştirilmiş olup MEB’in mesleki eğitimi güçlendirme ve mezunlara istihdam sağlama çalışmaları 

ile meslek lisesine gidecek öğrencilerin belirlenmesi ekseninde haberleştirilmiştir. Lise 1. sınıfta kalan 

öğrencilerin meslek lisesine yönlendirileceği haberi (http5) konuya ilişkin haberlerden biridir. 2019 

yılında özel okullarla ilgili gelişmeler yer alırken 2021’de özel okullarla ilgili bir habere 

rastlanmamıştır. Özel okullarla ilgili sektör temsilcilerinin talepleri öne çıkmaktadır. Örneğin, okul 

ücretlerinden KDV’nin kaldırılması talebi haberleştirilerek (http6) sektör temsilcilerinin talepleri 

kamuoyuna aktarılmaktadır. 2021 yılında eğitim şurasının toplanmasına ilişkin 2 haber güncel bir 

konu olarak yer almaktadır. 

Araştırma-geliştirme odak noktası altında ise eğitimle ilişkili MEB ve diğer kurumlar tarafından 

yapılan araştırma bulguları paylaşılmaktadır. Bu bulgular eğitim politikalarının ve öğretim 

etkinliklerinin şekillendirilmesinde MEB’in yöntemleri hakkında fikir verebilecek niteliktedir. 

Örneğin, MEB’in yapmış olduğu bir araştırmada öğrencilerin %40’ının okuduğunu anlamadığı, 

%50’sinin matematikte akıl yürütemediği bulguları paylaşılmış ve bakan yardımcısının eğitimin 

fotoğrafını çekerek önlemleri belirleyeceklerine dair ifadeleri haberleştirilmiştir (http7). Öğretim 

etkinlikleri konu başlığında ise 2019’da başarılı öğretmenlere verilen ödül ve özel eğitim çalışmaları 

öne çıkarken, 2021’de öğrencilere ek kaynak kitapların aldırılması konusunda MEB’in kısıtlayıcı 

tedbirlerinin haberleştirilmesi öne çıkmaktadır (http8). 

Covid-19 salgınının en çok etkilediği alanın eğitim olması Eylül 2021’deki haber dağılımlarında 

önemli ölçüde belirleyici olmuştur. Hürriyet, okulların salgın sürecinde nasıl açılacağı, hangi 

önlemlerin alındığı ve olası vaka durumlarında önlemlerin nasıl uygulandığı konularını sıkça 

haberleştirmiştir. Özellikle okulda alınan önlemlerle ilgili yayımlanan kılavuz ve yapılan açıklamalar 

haber portalındaki metinlerde geniş bir şekilde yer almaktadır. Okulda vaka çıkarsa ne yapılacağına 

dair velilerin merak ettiği soruların derlendiği bir haber (http9) ile vaka sonrasına alınan önlemleri 

konu edinen ve karantina altına alınan sınıf sayısını bildiren yerel haber bu tür bilgilendirici haberlere 

tipik örnekleri oluşturmaktadır (http10). Bir diğer alt konu başlığı ise salgından dolayı oluşan 

olumsuz etkilerdir. Bu haberler ise daha çok öğrenci ve velilerin deneyimlerinden yola çıkılarak 

hazırlanmıştır. Bir öğrencinin okulların uzun süre kapalı kalmasından dolayı kaçıncı sınıfa geçtiğini 

unuttuğunu belirttiği sözleri haber başlığında kullanılmış ve uzun bir aradan sonra yaşanan heyecan 

ve endişeler öğrenci ve velilerin sözleriyle aktarılmıştır (http11). 

Hürriyet’in haberlerinde MEB veya taşra kurumlarına dönük olarak eleştiri sunan sendika veya 

siyasi partilerin açıklamaları yer almamaktadır. Gazetenin eğitime ilişkin haber KAYNAKLARı 

incelendiğinde en çok MEB, taşra yöneticileri, eğitimle ilgili özel sektör temsilcileri ve velilerin haber 

kaynağı olduğu görülmektedir. Eğitimle ilgili olumsuz veya eleştirel haber denebilecek haber sayısı 

oldukça sınırlıdır. Doğrudan veli veya öğrencilerin gözlemlerine dayalı olarak yerel bazda yaşanan 

olumsuzlukların dışında eleştirel nitelikte bir haber bulunmamaktadır. 

Hürriyet’te haberlerin kaynağı olarak en çok Milli Eğitim Bakanının sözleri ve Bakanlığın 

yayımladığı kılavuz ve mevzuatlar kullanılmıştır. 2019 yılı haberlerinin 35 adeti, 2021 yılında da 34 

adet, MEB’den alınan bilgilerden oluşmuştur. Hürriyet’in özellikle yetkililerin açıklamaları ve 

yayımlanan bültenlerde geçen ifadeleri çoğunlukla aynı şekilde haberleştirdiği, editör veya muhabirin 
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yapılan açıklamaları özetleme veya yorumlama girişiminde bulunmadığı görülmektedir. Analiz 

edilen metinler bu yönüyle açıklamayı olduğu gibi aktaran bir rolün ötesine geçmemektedir. 

Hürriyet’in haber kaynağı olarak kullandığı diğer bir kaynak ise uzman görüşleridir. Buna 

göre, 2019 Eylül’ünde 14 uzmanın, 2021 Eylül’ünde ise 5 uzmanın görüşüne başvurulduğu 

görünmektedir. Bu KAYNAKLARdan alınan haberler gazetenin bizzat uzmanlara yer vermesi veya 

muhabir aracılığıyla görüşmesi şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu haberlerin içerikleri de büyük çoğunlukla 

veli ve ebeveynlere yönelik olarak bilimsel temelli olarak hazırlanmıştır. Bu tür haberlerin çokluğu 

gazetenin farklı bir yönü olarak dikkat çekmektedir. 

Hürriyet’te yer alan diğer haber KAYNAKLARı ise MEB’in taşra yöneticileri, okul yöneticileri, 

öğretmenler ve veliler olmuştur. Taşra yöneticileri 2019’da 16, 2021’de ise 2 kez; okul yöneticileri ve 

öğretmenler 2021’de 7 kez, 2019’da ise 22 kez; öğrenci ve veliler toplamda 8 kez haber kaynağı 

olmuştur. Bunun yanında eğitimle ilgili ticari faaliyet yürüten sektör temsilcileri ve sivil toplum 

kuruluşları da bir diğer haber kaynağıdır. Bu haberlerdeki KAYNAKLAR taşrada yapılan 

etkinliklerin, okullarda gerçekleşen olayların, yaşanan değişimlerin etkilerinin ve yaşanan sorunların 

içeriği hakkında bilgi vermektedir. 

Örneklemde incelenen diğer haber portalı olan Sözcü’de yayımlanan haberlere bakıldığında ise 

Eylül 2021 ayındaki haber yoğunluğundan dolayı Covid-19 salgınının ön planda olduğu 

görülmektedir. 

 

Tablo 3. Sözcü Gazetesi’nin haber portalında Eylül 2019 ve Eylül 2021 aylarında eğitimle ilgili yayımlanan 

metinlerin odak noktası ve alt konu frekans dağılımları (en fazla kodlanan 5 odak noktası) 

 

Odak Noktası 

(SÖZCÜ) 

Frekans Alt konular 

Covid-19 45 Covid-19 önlemleri (35) 

Salgınla ilgili önlem eksiklikleri 

(4) 

Okulların açılması (4) 

Olaylar ve 

sorunlar 

31 Okul binası inşaatı / Tadilatı (9) 

Öğrenciye şiddet / Taciz (6) 

Eğitim 

politikaları 

15 Laik eğitimin önemi (9) 

Millî Eğitim Şurası (2) 

Eğitim masrafları 8 Okulların açılması (3) 

Pahalılık ve enflasyon (5) 

Okulların 

açılması 

8 Öğretim yılı takvimi (2) 

Covid-19 önlemleri (2) 

 

Sözcü siyasi iradeye karşı muhalif duruşunu eğitim haberlerinde sıkça göstermektedir. Bu tür 

haberler ve köşe yazıları daha çok laik eğitimin ve bilimsel yaklaşımın öncelenmesiyle ilgilidir. Bazı 

haber metinlerinde ise İmam Hatip liselerini eleştiren içerikler de bulunmaktadır (http12). Örneğin, 

Sözcü’nün odaklandığı konulardan biri ortaöğretim kurumlarına yerleştirme sistemindeki 

problemlerle ilgilidir. Öğrencilerin valilikler ve milli eğitim müdürlüklerince İmam hatip liselerine 

yönlendirildiği iddiası Sözcü Gazetesi'nde 2019-2020 öğretim yılı başlarken farklı şehirlerden örnekler 

verilerek okurlara aktarılmıştır. İddialar velilerin şikayetlerine dayandırılmış sonrasında ise valilikçe 

yalanlanmıştır (http13). 
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Sözcü’nün muhalif duruşu eğitim haberlerine objektif yaklaşılmasına kimi örneklerde zarar 

vermektedir. Örneğin, Sözcü haber portalında yer alan bir haber yerli zekâ testi gibi önemli bir 

projede sadece olumsuz olan tarafa odaklanmakta ve testin uygulanması esnasında yapılan bir hatayı 

haberin odak noktası haline getirmektedir (http14). 

Eğitim konusu bazen magazin haberlerinin de konusu olabilmektedir. Örneğin, ünlülerin 

çocuklarının okula başladıkları ilk güne ilişkin fotoğraflar sosyal medyayı bir haber kaynağı olarak 

kullanarak eğitimle ilgili haberlerin içeriğine dahil edilmiştir (http15). Bu tip haberler eğitim 

konusunun sosyo-ekonomik boyutuna odaklanan haber içeriklerinin üretilmesi yerine eğitim 

konusunun bir magazinleşme aracı haline gelebildiğini göstermektedir. Yine de Sözcü’deki eğitimle 

ilgili içerik kimi durumlarda toplumdaki sosyo-ekonomik problemlerin tartışılması için bir ortam 

oluşturabilmektedir. Sözcü Gazetesi Türk Tabipleri Birliği'ni (TTB) kaynak olarak gösterdiği haberde 

şu ifadelere yer vermiştir: "TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Çiğdem Arslan Covid-19 salgını sırasında, 

18 milyon çocuk ve gencin (üniversitelerle birlikte 24 milyon) kayıplarının derinleştiğini ve 

sosyoekonomik gruplar arasındaki uçurumun açıldığını belirtti. Arslan, yüz yüze eğitimin kaldırılmış 

olmasının çocuklar, gençler, kadınlar ve kırılgan gruplar üzerindeki fiziksel, ruhsal, sosyal ve 

toplumsal zararlarından örnekler sıraladı." (http16). Yine, Sözcü Gazetesi muhalif duruşu 

çerçevesinde okulların açıldığı hafta okul alışverişiyle ilgili pahalılığı ön plana çıkaran haberler 

yayımlamıştır (http17). Ayrıca, Sözcü birçok örnekle eğitimde Covid-19 salgınının getirdiği sorunları 

sendikaların görüşleri üzerinden okurlarına aktarmaktadır (http18). 

Sözcü Gazetesi genel olarak CHP'li belediyelerin okul yardımlarını ön plana çıkarmaktadır 

(http19). Buna rağmen Sözcü, ajans haberlerini kullandığında hükümete karşı daha pozitif bir tavır 

takınabilmektedir. Örneğin, İHA tarafından hazırlanan bir haberde Kekova'da tekneyle okula giden 

öğrencilerin servis ücretlerinin devlet tarafından karşılandığı vurgulanmıştır (http20). Ayrıca, Sözcü 

Gazetesi muhalif duruşuna rağmen Eylül 2019’daki bir haber metninde AK Partili bir belediyenin 

öğrencilere yönelik olumlu çalışmasını haberleştirmiştir (http21). 

Sözcü Gazetesi’nin eğitimle ilgili haber metinlerinde olumsuz ve eleştirel duruşunu inşa ettiği 

bir başka konu da okulların fiziki eksiklikleri ve okul tadilatlarında yaşanan sorunlar olarak 

gösterilebilir (http22). Yine Covid-19 önlemleri ve karantina haberlerinin ele alınışı da Sözcü’nün 

üzerinde durduğu genel olumsuz havaya bir örnek olarak verilebilir (http23). 

2021 Eylül ayında haber içeriklerinde sıkça görülen Milli Eğitim Bakanı hakimiyeti kendini 

Sözcü içeriğinin 2019 Eylül ayı içeriklerinde göstermemektedir. Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 

Covid-19 salgını öncesindeki süreçte Sözcü Gazetesi içeriğinde sınırlı olarak yer bulabilmiştir (http24).  

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sözcü’de yer alan bir haberde şu ifadeleri kullanmaktadır: 

"Eğer Türkiye'nin bir gelecek iddiası var ise bu iddia beşerî sermayenin niteliğinden geçiyor. Eğer 

okulları kapalı tutarsak bu iddiamızı kaybederiz. Bu sebeple ben okulların açık olmasının bir milli 

güvenlik meselesi olduğunu söyledim." (http25). Sözcü’de bu konuya gönderme yapan çok sayıda 

haber yayımlanmıştır. Ayrıca Bakan'ın açıklamalarının içerikte önemli bir ağırlığa sahip olduğu 

gözlemlenmiştir. Bu durumun bir sebebi olarak haber akış hızı gereği Milli Eğitim Bakanı’nın 

söylediklerinin direkt verilmesi gösterilebilir. Bir diğer sebep olarak da okuyucu ilgisinin yüksekliği 

akla gelmektedir. Bu nedenle muhalif basının temsilcisi olarak görülebilecek Sözcü’de dahi siyasi 

iktidarın bir sesi olan Milli Eğitim Bakanı’na geniş yer ayırıldığı görülmektedir (http26). 

Bazı haber metinleri haberin hazırlanışı bakımından farklılık göstermektedir. Örneğin, Sözcü’de 

yayımlanan bir haberde Milli Eğitim Bakanı'nın ve bakanlığın açıklamaları paragraflar halinde direkt 

olarak sunulmuştur (http27). Bu durum online haberciliğin hızı gereği toplanan bilgilerin 
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özetlenmeden haber kaynağından direkt geldiği gibi kullanılmasına bir örnek olarak gösterilebilir. Bu 

çerçevede bakıldığında Sözcü’nün eğitim haberleriyle ilgili içeriğinde MEB'in yaptığı duyurulardan 

direkt alıntı yapılan örnekler sıkça kullanılmıştır (örnek: http28; http29). Sözcü, MEB'den yaptığı türde 

uzun ve özensiz açıklamalar kullanmayı Türk Tabipleri Birliği’nin basın bildirilerinden yararlanarak 

da yapmaktadır (http30). 

Hürriyet’e kıyasla nadir olsa da Sözcü’de uzman ve psikologların öğrenci ailelerine yönelik 

bilgilendirme yaptığı metinlere yer vermiştir. Örneğin, bir haberde eğitimle ilgili günlük rutin 

gelişmeler yerine gündem dışı bir konuya odaklanılmakta ve öğrencilerin başarılı olmak için izlemesi 

gereken yollar bir nöroloji uzmanının tavsiyelerinin aktarılmasıyla sunulmaktadır (http31). 

Sözcü’nün Hürriyet’teki içeriğe kıyasla en büyük farkı olumsuz olaylara daha fazla ilgi 

göstermesidir. Örneğin, Kadıköy Anadolu Lisesi'nin taban puanı 455 olmasına rağmen okula 405 

puanlı bir öğrenci alınmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencinin puanının düşük olduğunu kabul 

etmiş fakat 23. maddeye göre durumun yönetmeliklere uygun olduğunu savunmuştur. Haberde 23. 

maddeyi açıklayan bir kısım ise görülememektedir. Bu durumun eğitimle ilgili bir haberin hazırlanışı 

açısından önemli bir eksiklik olduğu söylenebilir (http32). 

Olumsuz olaylara odaklanma örnekleri farklı konularla içerikte kendini göstermektedir. 

Örneğin, bir sendika başkanı Covid-19’la ilgili önlemler konusunda MEB'in faaliyetlerini uzun ve 

detaylı bir şekilde eleştirmiştir. Sözcü Gazetesi de bu eleştirileri uzun bir özetle okurlarına sunmuştur 

(http33). Ayrıca, Sözcü’de yer alan Covid-19 salgınının eğitim sistemi üzerindeki etkisine ilişkin haber 

metinleri sadece eğitimin sekteye uğraması ya da Covid-19 salgınıyla ilgili alınan önlemlerle sınırlı 

değildir. Bazı durumlarda salgın yüzünden ekonomi zorluklar yaşayan özel okulların durumu da 

haber içeriklerinde yer bulmuştur (http34). 

Sözcü'de velilerin sesini duyurması örnekleri yaygın olarak görülmektedir (http35). Bu durum 

genel olarak okullarda yaşanan sorunlardan şikâyet eden velilerin bireysel yorumları ya da okul aile 

birliklerinin okul yönetimiyle çatışması üzerine kurgulanmaktadır. Velilerin seslerini 

duyurabilmelerine rağmen öğretmenler Sözcü Gazetesi’nde nadiren habere kaynağı olabilmektedir 

(http36). 

 

4. SONUÇ 

 

Örneklemde elde edilen tüm veriler üzerinde yapılan analizler değerlendirildiğinde Eylül 2019 

ve Eylül 2021 arasındaki temel farkın 2021 yılında Covid-19 salgınının eğitimle ilgili haber içerikleri 

üzerinde kurduğu hakimiyet olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum haber KAYNAKLARı üzerinde de 

etkili olmuş ve Milli Eğitim Bakanı’nın ve bakanlığın açıklamalarının 2021 yılında içerik üzerindeki en 

önemli aktör olduğu ortaya çıkarılmıştır.  

Özellikle Sözcü’nün içeriğindeki eğitim konusu değerlendirildiğinde, eğitimle ilgili köşe 

yazılarının oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Hürriyet’te eğitim uzmanlarının fikirlerini açıkladığı 

metinler görece daha fazla kodlanmıştır. Her iki haber portalı da özellikle Covid-19’un eğitim 

üzerindeki etkisini, alınacak önlemleri ve okulların açılmasıyla ilgili süreci detaylı bir şekilde takip 

etmiştir. Fakat bu takip daha çok resmi KAYNAKLARın açıklamaları ve basın bildirileri yoluyla 

gerçekleşmiştir. Eğitimle ilgili özel haber ve röportaj eksiği özellikle Sözcü’nün içeriğinde daha 

belirgindir. Hürriyet bu yöndeki eksikliği çeşitli uzman görüşlerine başvurarak azaltmaya 

çalışmaktadır. 
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Eğitim haberciliği konusunda uzmanlaşmış gazetecilerin ön plana çıkarılması yerine her iki 

portal da çoğu zaman haber içeriklerini ajans haberlerinden derlemiş ya da kurum açıklamalarını 

birebir haber metinlerinde kullanmıştır. Bu duruma göre, eğitimle ilgili hazırlanan haberlerin önemli 

konular yerine sadece dikkat çekici noktalarla sınırlı kalma riskini taşıdıklarını söylemek 

mümkündür. 

Eğitimle ilgili sorunların aktarılmasında her iki portalda da ideolojik çekinceler içeriği 

şekillenmiştir. Hürriyet’te bazı sorunlar görmezden gelinirken, Sözcü’de bazı sorunlar büyütülmüş ya 

da sorunun özüne inmek yerine eğitime ilişkin problemli durumlar ideolojik eksenli bir şekilde tarif 

edilmiştir. Her iki yaklaşım da eğitime ilişkin kamuoyunun doğru ve yeterli bilgiye ulaşabilmesini 

zorlaştırıcı bir etken olarak dikkati çekmektedir. Ayrıca bu durum eğitim konusunda uzmanlaşmış 

gazetecilerin yeterli olmamasıyla da ilişkili olabilir. 

Her iki portalda da tık tuzağı (click-bait) denilebilecek haber başlığı ve haber girişi örneklerine 

rastlanmıştır. Bu tür haberlerde amaç okurları bilgilendirmek değil, portalın aldığı tık sayılarını 

artırmak ve reklam gelirlerini yükseltmek olarak görünmektedir. Özellikle birçok kimsenin dikkatini 

çekebilecek açık lise ve ortaokul sınavları ile ilgili içerikler bu tür tık tuzağı içeriklere örnek verilebilir. 

Bu tür içerikler haber portalının güvenirliğine gölge düşürecek bir risk olarak değerlendirilebilir. 
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Özet: Savaş, doğal afet vb. durumlarda gazete ve gazetecilerin, mesleğin “haber vermek” olan temel işlevi ve doğası gereği 

çalışma tempoları daha çok hareketlenmekte ve içinde bulunulan olağanüstü durum ve şartların da getirdikleriyle 5N-1K 

temel haber öğelerine ait bilgilerin toplanmasının yanı sıra bunların yazımından, basımına ve dağıtımına çeşitli zorluklarla 

karşılaşılmaktadır. İletişim teknolojilerinin alt yapısı ne kadar güçlü olursa olsun deprem vb. olağanüstü dönemlerde ve 

özellikle dönemin ilk evrelerinde, zaman zaman kesintilere uğraması kaçınılmazdır ve geçmişte bu tür afet dönemleri bu tür 

durumların örnekleriyle doludur. Ancak toplumu doğru bilgilendirme ve haber verme gayesi ile gazetecilik faaliyetinde her 

türlü zorluklara rağmen çabukluk ve süreklilik esastır ve kesintisizliği meslekî misyon ve başarısı adına elzemdir. 1990’ların 

başından itibaren, milenyum çağına (2000’lere) doğru internet kullanımının medya içeriklerinin sunumunda yeni bir mecra 

olarak ortaya çıkması ve yaygınlaşması, yaygın basında her ne kadar hızlı ilerlediyse de bunun Anadolu’nun ücra 

köşelerindeki yerel gazetelerin çoğuna ulaşması daha geç, hatta 2000’li yıllardan sonra mümkün olabilmiştir. Bu çalışmada 

1992 Erzincan Depreminde yerel basınının gazetecilik çalışmaları, depremle gelen zor koşullar altında baskı tesisleri enkaz 

altında kalan Doğu gazetesinin, buna rağmen çadırda gazetecilik çabalarıyla habercilik işlevini kesintisiz sürdürme 

gayretleri, bu sayede şehre katkıları ve işlevsellik durumu ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Bu kapsamda adı geçen gazetenin 

çadırda yapılan basım nüshaları ile akabinde, yeni yerine taşındıktan hemen sonra basılan ilgili bazı nüshaları içerik analizi 

ve derinlemesine yüz yüze görüşme yöntemiyle incelenmiştir. Doğu gazetesinin çadırda gazetecilik çabaları ile sayfalarından 

yansıyan mesajlarının, basılı gazetelerin dijitale uyum sağlamalarının öneminin vurgulandığı, yakın gelecekte hayatımızda 

olup olmayacaklarının bile tartışıldığı günümüzde, adı zaman zaman yaşadığı depremlerle de anılan Erzincan’ın, hem 

geçmişine atıf, hem de geleceğine köprü olması adına yerel gazetelerin öneminin, bu çalışma ile güncel tutulması 

umulmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Yerel Gazete, Internet, Dijital,  Erzincan, 1992 Depremi, Çadır, Gazetecilik 

 

Abstract: In cases of war, natural disaster and similar situations, the working tempo of newspapers and journalists is more 

active due to the basic function and nature of the profession, which is "to inform", and due to the current extraordinary 

circumstances and conditions, the collection of information on the 5W-1H basic news items as well as their writing, several 

difficulties are encountered in its printing and distribution. No matter how strong the infrastructure of communication 

technologies is, it is inevitable that these technologies will be interrupted from time to time during earthquakes and similar 

extraordinary periods, and especially in the early stages of the period, and disaster periods in the past are full of examples of 

such situations. However, with the aim of informing and informing the society correctly, promptness and continuity are 

essential in journalism despite all kinds of difficulties, and its uninterruptedness is essential for its professional mission and 

success. Since the early 1990s, towards the millennium (2000s), the emergence and spread of internet use as a new medium 

in the presentation of media content progressed rapidly in the mainstream press, but it was later that it reached most of the 

local newspapers in remote corners of Anatolia, even after the 2000s, it became possible. In this study, the journalism efforts 

of the local press in the 1992 Erzincan Earthquake, the printing facilities under the harsh conditions of the earthquake, the 
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journalism efforts of the Doğu newspaper, which was under the rubble despite these conditions, and its efforts to maintain its 

journalism function uninterruptedly, thus its contributions to the city and its functionality are discussed in detail. In this 

context, the print copies of the aforementioned newspaper made in the tent and some of the related copies that were printed 

immediately after moving to its new location were analyzed by content analysis and in-depth face-to-face interview method. 

With this study, it is hoped that the importance of local newspapers will be kept up-to-date, in order that Erzincan, whose 

name is also mentioned with the earthquakes it has experienced from time to time, is emphasized by the messages reflected on 

the pages of the Doğu newspaper with its journalism efforts in the tent, and the importance of the adaptation of the printed 

newspapers to the digital. 

 

Keywords: Local newspaper, Internet, Digital, Erzincan, 1992 Earthquake, Tent, Journalism 

 

 

OLAĞANÜSTÜ DÖNEMLERDE YEREL GAZETECİLİK: 

1992 ERZİNCAN DEPREMİ, DOĞU GAZETESİ VE MİLENYUM ÇAĞINA DOĞRU  

ÇADIRDA BİR GAZETECİLİK ÖRNEĞİ 

 

1. GİRİŞ  

 

Yerel basın ve gazetelerin, içerisinde faaliyet gösterdiği şehrin, kültürel dokusunun oluşumu, 

gelişimi ve geleceğe aktarımında önemli rolü bulunmaktadır. Yerel basında görev yapan gazeteciler 

kentin belleği gibidirler, gazetelerdeki yazılarıyla tarihi belleklerde yeniden canlandırırlar 

(Karaduman, 2017: 288; Schneider ve Raue, 2000: 199).  

Yerel  kültür ve çevreye ihtiyaç duyduğunda, yerel basın; bireylerin, yerel yaşamda en büyük 

destekçisi ve başvuru kaynağıdır. Çünkü haberleri, fotoğrafları, ele aldığı sorunlar, bulunduğu şehrin 

ihtiyaçları ve o şehirde gelişen sosyal ve kültürel etkinlikler hakkında aktardıklarıyla yerel gazeteler, o 

şehrin insanlarına yaşanan yer duygusu ve yaşadığı yerin bir parçası olduğu düşüncesini 

kazandırmaktadır (Arslan ve Arslan, 2016: 181; Vural, 1998: 161). Hal böyleyken çeşitli nedenlerle 

bulundukları bölge ya da şehirde meydana gelen herhangi bir olağanüstü durum ve bu durum ve 

şartlarının getirdiği her türlü zorluklara rağmen, mesleki misyonu ve ilkeleri doğrultusunda haber ve 

bilgi vermenin çabukluğu ve sürekliliği, yerel gazeteler ve bu gazetelerde görev yapan gazetecilerin 

işlerini biraz daha hareketlendirirken, aynı zamanda zorlaştırmakta, zorlaştırdığı kadar da 

hassaslaştırmakta, meydana gelen olağanüstü durum boyunca, bu durumun gerektirdiği olağanüstü 

bir çalışmayı gerekli kılmaktadır.   

Olağanüstü dönemlerde, olağanüstü durumun görece şiddeti, büyüklüğü, süresi, 

olağanüstülük karakteri ve bunlardan kaynaklanan durum ve şartlardan, söz konusu durumun 

cereyan ettiği bölge ya da şehirdeki, sosyal kurumlar ve işleyişlerinin yanı sıra yerel gazeteler de 

doğal olarak etkilenebilmektedir. Bu çalışmada temel olarak olağanüstülük yönüyle deprem gerçeği 

ve bunlardan 1992 Erzincan Depremi ve Doğu gazetesinin depremin akabinde çadırda gazetecilik 

çabalarıyla şehirdeki toplumsal dayanışma ve bütünleşme olgusunda üstlendiği role ilişkin durum 

analizi yapılmaktadır. Bu amaçla söz konusu gazetenin içeriği, çadırda gazetecilik pratiği ve yayın 

politikası, öne çıkan kavramlar, kamu kurumları, gazete ve halk ilişkileri, gazetenin yetkilileriyle 

yapılan görüşme verileri ve nüsha (belge) içerik analiziyle ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu 

kapsamda Doğu gazetesinin çadırda basılan nüshaları (belge incelemesi) örneğinden hareketle nitel 

uygulamaya ağırlık verilerek 1992 Erzincan Depreminin ardından yaşanan zorlu süreçle ilgili olarak 

yerel basın ve gazetecilik misyonu ve işlevi yönünden, depremin yol açtığı çeşitli zorluklar altında 

yapılan gazetecilik çabalarıyla birlikte okuyucuya nasıl bir anlam sunulduğu üzerinde de 

durulmaktadır.  
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2. YEREL BASIN VE ÖNEMİ 

 

Basın, belirli zamanlarda basılıp her çeşit haber ve fikirleri topluma ulaştıran yayın ürünleridir. 

Günlük basın ürünlerine gazete; haftalık, 15 günlük ve aylık basın ürünlerine ise dergi adı 

verilmektedir. Periyodik yayımlanan gazete, dergi ve bültenler basın tanımı kapsamında yer 

almaktadır. Yapısal bakımdan yazılı ve elektronik basın olarak sınıflandırılan basın, dağıtım ve içerik 

yönünden uluslararası, ulusal/yaygın, bölgesel ve yerel basın olarak nitelendirilmektedir. Ülkemizde yerel 

basın, aynı zamanda mahalli basın, Anadolu basını veya taşra basını olarak da adlandırılmaktadır 

(İnuğur, 2005: 19; Yüksel ve Gürcan, 2005: 7). Olağanüstü dönemlerde yerel gazeteciliğin konu 

edildiği bu çalışmada kastedilen yerellik, içeriğin üretildiği coğrafi alanı işaret etmektedir. İletişimde 

sınırların kalkma eğilimine girdiği dünyada, toplum ve içinde yaşayan birey bir yandan yüzlerce 

kanaldan yayılan haberlerle dünya yurttaşlığı yaşarken, diğer yandan yerel ilişkilerle yaşadığı çevre, 

kültür ve topluluğa daha yakın bir bağlılık ve ortaklık duygusu ile yaklaşmaktadır. İşte tam da bu 

noktada yerel basın temel başvuru kaynağı olmaktadır (Vural, 2007: 339).  

 

3. OLAĞANÜSTÜ DÖNEM, YEREL BASIN VE GAZETECİLİK PRATİĞİ 

 

Olağanüstü-olağan dışı olarak adlandırılan durumları karakterize eden iki temel öğe vardır: 

Birincisi durumun nitelendirilmesi; normal ya da sıradan olmamaktır. İkincisi ise sürecin nitelendirilmesi; 

olağanüstünün öncesinde ve sonrasında normal-olağan olarak kavranan bir periyodun bulunmasıdır. 

Bu ikinci öğe, olağanüstünün geçiciliğini ön plana çıkarır. Çünkü kural olarak süreklilik arz eden 

durum, olağan-normal olandır (Uzer Çengelci, 2010: 3-4).  

Olağanüstü durum/dönem, olağan toplumsal işleyişte aksama yaşandığı, toplumu oluşturan 

kurumların işlevlerini yerine getiremediği ya da yerine getirmekte noksan kaldığı zamanlardır 

(Ayhan, 2008: 78). Olağanüstü durumlarda toplumsal dayanışma ve bütünleşme daha çok önem 

kazanmakta (Güngör, 1995:114’ten aktaran: 2008: 78) bunu sağlayan araçlar arasında da basın-yayın 

araçları önemli yer tutmaktadır. Türkiye’de yerel basının önemli yükseliş yaşadığı olağanüstü 

dönemlerden biri Milli Mücadele dönemidir. Anadolu’nun özellikle işgal altında olmayan yörelerinde 

çok sayıda süreli yayın, bağımsızlık yanlısı çaba içerisinde olmuş (Fırat, 1995: 162) ve Milli 

Mücadelenin zaferle sonuçlanmasında önemli rol oynamıştır. Yerel gazeteler (İ. Erdoğan, 2007: 33) 

Osmanlı’nın son dönemleri ile savaş yıllarında güç koşullar altında yayınlarını sürdürmek için çaba 

sarf etmiş, özellikle Kurtuluş Savaşı yıllarında bölgelerinde kilit rol üstlenmişlerdir. Böylesi zorlu ve 

olağanüstü dönemde (İnuğur, 2005: 336-337; Koloğlu, 2015: 114; Şeker, 2007: 35) işgallere karşı 

savunmanın ilk kıvılcımını başlatanlar arasında bir gazetecinin yer alması bu kilit rolde anlamlı bir 

ayrıntıdır ve baş aktörü Kordon’da (15 Mayıs 1919) işgalcilere ilk kurşunu atıp şehit olan gazeteci 

Hasan Tahsin’dir. Türkiye özelinde düşünüldüğünde (Girgin, 1997: 39’dan aktaran; Köse ve Bakan, 

2010: 17) savaş, işgal gibi karanlık dönemlerde bile yerel basın, sadece yurttaşları olup bitenler 

hakkında bilgilendirme işlevini en zor şartlarda bile sürdürmekle kalmamış, aynı zamanda verilen 

mücadelenin önemli anlarında kahramanca direnişin ve işgale karşı halkı yönlendirmenin de önemli 

simgelerinden bir olmuştur. Bu durum Mustafa Kemal Atatürk’ün fazilet adaları sözüyle yerel basına 

biçtiği değeri açıkça ortaya koymaktadır. 

İnsan için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, normal yaşamı ve insan 

faaliyetlerini kesintiye uğratarak veya durdurarak olumsuz etkileyen, mevcut yerel KAYNAKLARın 
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yetersiz kaldığı doğa, teknolojik ve insan kökenli olaylara afet adı verilmektedir1 (Hoşgörmez, t.y.: 12). 

Afetler meydana geldiği yerde ve çevresinde bir süre olağanüstü durumlara yol açarak toplumun 

olağan hayat akışını sekteye uğratabilmektedir. Olağanüstü kavramı ile burada kastedilen doğal 

felaketler (deprem, tsunami, hortum, kasırga vb.) ile insanların sebebiyet verdiği (savaş, terör olayları, 

ekonomik kriz vb.) felaket durumlarıdır (Durdu, 2017, aa.com.tr). Olağanüstü dönemlerde olağan 

hayat akışı,  olağanın dışına taşmaktadır. Merak duygusu daha fazladır ve ekmek, su ve ilk yardım 

ihtiyacı kadar haber/bilgi ihtiyacının nasıl karşılanacağı konusunda insanlar merak içerisindedirler. 

Bu tür durumlarda aynı zamanda yaşadığı toplumun bir ferdi olan gazeteciler mesleklerini, tarihe 

tanıklık etme sıfatı yanında kamu vazifesini yerine getirerek ifa etmektedirler. Bir taraftan kendisi de 

o acıyı yaşarken diğer yandan görevi gereği kamu hizmeti vererek toplumun bilgi ihtiyacını gidermek 

durumundadır (2017, aa.com.tr). Olağanüstü dönemlerde birçok meslekte olduğu gibi gazetecilikte de 

birtakım, hatta ekstra zorluklar söz konusudur. Durdu’ya göre (2017, aa.com.tr) olağanüstü dönemler 

olağanüstü hassasiyet gerektirmektedir. Çünkü bu tür dönemlerde toplum genel olarak yara almıştır, 

dolayısıyla toplumun bu hassasiyeti göz önünde alındığında, görevi gereği onu bilgilendirme işlevi 

üstlenen gazetecilerin sorumluluğunun da birkaç misli arttığı ve daha fazla hassaslaştığı söylenebilir.  

Depremler şiddeti,  yol açtığı can ve mal kayıpları, verdiği hasarlar ve etkilediği alanın 

büyüklüğüne göre olağanüstü durum oluşturabilmekte ve bu durumun her evresinde kriz yönetimi; 

iletişimi ve koordinasyon süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi, yaraların sarılması ve olağan 

duruma dönülmesinde büyük önem arz etmektedir. Sürecin sağlıklı yönetilmesi ve en az zararla 

olağan duruma geçilmesinin önemli dinamiklerinden biri de olağanüstü durumun yaşandığı yörede 

yayın yapan yerel basın ve gazeteler, günümüzdeki adıyla yerel medya ve onların haber verme 

işlevleridir. Depremler (Demi ̇r ve Balcı, 2019: 55-48) aynı zamanda kriz dönemi olarak toplum 

içerisinde olağandışı olayların yaşandığı buhranlı dönemleri ifade etmektedirler. Bu dönemler 

enformasyon ihtiyacının maksimum düzeyde olduğu olağanüstü dönemlerdir. (…) Medya bu 

nedenledir ki, bu tür dönemlerde daha yüksek bir sorumluluk ve hassasiyet bilincindedir ve bu görev 

bilinci ile hareket etmek durumundadır.  

 

4. 1990’LI YILLARDA TÜRKİYE’DE BASIN VE YEREL BASININ GENEL DURUMU 

 

Dünyadaki neo-liberal ekonomi rüzgârının etkisiyle 1980’lerin başından itibaren Türkiye’nin de 

ekonomi politikalarında radikal değişiklikler hayata geçirilmiştir. 24 Ocak 1980’de alınan kararla 

gazete kâğıdına verilen sübvansiyonlar kaldırılmış, sermayenin gelişmesi ve özel ilanların artmasıyla 

basının devlete bağımlılığı azalırken, kâğıt maliyetini karşılayamayan ve beklediği düzeyde reklam 

alamayan yayınlar piyasadan silinmiştir (Sözeri ve Güney, 2011: 39; Yıldırım, 2020: 249).  

24 Ocak Kararlarının basın alanındaki belirgin etkisi, sektörün finansal darboğaza girmesi 

sonucu birkaç kişinin toplanıp gazete ya da dergi çıkarabildiği dönemin kapanması olmuştur. Çünkü 

kâğıda sübvansiyonu kaldıran bu kararın da etkisiyle kâğıt fiyatlarının artması sektörde mali kriz 

yaratmış, ancak büyük sermaye gruplarının desteğini alabilenler ayakta kalabilirken; artan maliyetler, 

                                                 
1 İnsan kaynaklı afet; insan eliyle kasıtlı veya hata sonucu olaşan, genel hayatın akışını bozacak ölçüde sonuçlar doğuran (savaş, 

kargaşa, sabotaj, patlama, ayaklanma, terör olayları, yangınlar, sanayi kazaları, çevre kirlenmeleri, ulaşım kazaları vb.) 

olaylardır. Teknolojik afet; doğal afet sebebiyle veya teknik arıza sonucu olaşan, genel hayatın akışını bozacak ölçüde sonuçlar 

doğuran (baraj patlaması, sanayi kazaları, nükleer santral kazaları vb.) olaylardır. Doğa afeti ise; yerleşim, üretim, alt yapı, 

ulaşım, haberleşme gibi genel hayatın işleyişini bozacak ölçüde aniden veya belirli bir süreç içerisinde meydana gelen olaylara 

ise doğa afeti adı verilmektedir. İnsan etkisi olmadan meydana gelen ve büyük yıkımlar yaparak insanların canına ve malına 

zarar veren deprem, kasırga, sel vb. afetler doğal afet grubuna girmektedir (Hoşgörmez, t.y.: 28-30).  
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reklam ve ilan gelirlerini yaşamsal duruma getirmiştir (Yıldırım, 2020: 249). Rekabetin arttığı ülkede 

genel ekonomik koşulların da etkisiyle bu tür zorlu durumlardan yerel basını ve haliyle Erzincan 

yerel basanını ayrı tutmak mümkün değildir. Genel olarak basın sektöründeki değişim ve 

dönüşümlerden, bulunduğu yöre koşulları ve çapında az/çok yerel basın ve Erzincan basını da 

etkilenmiştir. Tüm bu gelişmelerle birlikte 1990’lı yılların yerel basın ve Erzincan basını için çeşitli 

ekonomik sıkıntılar ve zorlu rekabet ortamının mevcut olduğu bir dönemde Erzincan, takvimler 13 

Mart 1992’yi gösterdiğinde yerel saatle saat 19.18 sıralarında meydana gelen depremle sarsılmıştır 

(t.y., jmo.org.tr). Deprem şehirde birçok alanda olduğu gibi yerel basını da olumsuz etkilemiş, oaftalık 

gazetelerden bazıları depremden sonra kapanırken, günlük gazeteler ise ancak birkaç hafta sonra ve 

zor şartlarda yayınlarına başlayabilmişlerdir. Bu gazetelerden biri de o dönemde günlük yayınlanan 

iki gazeteden biri olan Doğu gazetesidir. Söz konusu gazete matbaa tesisleri enkaz altında 

kaldığından, ara verdiği vermek zorunda kaldığı yayın faaliyetlerine yaklaşık 12 gün sonra çadırda 

başlayabilmiştir.  

 

5. ERZİNCAN BASINININ KISA TARİHÇESİ VE 1990’LI YILLARDAKİ GENEL GÖRÜNÜMÜ 

 

Yaygın basın artık küresel bir dünyada yerel sorunların daha fazla ilgi çekmesiyle birlikte yerel 

haberciliğe de yönelmiş, yerel basından daha çok beslenmek durumunda kalmış, böylelikle dünyada 

ve Türkiye’de, sayfalarında daha çok yerel haberlere yer vermeye başlamıştır (Öztürk, 1992: 149’dan 

aktaran: Yavuz, 2016: 110). Yaygın basının tüm kitlelere erişimde yeterli olmaması ve kitlelerin yerel 

bağlamda farklı özellikleri dolayısıyla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yerel basına ihtiyaç 

duyulmuş ve yerel basın ülkemizin birçok il ve ilçesiyle birlikte Erzincan’da da faaliyet göstermiştir 

(Yavuz, 2016: sy 110). Ancak şehirde yerel basın yayın hareketlerinin, yaşanan şiddetli depremler ve 

çeşitli işgaller nedeniyle başlangıcından 1942 yılına kadar istikrarlı bir görünüm arz ettiğini söylemek 

zordur2.  

İngiliz seyyah Barkley, Asia Minor and Armenia (1891) adlı çalışmasında, Erzincan’da 

konakladıkları sırada oradaki general komutandan bir Avrupa gazetesi istediklerini, ancak şehirde o 

dönemde hiçbir türden gazetenin bulunmadığı haberini aldıklarını aktarmaktadır (Barkley, 1980: 43). 

1939 Erzincan Depreminden yaklaşık 15  gün önce şehri gezen dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 

de günlüğüne aldığı notlarında şehre ajans-gazete gitmediğini yazmıştır (Küçük ve Kazan, 2016: 333-

334). Erzincan’da ilk matbaa, özel girişim olarak 1938 yılında Kadri Savaş tarafından kurulmuştur. 

Ancak henüz kitap, gazete gibi yayınlar basamadan 1939’da yaşanan büyük depremde enkaz altında 

kalmış, depremden sonraki ilerleyen süreçte faaliyetlerine zor da olsa yeniden başlamıştır. 1939 

depreminin bir yandan yaraları sarılırken, diğer yandan şehrin yeniden kurulma çalışmalarına hız 

verilmiş ve bu amaçla yapılan yatırımlar arasına, şehrin yeniden imarına katkı amacıyla, dönemin 

Erzincan Valisi ve Belediye Başkanı Sükuti Tükel’in talimatıyla 1942 yılında “Yeni Erzincan” adlı 

vilayet gazetesi, yayın hayatına başlamıştır. Vilayet matbaaları (Zorlu ve Temel, 2016: 454) ve bu 

matbaalarda basılan vilayet gazetelerinin, yayınlandığı şehir ve bölgede devlet ile halk arasında 

önemli bir iletişim köprüsü görevi gördüğü bilinmektedir. Erzincan’da 1942’de kurulan vilayet 

matbaasında basılan vilayet gazetesi ile ilgili olarak diğer şehirlerdeki emsallerinin gördüğü işlevlere 

ek olarak, aynı zamanda depremle yıkılan şehrin yeniden imarı sürecinde önemli rol üstlendiği 

                                                 
2Şehirde basın tarihinin başlangıcı olarak Rumi 1842 yılında Leblebici Baba olarak bilinen Süleyman Bey tarafından, Tuhfet’ül 

Uşşak adlı çocuklara yönelik el yazması dergi gösterilmektedir. Özellikle çocuklar için hazırlanan sayfaları büyük ilgi gören 

dergi, aylık olarak ve Türkçe çıkarılmış, ancak yayın süresi tespit edilememiştir (Yavuz, 2016: 110, 2020: 192).  
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söylenebilir. Nitekim (Yavuz, 2016: 111) 1939 Erzincan Depreminin ardından yeniden kurulan 

Erzincan’a izafen gazetenin adı Yeni Erzincan olarak belirlenmiştir.  

1950’de Demokrat Partinin (DP) iktidara gelmesiyle yurt genelinde olduğu gibi Erzincan’da da 

basın alanında bir canlanma yaşanmış ve 1950’lerin başlarından itibaren art arda yayına başlayan özel 

yerel gazetelerle birlikte şehirde yerel gazete sayısı artmıştır. Ülkede yaşanan genel ekonomik ve 

politik gelişmeler, yerel basına ve haliyle Erzincan basınına da yansımıştır. Şehrin basın tarihinde 

zaman zaman gazetelerin çeşitli nedenlerle el değiştirerek veya yönetim ve isim değiştirerek ya da 

birleşerek yayınlandıkları dönemlere rastlanmaktadır. Bu birleşmelerden biri de 1987 yılında 

gerçekleştirilmiştir. Nitekim 1987 yılı Temmuz sonlarında (1988: sy 3266, Birlik) kentteki yerel 

gazetelerin Öz Erzincan, Birlik, Erzincan’ın Sesi ve Doğu gazeteleri ortaklığı yayın organı olarak Birlik 

gazetesinde birleştikleri, bu gazetenin günlük, diğerlerinin ise haftalık yayınlandığı görülmektedir. 

Aynı birliğin yaklaşık bir yıl sonra 1988 Temmuz sonlarında ise Doğu gazetesinde vücut bulduğu ve 

1992 Depremine kadar sürdüğü belirtilmektedir. Doğu’nun kurucularından Halil İbrahim Özdemir 

(2018, dogugazetesi.com), Erzincan basınının duayenlerinden Şefik Aras’ın vefatının ardından kaleme 

aldığı bir yazısında, sözü edilen ortaklığın 1992 depremine kadar sürdüğünü, depremden sonra üç 

gazetenin kapandığını, Doğu’nun ise yayınlarına devam ettiğini belirtmektedir.   

Erzincan’da 1992 yılında Doğu gazetesi ve Özsöz gazeteleri, kentin günlük olarak yayınlanan 

önemli gazeteleridir. Birlik, Öz Erzincan, Erzincan’ın Sesi ve Kervan gibi gazeteler ise haftalık 

yayınlananlar olarak öne çıkmaktadır. 1992 depremi şehirde birçok alanı olduğu gibi yerel basını da 

olumsuz etkilemiştir. Matbaalarının enkaz altında kalması nedeniyle yayın yapamaz duruma gelen 

gazetelerden bazıları zor da olsa ayakta kalma çabası verirken, bazıları kapanmak zorunda kalmıştır. 

Ayakta kalmaya çalışan ve bunu başaranlardan biri depremden 12 gün sonra çadırda ilk nüshalarını 

basmaya başlayan Doğu gazetesidir. Gazetenin kurucularından Halil İbrahim Özdemir, gazetedeki bir 

yazısında depremden sonra gazeteciliğin aylarca çadırdan sürdürülmesinin, Erzincan yerel basınında 

görev yapan gazetecilerin fedakârlıklarının önemli örneklerinden biri olduğunu ifade etmektedir 

(Özdemir, 1992i: sy 4027, Doğu) 

 

6. ÖNE ÇIKAN BAZI OLAĞANÜSTÜ DÖNEMLERİYLE ERZİNCAN 

  

Erzincan coğrafi konumu, özellikle de Anadolu’da doğu-batı, kuzey-güney eksenli bir 

güzergâhı ve ticaret yolu üzerinde kurulması bakımından önemli bir şehirdir (Baltacı ve Aslan, 2020: 

2). Şehir Anadolu’da önemli bir yerleşim merkezi olurken bölgedeki siyasi faaliyetler ile bazıları 

tarihin akışını değiştiren -Yassıçemen (1230), Kösedağ (1243), Otlukbeli (1473) gibi- savaşların merkezinde 

yer almış ve istikrarsızlıklar yaşadığı dönemler olmuştur. Şehrin zaman zaman yıkımına ve 

istikrasızlığına neden olan bir başka unsur yaşadığı depremlerdir. Çünkü Kuzey Anadolu Fayı 

Erzincan sınırları içerisinden geçmektedir. Bu fayın hareketine bağlı olarak tarih boyunca değişik 

zamanlarda oluşan depremler bölgede büyük tahribatlara neden olmuştur. KAYNAKLARda ilki M.S. 

964’te gerçekleştiği kaydı düşülen ve sonraki dönemlerde tarihleri bilinen kırk civarında büyük 

deprem meydana gelmiştir (Parlak, 2016: 363; “Sektörler”, t.y., kudaka.gov.tr). Şehrin fay hattında yer 

alması ve yıkıcı depremlere maruz kalması, yaşanan can kayıpları nedeniyle toplumsal hafızayı yok 

olma tehlikesiyle karşı karşıya getirmesi nedeniyle yazılı eserler,  toplumsal hafıza ve yazılı kültürün 

koruması ve geleceğe aktarılmasında büyük önem taşımaktadır (Kaya, 2012a, Giriş pasajı). Yerel 

gazeteler de yazılı eserler olarak değerlendirildiğinde, deprem vb. olağanüstü dönemlerde, mesleki 

misyon gereği işlevlerinin sürekliliğinin önemi aşikârdır.  
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Erzincan’da geçmişte yaşanan depremlerden bazıları şiddetli sarsıntılarla büyük yıkımlara ve 

can kayıplarına yol açmıştır. Şehirde farklı tarihlerde 20’den fazla deprem olmuştur3. Bunlardan 26 

Aralık 1939’da meydana gelen deprem, hala hafızalardadır ve açıklanan can kaybı 32.962’dir. 7,9 

şiddetindeki deprem sonrası yurt çapında yas ilan edilmiş, yardım konvoyları şehre iki gün sonra 

ulaşabilmiştir. 1992 Depremi4 ise Erzincan ile birlikte Tunceli’yi de etkilemiştir. 6.8 şiddetindeki 

depremde 653 kişi yaşamını yitirmiştir.Yaralı sayısı ise 3.850 olarak belirlenmiştir (“1903’ten Bu Yana 

28 Büyük Deprem Yaşandı”, 2011, cumhuriyet.com.tr). 1939 Depreminde dönemin Erzincan Valisi 

Osman Nuri Tekeli’nin merkeze çektiği telgrafta şehrin harabeye döndüğü iletilirken, Yeni Sabah ölü 

sayısını 40 bin, Ulus 23.131 olarak açıklamış, haberde şehrin yarısının hayatını kaybettiği bildirilmiştir. 

(…) Deprem yol açtığı can kayıpları yanında, büyük bir göç dalgasını da tetiklemiştir. Günümüzde 

Türkiye genelinde ve hatta yurtdışında birçok farklı şehirlerde kökenleri Erzincan olan birçok insana 

rastlanmasının ana nedeni 1939 depremidir5 (Arpacı, 2020: 205; Ş. B. Erdoğan ve Kucur, 2016: 186).  

Kentte can ve mal kaybına neden olan depremlerden bir diğeri 1992 depremidir. 13 Mart 1992 

tarihinde yerel saatle 19.18’de meydana gelen deprem kesin olmayan sonuçlara göre 500 kişinin 

ölümüne, 40 trilyon TL’lik maddi hasara neden olmuştur. Son 2000 yılda 5 defa yıkılan şehir, 13 Mart 

1992 tarihindeki depremle, 6. kez yıkılmıştır (“13 Mart 1992 Erzi̇ncan Depremi ̇”, t.y., jmo.org.tr). 1992 

depremi birçok alanı olduğu gibi şehrin yerel basınını da olumsuz etkilemiş, kapanmaların yanı sıra 

bazı gazeteler matbaa vb. tesislerinin enkaz altında kalması nedeniyle yayın yapamaz gelmişlerdir. 

Ancak yerel basından beklenen kamu görevi, tarihe tanıklık, haber ve bilgi verme işlevi ve bunun 

hızlılığı ve sürekliliği, daima önemli olmakla birlikte özellikle olağanüstü dönemlerde çok daha 

kıymetli ve yaşamsaldır. Hal böyleyken Erzincan’da depremin yol açtığı bütün zorluklara rağmen, 

gazetelerden bazıları çadırda gazetecilik faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Bu gazetelerden biri6 hatta 

ilki, haberciliğin doğasında var olan hızlılık ve süreklilik karakteristiği gereği, depremden yaklaşık 12 

gün sonra çadırda ilk basım faaliyetini gerçekleştirerek, depremin yol açtığı her türlü güçlüklere 

rağmen yayın faaliyetlerini sürdüren Doğu gazetesidir. Günümüz iletişim teknolojilerindeki 

olanakların geçmişte yeterince gelişmediği, milenyum çağına doğru internetin gazetelere yeni yeni 

girmeye başladığı bir dönemde, 1992 depremine maruz kalan Erzincan’da; depremin yol açtığı 

olağanüstü durum ve zorlu şartlarda, şehirdeki yerel gazetelerin -kendileri de depremden olumsuz 

etkilenmelerine rağmen- çadırda sürdürmeye çalıştıklar gazetecilik çabaları mesleki bağlamda 

fedakârca ve takdire şayan bir durum olarak değerlendirilebilir.  

 

 

                                                 
3 Bunların tespit edilenleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz: (Çiçek, 2017: 417-420; Erzincan’90,1990: 9-10). 
4 1992 Depremi: 13 Mart 1992 günü saat 19.20’de yaşanan depremde çok sayıda ev ve kamu binası yerle bir olurken, birçoğu 

oturulamaz hale gelmiştir. Depremden sonra büyük zorluklarla çadırda basılan Doğu gazetesi 26 Mart 1992 tarihli çadır 

nüshasında depremin 8. Günü için; “Enkaz altından hala cesetler çıkarılıyor. Soğuklar ve yağmur çadırda yaşayan Erzincan halkını 

perişan etti. Ölü sayısı 500’ü aştı. Çadır sıkıntısı devam ediyor” spotunu yazmıştır. Resmi kayıtlara göre bu depremde 653 kişi 

yaşamını yitirmiş, 3.850 kişi yaralanmıştır (“13 Mart 1992 Deprem Şehitleri Anıldı”, 2019, erzincan.bel.tr; “13 Mart 1992 

Erzi̇ncan Depremi̇”, 1992, deprem.afad.gov.tr; “Depremden Sonra 12 Günün Özeti”, 1992: sy 3863, Doğu). 
51939 Depremi ile yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin farklı KAYNAKLARda çeşitli rakamlar söz konusudur. O günün 

şartlarında kış şartları, erişim, ulaşım, köylerde kaybolanlar, depremde bulunamayanlar, vb. yaklaşık 400 km boyunca hasar ve 

can kaybı bilgileri bulunmaktadır. Bingöl’den Tokat’a, Elazığ ve Malatya’dan Trabzon’a kadar olan eksen içerisinde hasar alan 

yerleşim yerleri olduğu bilinmektedir. Yaşamını yitiren kişi sayısının 30 bin, bazı KAYNAKLARda 40 bin civarı olduğundan 

bahsedilmekte,  ancak bu rakamın içerisinde sadece Erzincan şehir merkezinde kaybedilen kişi sayısı, Afet İşleri Genel 

Müdürlüğü kayıtlarına göre 9.189’dur (M. Samet Altınbilek’ten aktaran; Kaya, 2012b: 114). 
6 İlerleyen süreçte, depremden yaklaşık bir ay sonra matbaasını çadıra taşıyan Özsöz gazetesi de 9 Nisan 1992 tarihli nüshasıyla 

yeniden okuyucuyla buluşmuş ve yayınlarına bir süre çadırda devam etmiştir (“Gazetemiz Yayın Hayatına Çadırda Devam 

Ediyor”, 1992: sy 521, Özsöz; “Özsöz Gazetesi”, 1992: sy 519, Özsöz, ; K. E. Özsoy, kişisel iletişim, 12 Ağustos 2017).  
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7. KURULUŞU VE FARKLI YÖNLERİYLE DOĞU GAZETESİ VE YAYIN FAALİYETLERİ 

 

Doğu gazetesinin Erzincan’da günlük olarak yayınlanmak üzere 1980 yılı sonlarına doğru yayın 

hazırlıklarına başlanmış, hatta ilk sayısı 1 Ocak 1981’de çıkarılmak üzere, iç sayfaları basıma hazır 

hale getirilmiştir. Ancak 1980 Eylül’ünde ülke, 12 Eylül ihtilalı ile gelen olağanüstü bir süreçten 

geçtiğinden sürecin yansımaları Erzincan’da ve yerel basınında da hissedilmektedir. Nitekim ihtilal 

nedeniyle gazete, kurucularının belirttiğine göre yayın hayatına yaklaşık bir ay gecikmeli başlamıştır.  

Gazetenin kurucuları Halil İbrahim Özdemir ve Mehmet Buyruk’tur. İki kurucunun 

aktardığına göre 1 Ocak 1981 tarihinde yayın hayatına girmesi planlanan gazete, basıma hazırlık 

çalışmalarının yapıldığı dönemde, 12 Eylül 1980 ihtilalı olması nedeniyle sıkıyönetim 

komutanlığından gelen yazı üzerine bir ay gecikmeli olarak, 30 Ocak 1981 tarihinde yayın hayatına 

başlamıştır. Doğu’nun yayın hayatına başladığı 1981 yılı başlarında, kentte Öz Erzincan, Erzincan’ın 

Sesi ve Birlik gazeteleri yayınlanmaktadır. Gazete yayına girerken dizgide, şehirde ilk defa entertip 

kullanmaya başlamıştır (M. Buyruk, kişisel iletişim, 3 Ağustos 2017; H. İ. Özdemir, kişisel iletişim, 1 

Ağustos 2017). Erzincan merkez Fevzipaşa Caddesi, Büyük Çarşı, No 5’te “Erzincan’ın Günlük Haber, 

Yorum, Aktüalite Gazetesi” sloganıyla, günlük olarak yayın hayatına başlayan gazete, 7.50 kuruştan 

satışa sunulmuştur. Yıllık Aboneliği 2400 TL, altı aylık aboneliği 1200 TL olarak belirlenen gazete Ermat 

(Erzincan Ticaret Matbaacılık) matbaasında 4 sayfa olarak basılmıştır (“Künye-Doğu Gazetesi”, 1981: 

sy 3, Doğu).  

Kuruluşundan günümüze yayıncılıkta yaklaşık 40 yılı geride bırakan, şehrin köklü 

gazetelerinden biri olarak Doğu gazetesi bu yönüyle şehrin tarihsel güncesi gibidir. Milli Kütüphane 

süreli yayınlar koleksiyonunda (1981, kasif.mkutup.gov.tr) ilk sayı belirteci olarak 2 Şubat 1981 

Pazartesi tarihli 3’üncü sayısının kayıtlandığı görülen gazete, Erzincan’da 1992’de yaşanan deprem 

nedeniyle, mecburen verdiği 12 günlük ara dışında (“Yeniden Çıkarken”, 1992: sy 3863) bazı 

dönemlerde renkli basılmak suretiyle, yayınlarını günümüze kadar sürdüren, şehrin köklü 

gazetelerinden biridir.  

Olağanüstü dönem olarak nitelendirilebilecek bir süreçte, ihtilal (12 Eylül) nedeniyle yayın 

hayatına yaklaşık bir ay gecikmeli başlayan gazete, yayın hayatına başladıktan yaklaşık 11 yıl sonra 

yine bir olağanüstü dönem olarak nitelendirilebilecek 1992 Depremi nedeniyle yayınlarına 12 gün gibi 

bir süre ara vermek zorunda kalmıştır. Ancak depremin yol açtığı zorluklara rağmen, mesleki misyon 

ve haberciliğin çabukluk ve sürekliliği refleksiyle, gazetecilik faaliyetlerine çadırda tekrar başlamıştır 

(“Yeniden Çıkarken”, 1992: sy 3863 Doğu). Yaklaşık bir buçuk ay çadırda basılan gazete, 4 Mayıs 1992 

tarihinde normal ofset baskı düzenine geçebilmiştir (“Basılamaya Gazete”, 1992: sy 3891, Doğu). 

Kurucularından Halil İbrahim Özdemir’in belirttiğine göre (1992i: sy 4027, Doğu) Doğu’nun çadırda 

yayıncılık çabaları, o dönem TRT’de ve Milliyet gazetesinde (1992: sy 3867) haber olarak yer almış ve 

söz konusu haberlerde gazeteden “Dünya’nın çadırda yayınlanan tek gazetesi” olarak bahsedilmiştir.  

Doğu’nun olağanüstü dönemlerde basılamayan nüshalarını, daha sonraki bir nüshasını çift 

tarihli basmak gibi basın tarihinde ender görülebilecek bir uygulamayla yayıncılıkta sürekliliği devam 

ettirmeye önem vermesi dikkat çekicidir. Zira kurucularının belirttiğine göre gazetenin 1 Ocak 1981 

tarihinde basılmak üzere hazırlanan ilk sayısı, ihtilal nedeniyle basılamadığından, 30 Ocak 1981 tarihli 

nüshasının iç sayfaları 1 Ocak 1981, dış sayfaları 30 Ocak 1981 tarihlidir (M. Buyruk, kişisel iletişim, 3 

Ağustos 2017; H. İ. Özdemir, kişisel iletişim, 1 Ağustos 2017). Gazete aynı uygulamasını, 14 Mart 1992 

tarihli nüshası için hazırlanan sayfalarını, 13 Mart 1992 akşamı yaşanan deprem nedeniyle ertesi gün 

basamadığından; 14 Mart 1992 tarihli gazetesinin iç sayfalarını, çadırdan normal (ofset) baskı 
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tesislerine geçtikten sonra standart boyda ilk basılan 4 Mayıs 1992 tarihli gazetesinin iç sayfaları 

olarak basmıştır. Bu durum gazetenin aynı tarihli nüshasının birinci sayfasında “Basılamayan Gazete” 

başlıklı haber ile okuyucuya aktarılmıştır (EK 2) (“Basılamaya Gazete”, 1992: sy 3891, Doğu).  

 

8. 1992 DEPREMİ, ÇADIRDA BASILAN DOĞU GAZETESİ VE YAYINCILIK ÇABALARI 

 

Doğu’nun tarihinde bir kilometre taşı niteliği taşıyan önemli yayıncılık hamlelerinden birisi, 

1992 Depreminin akabinde, çadırda yayınlarını sürdürme çaba ve gayretleridir. Matbaa makineleri 

enkaz altında kalan gazetenin çalışanlarının, dönemin zorlu koşulları altında çadırda gazete çıkarma 

çabaları, bir yerel gazete ve çalışanlarının habercilik ve yayıncılık misyonu yönünden takdire şayan 

bir çaba olarak öne çıkmaktadır.  

Gazetenin yöneticileri söz konusu deprem döneminde Erzincan yerel basının her türlü 

zorluklara rağmen, görevini özveriyle yerine getirmeye çabaladığını belirtmekte ve “Milli Mücadele 

Döneminde Anadolu Basınının oynadığı hayati rolün, yerel ölçekte çeşitli yönlerden küçük bir 

benzerini 1992 Depreminde de Erzincan yerel basını7 üstlenmiştir” görüşünü dile getirmektedir. Çünkü 

92 Depreminde doğru bilginin yayılması, depremzedelerin seslerinin duyurulması, yaralarının 

sarılması, umutsuzluklarının azaltılması, yöre halkının moralinin yüksek tutulması, kentte kriz 

yönetimi ve koordinasyonunda yerel yönetimlerle halk arasında sağlıklı iletişimin sağlanmasında 

işlevsellik yönünden Erzincan basını çok önemli roller üstlenmiştir (M. Buyruk, kişisel iletişim, 3 

Ağustos 2017). Zaten ekonomik sıkıntılar nedeniyle yayınlarını zorlukla (zaman zaman ortaklıklar 

yoluyla) sürdüren Erzincan yerel basınında, yaşanan depremde matbaa makineleri, baskı atölye ve 

idari birimleri de hasar görmesine ve bu yüzden bazıları kapanmak zorunda kalmasına rağmen, Doğu 

gazetesi,  depremden kaynaklanan zorluklara karşın sayfalarını ve baskısını çadırda yaparak 

yayınlarını sürdürmüştür (“Enkaz Altındaki Gazete”, 1992: sy 3891; “Gazeteniz Doğu Büyük Çarşıda 

Yayınına Devam Edecek”, 1992: sy 3881; “Yeniden Çıkarken”, 1992: sy 3863, Doğu).  

Gazetenin kurucularından Halil İbrahim Özdemir (kişisel iletişim, 1 Ağustos 2017), söz konusu 

dönemde Erzincan’da basının da depremden olumsuz etkilendiğini, bazı gazetelerin kapanmak 

zorunda kaldığını belirterek Doğu’nun çadırda gazetecilik çabalarıyla ilgili şu bilgileri aktarmaktadır: 

“Doğu gazetesinin bir diğer yönü dünyada ilk kez çadırda yayın yapan bir gazete olmasıdır. Dünyada ilk kez 

yaklaşık bir buçuk ay çadırda çıktı bu gazete. 92 Depreminde matbaamızın bulunduğu bina yıkılınca kendi 

imkânlarımızla gazeteyi çadıra taşıdık. Birkaç makineyi ve ebatlarını küçülttük. A3 boyutunda önlü arkalı tek 

sayfa olarak bir buçuk ay ara vermeden yayınlarımızı (…) çadırda da olsa sürdürdük. Çünkü önemli bir görev 

yapıyor gazete, insanlar arasında haberleşmeyi sağlıyor. (…) Çadırda da olsa bir şeyler yaptığına, yapması 

                                                 
71992 Depreminde Erzincan yerel basını ve özelinde Doğu gazetesinin çadırda yayın çabalarının, dönemin zor şatları altında 

gerçekleştirilen önemli ve büyük bir hizmet olduğunu belirten Mehmet Buyruk, çadırda basılan Doğu’nun önemini ve o 

dönemki çalışma koşullarını şöyle aktarmaktadır: “Bazıları küçümseyebilir ama o büyük ve çok önemli bir hizmetti. Depremde binamız 

ve makinelerimiz hasar görmüştü. Gazete yaklaşık 15 gün çıkmadı. Belediye başkanından rica ettik, bize Dörtyol’daki eski belediye binası 

bahçesinde büyük bir çadır kurdular. O zaman yeni aldığımız fotokopi makinesinin biraz gelişmişi dijital makinemizle o çadırda depremden 

15 gün sonra gazeteyi günlük çıkarmaya başladık.  Erzincan’da depremin ortaya koyduğu ekonomik, sosyal, psikolojik sıkıntılar, moral 

yönünden çöküntü, dedikodular vb. birçok olumsuzluklar vardı. Dönemin valisi ve belediye başkanı ile işbirliği içerisinde gazete bir kriz 

masası gibi çalışarak doğru haberleriyle insanları bilgilendirmek suretiyle, halkı aydınlatan, bilinçlendiren önemli bir vazife üstlendi. (…) O 

zor dönemde, güç şartlar altında gazetecilik ve çadırda gazete çıkarma çabaları, aslında Milli Mücadele Döneminde Anadolu Basınının 

üstlendiği önemli vazifenin, 92 Erzincan Depremi döneminde Erzincan özelinde küçük bir misali gibidir. (…) Çünkü insanların evleri 

yıkılmış, yakınları vefat etmiş, işyerleri kapanmış, gelirleri durmuş, ‘Erzincan battı, burayı terk etmek lazım’ dedikoduları, hırsızlık olayları 

var, dilenciler var, hastalık riski, sular akmıyor. Deprem de savaşın bir anlamda küçüğü. (…) Dolayısıyla o küçücük, önlü arkalı tek yaprak 

tabloid gazete validen, belediye başkanından, bakandan, kurum müdürlerinden aldığı doğru haberleri kamuoyuna yansıtmıştır.  (…) Hatta o 

zaman dünya basınına da “Çadırda gazetecilik” diye haber olmuştur.” (M. Buyruk, kişisel iletişim, 3 Ağustos 2017).   
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gerektiğine inanıyorum.” (Özdemir’den aktaran: Kaya, 2012a: 397-398). Özdemir, gazetenin çadır 

nüshalarında daha çok deprem haberlerine yer verirken, önerileriyle de kanun çıkarılmasında öncü 

olduğunu şu ifadelerle dile getirmektedir: “...Mesela depremden sonra bir kanun çıkarılıyor, kanun teklifine 

öneriler var bizim o gazetede. Biz öneriyi yapıyorduk -Rahmetli Yazıcıoğlu valiydi o zaman- Vali Bey gelip 

diyordu ki ‘Bizim hiç aklımıza gelmedi, kanunda yoktur, siz yazmışsınız, biz oradan aldık meclise teklif ettik, 

Bakanlar Kurulu görüşecek. (…) Öneriyi de ekleyecekler kanununa çıkacak.’ Bir gazete kanun çıkaramaz ama 

burada bir öncüsü olur.” (Özdemir’den aktaran: 2012a: 398).  

Doğu gazetesinin çadır nüshaları ile çadırdan yayın sonrasındaki ilgili nüshaları yakından 

incelendiğinde, kurucuları Halil İbrahim Özdemir ve Mehmet Buyruk tarafından kaleme alınan 

yazılarda, Erzincan yerel gazetelerinin durumu, özellikle depremden sonra yerel basının çektiği 

sıkıntılar, kapanmak zorunda kalan gazeteler vb. konulardaki değerlendirmeleri, dönemin (1992) 

Erzincan basını hakkında önemli kesitler aktarılmaktadır. Depremin sosyal, ekonomik, hatta siyasi 

hayata yansıdığı olumsuz etkilerinin yerel basına da yansıdığını kaydeden Özdemir (1992i: sy 4027, 

Doğu) depremde şehrin köklü gazetelerinin kapanmasının Erzincan adına şansızlık olduğunu şöyle 

dile getirmektedir: “Kapanan gazetelerimizden birisi şehrimizin en eski gazetelerinden biri olan Öz 

Erzincan’dır. Gazeteci ağabeyimiz Şefik Aras tarafından çıkarılan bu gazete tüm basın ödüllerinin abonesi 

gibidir. Depremde bu gazeteyi yitirmiş olmamız Erzincan için büyük şahsızlıktır. (…) Depremden sonra 

gazeteciliğin aylarca çadırdan devam etmiş olması, gazeteci arkadaşlarımızın fedakârlıklarının en güzel 

örneğidir. Depremin hemen ardından (…) çadırdan devam eden yayınlarımız için TRT haberlerinde ‘Dünyanın 

çadırda yayınlanan tek gazetesi’ olarak bahsedilmişti.” Bir başka yazısında ise ekonomik sorunlar başta 

olmak üzere çeşitli nedenlerle yayınlarını güçlükle sürdürürken, 92 depremiyle zorlukların had 

safhaya ulaştığını, depremden sonra gazeteyi kapatmayı bile düşündüklerini belirten Özdemir, ancak 

Erzincan ve Erzincanlıların sesini duyurmak gerektiği fikrinin ağır basmasıyla bundan vazgeçtiklerini 

belirtmekte ve şu görüşleri aktarmaktadır: “Depremden hemen bir hafta sonra, tesislerimizin büyük bölümü 

zarar görmesine rağmen gazetemizi çadırda yayınlamaya devam ettik. Diğer bir meslektaşımız da aylardan beri 

zor şartlar altında çalışmasını sürdürüyor ve gazeteyi çıkarmaya çalışıyor. Sürdüreceğiz de. Çünkü iyi veya kötü 

bugüne kadar Erzincanlı ile iyi bir diyalog kurduk. Derdi olan bize geldi, bunu yetkililere ilettik. Depremden 

sonra çalışmalarımız iyi neticeler verdi. Sesimizi, Ankara’ya, İstanbul’a hatta yurt dışına kadar duyurduk.” 

(1992j: sy 4053, Doğu).   

Erzincan Belediyesi o dönemde deprem gerçeğinin canlı tutulması, yol açtığı sorunların 

duyurulması vb. konularda yoğun çaba gösteren gazete, gazeteci ve sanatçıları şükran plâketi takdim 

etmiştir. Aralarında Doğu gazetesinden Mehmet Buyruk (sahibi), Halil İbrahim Özdemir (Yazı İşleri 

Müdürü) ve Faruk Atalayer’in (karikatürist) de bulunduğu, plâket töreninde, dönemin Erzincan Valisi 

Recep Yazıcıoğlu, Erzincan ve halkının 1992 depremi nedeniyle yaşadığı zor günlerde, yerel basının 

önemli rol üstlendiğini ifade etmiştir. Depremden sonra faturanın kendisine kesildiğini, basının 

kendisini sanık sandalyesine oturttuğunu ve kendisine savunma fırsatı verilmediğini, ancak durumun 

ilk günlerdekine göre daha iyi olduğu belirten Yazıcıoğlu, bu kadar eleştiriye rağmen yerel basının 

önemli bir görevi yerine getirdiğini dile getirmiştir. Gazetenin Yazı İşleri Müdürü Halil İbrahim 

Özdemir de dönemin zor koşulları altında gazetecilerin halkın dertlerini ilgililere aktarmak, 

sorunlarının çözümüne yardımcı olmakla meşgul olduklarından, zaman zaman kendi dertlerini bile 

unuttuklarını ifade etmiştir (“Belediyeden Ödül”, 1992: sy 4053, Doğu; “Erzincan halkı adına 

Belediyeden Gazetecilere Şükran Plaketi”, 1992: sy 4080, Doğu; Özdemir, 1992k: sy 4080, Doğu).  

Depremde matbaa makineleri enkaz altında kaldığından ara vermek zorunda kaldığı 

yayınlarına, depremden yaklaşık 12 gün sonra çadırda baskı yaparak (1992: sy 3891, Doğu) yeniden 
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başlayan Doğu’nun çadırda yayınlanan  (İl Halk Kütüphanesinde ulaşılabilen) nüsha sayısı 31’dir. 

Yapılan içerik taramalarına göre 25-26 Mart 1992’de çadırda yayın faaliyetlerine başlayan gazetenin, 

bu yayınlarını 4 Mayıs 1992 tarihine kadar sürdürdüğü ve bu tarihten itibaren normal (standart boyut) 

ofset baskı düzenine geçtiği anlaşılmaktadır.  

 

8.1. Çadırda Basılan Doğu’nun Yapısal Özellikleri 

  

Çadır gazetesinin nüshalarına yakından bakıldığında logo-klişe grubunda Doğu yazısının 

yanına Kızılay çadırı görseli ve hemen altına da “Çadırda Yayınlanan Erzincan’ın Günlük Haber Yorum 

Aktüalite Gazetesi” ibaresi eklendiği görülmektedir. Tabloid ebat, tek yaprak ve iki sayfa olarak basılan 

çadır gazetesinin Sahibi Adnan Kontlar, Yazı İşleri Müdürü Halil İbrahim Özdemir’dir. 1000 TL’den 

satılan çadır gazetenin muhabir kadrosunda önceki sahibi ve kurucularından Mehmet Buyruk’un yanı 

sıra, Yavuz Çorlu, Türker Saltabaş, Mehmet Bölük, Şükrü Kamal ve Cumhur Kural görev almıştır. 

Dizgi-baskı yeri olarak Ermat Ofset (…) Çadır Tesisleri Erzincan Belediye Bahçesi adres gösterilmiştir 

(“Künye-Çadırda Doğu gazetesi”, 1992: sy 3863). 

 

8.2. Çadırda Basılan Doğu’nun Deprem Haberlerinin İçerik, Konu ve Özne Dağılımı 

 

Gazetenin çadır nüshalarında yayınlanan içerikler (haber başlıkları, haberler, köşe yazıları vb.) 

çeşitli yönleriyle sınıflandırılıp içerik analiziyle incelenerek yapılan sınıflandırmaya göre puansal 

ağırlık skorunun tespitine ve elde edilen bulgulardan hareketle, genel bir yaklaşıma ulaşılmaya 

çalışılmıştır. Bu kapsamda çadırda basılan 31 nüshada yer verilen haberler içerik, konu, haber öznesi 

bakımından sınıflandırılmış ve bu sınıflandırma kategorileriyle ilgililik bakımından nicel puanlama 

yoluyla, puansal ağırlık skorları saptanarak nitel betimlemeyle durum tespiti yapılması 

hedeflenmiştir. Bu doğrultuda gazetenin çadır baskılarında yer alan içeriklere (haber, köşe yazısı, vb.) 

belirlenen her bir sınıflandırma kategorileriyle ilgililik yönünden artı puan verilmiş ve bütün 

içerisindeki puansal ağırlığı ortaya konulmaya çalışımlaştır. Ancak bazı haberlerin birden fazla 

kategoriyle ilgili olması ve içeriğinde farklı konulara yer verilmesi nedeniyle, aynı habere birden fazla 

kategori kapsamında artı puanlar verildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.  

Gazetenin çadır nüshalarının ayrıntılı içerik taramalarına göre, yer verdiği deprem haberlerinin 

içeriklerine göre dağılımı Tablo 1’de derlenmiştir. Yapılandırılan sınıflandırmaya göre haberlerin 

içeriklerine göre puansal ağırlık skoruna bakıldığında gazetenin haberlerinde bilgilendirici niteliğinin 

öne çıktığı görülmektedir. Bu bulgu gazetenin çadır baskılarında da bir yerel gazeteden beklenen 

bilgilendirme işlevini yerine getirmeye önem verdiğinin bir göstergesi olarak derlendirilebilir.  

 

Tablo 1. Çadır Gazetesi Deprem Haberlerinin İçerik Dağılımı 

 

İçerik Türü Puansal ağırlık skoru 

Bilgilendirici 106 

Dramatik-trajik 8 

Sansasyonel ve panik yaratıcı 4 

 

Bilgilendirici içeriklere göre oldukça düşük bir orana karşılık gelen dramatik-trajik içerik 

kategorisinde puanlanan içeriklerin ise daha çok deprem nedeniyle oluşan acı, üzüntü, gözyaşı vb. 
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duygu durumunu yansıtan şiirler ve göç temalı içerikler ile depremin can kaybı, yaralanma, barınma 

ve diğer boyutlarda verdiği zararları yansıtan haber ve fotoğraflardan oluştuğu, çadır gazetesi nüsha 

taramalarından anlaşılmaktadır (Aşık Kul Nuri, 1992: sy 3867, Doğu; Çınar, 1992: sy 3871; “Devlet 

Hastenesi Morgunda Bir Kol Sahibini Bekliyor”, 1992; “İki Yaşındaki Takma Adlı Meryem Ankara’da 

Anne Babasını Bekliyor”, 1992: sy 3873, Doğu; “SSK Hastanesinden Hala Ceset Çıkabilir”, 1992: sy 

3865, Doğu; Kul Muharrem, 1992: sy 3886, Doğu). Puansal ağırlık skoru 4 olarak tespit edilen olası 

panik yaratıcı içeriğin de gazetede özellikle bu şekilde yapılandırılmadığı, haber değeri yönünden 

taşıdığı enformasyonun “anilik, beklenmedik” karakterinden kaynaklandığı söylenebilir (“Dinamitle 

Yıkılan Bina Paniğe Yol Açtı”, 1992: sy 3877, Doğu; “Geçen Geceki Deprem Halkı Yeniden Korkuttu”, 

1992: sy 3867, Doğu; “Tunceli ve Pülümür’deki Deprem Erzincanlıları Korkuttu”, 1992: sy 3882; Osma, 

1992: sy 3881, Doğu).  

Gazetenin çadır baskısında yayınlanan deprem haberlerinin konu dağılımı ise Tablo 2’de 

düzenlenmiştir. İçeriklerin belirlenen konu kategorilerine göre yapılan puansal ağırlık skorlarına 

bakıldığında, gazetenin çadır nüshalarında öncelikle günlük yaşamdan kesitler ile bunlara dair 

sorunları yansıtan konulara ağırlık verildiği görülmektedir (“Demirkent’te sular akmıyor”, 1992: sy 

3878; “Enkaz Artıkları Tehlike Saçıyor”, 1992: sy 3884, Doğu; “Erzincan’da Röntgen Cihazı Yok”, 1992: 

sy 3883, Doğu; “Sağlık Hizmetleri Aksıyor”, 1992: sy 3881).  

 

Tablo 2. Çadır Gazetesi Deprem Haberlerinin Konu Dağılımı 

 
Konu Puansal ağırlık 

skoru 

Resmi Organlar ve İcraatları 34 

Yardımlar 12 

Günlük Yaşam, Sorunlar 53 

Çadırda Yaşam 8 

Eleştiri, Çağrı, Talep 43 

Göç  14 

Birlik ve Dayanışma 28 

Bilim Adamları/Uzmanlar 4 

Mesleki Sorunlar 8 

 

Herhangi bir konuda eleştiri, çağrı, talep içerikli haberlere ikinci öncelikli olarak yer verildiği 

görülen çadır gazetesinde, resmi organların icraatlarının yer aldığı haberlerin ise üçüncü öncelikli 

haberler olarak öne çıktığı, Tablo 2’deki puansal ağırlık skorlarından anlaşılmaktadır (Buyruk, 1992a: 

sy 3865, 1992c: sy 3880, Doğu; “Erzincan Yeniden İmar Edilecek”, 1992: sy 3875, Doğu; “Esnaf ve 

Tüccarın Yaraları Acil Olarak Sarılmalıdır”, 1992: sy 3865, Doğu; “Hükemetten çıt yok”, 1992: sy 3885, 

Doğu; “Tek Elektrik Paralarını 2 Ay Erteledi”, 1992: sy 3876, Doğu). Birlik, dayanışma, göç, yardım ve 

çadırda yaşam temaları ile mesleki sorunlar, çadır gazetesinin deprem haberlerinde öne çıkan diğer 

konuları arasındadır (“Başımız Sağ Olsun”, 1992: sy 3863, Doğu; “Belediye Başkanı Talip Kaban: ‘Bu 

Memleket Bizim Göç Çözüm Değildir’”, 1992: sy 3863; “Bu göç ne zaman bitecek”, 1992: sy 3884; 

Buyruk, 1992b: sy 3872, Doğu; “Eleman Aranıyor”, 1992a: sy 3881, Doğu; “Eleman Aranıyor”, 1992b: 

sy 3882, Doğu; “Eleman Aranıyor”, 1992c: sy 3883, Doğu; “Gazeteniz Doğu Büyük Çarşıda Yayınına 

Devam Edecek”, 1992: sy 3881, Doğu; “Hala Çadırlardayız”, 1992: sy 3885; Kul Muharrem, 1992: sy 
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3886, Doğu; Özdemir, 1992b: sy 3869, 1992d: sy 3885; “Özür”, 1992: sy 3886, Doğu). Mesleki sorunların 

yansıtılmasının diğer sorunlara göre geri planda kaldığı, Tablo 2’de ilgili skordan anlaşılmaktadır. Bu 

veri aynı zamanda gazetenin kurucularından Halil İbrahim Özdemir’in, yukarıda da ifade edilen “o 

günün zor koşullarında gazetecilerin halkın dertlerini ilgililere aktarmak, sorunların çözümüne yardımcı 

olmakla meşgul olduklarından zaman zaman kendi dertlerini bile unuttuklarını dile getirdiği” görüşüyle de 

örtüşür niteliktedir.  

Doğu’nun çadır nüshalarındaki deprem haberlerinin öznelerine göre dağılımının puansal 

ağırlık skorları ise Tablo 3’de görülmektedir. Verilere yakından bakıldığında haber özneleri olarak en 

çok şehirdeki kamu kurum/kuruluşlarında görev yapan bürokrat ve yöneticilerin öne çıktığı; onları 

öznesi deprem/depremzede/halk olan haberlerin izlediği görülmektedir (“Asıl Deprem Yakında”, 

1992: sy 3870, Doğu; “Bayram Sonrasında Göçlerde Büyük Artış”, 1992: sy 3871, Doğu; “Belediye 

Başkanı Ankara’da”, 1992: sy 3871, Doğu; “Belediye Başkanı Talip Kaban: ‘Bu Memleket Bizim Göç 

Çözüm Değildir’”, 1992: sy 3863, Doğu; “Depremin yaraları bu yıl içinde sarılacak”, 1992: sy 3888, 

Doğu; “Eğitim ve Sağlık Konusunda Halk Tereddütlü”, 1992: sy 3871, Doğu; “Erzincan Yeniden İmar 

Edilecek”, 1992: sy 3875, Doğu; “Erzincan’da Milli Eğitim Konusunda Tereddütler Var”, 1992: sy 3872, 

Doğu; “Erzincanlı Beklemeye Devam Ediyor”, 1992: sy 3873, Doğu; “Erzincanlılardan Hükümete 

Anlamlı Protesto”, 1992: sy 3880, Doğu; “Erzincanlının kasasında 5 kuruş yok”, 1992: sy 3879, Doğu; 

“Felaket Erzincanlıları Bir Bütün Haline Getirdi”, 1992: sy 3876, Doğu; “Halkın Sabrı Kalmadı: 

Erzincanlılar Ankara’ya Topluca Yürüyecekler”, 1992: sy 3873, Doğu; “Hükemetten çıt yok”, 1992: sy 

3885, Doğu; “Vali Recep Yazıcıoğlu: ‘Esnaf ve Tüccara olan borçlar ödensin’ dedi”, 1992: sy 3877, 

Doğu; “Vali Yazıcıoğlu Ankara’ya gitti”, 1992: sy 3882, Doğu; “Yapılacak Konutlardan 734’ünün 

Arsası Hazır”, 1992: sy 3883, Doğu). Halkın özne olarak temsil edildiği haberlerde, haberin genellikle 

(Erzincanlılar, halk, vatandaşlar, esnaflar vb. şeklinde) çoğul özneye göre yapılandırıldığı, yapılan 

analizlerden anlaşılmaktadır.  

 

Tablo 3. Çadır Gazetesi Deprem Haberlerinin Özne Dağılımı 

 

Özne Puansal ağırlık 

skoru 

Deprem/Depremzede/Halk 21 

Bürokrat/Yönetici 25 

Bilim adamları 2 

Muhalefet liderleri/Siyasileri 3 

Kamu çalışanları 11 

Devlet ve Hükümet Üst Düzey 

Yetkilileri 

18 

Sivil Toplum Örgütleri 18 

Diğer (Medya vb.) 6 

 

Devlet ve hükümetin üst düzey yetkilileri ile sivil toplum örgütlerinin ise haberlerde üçüncü en 

fazla özne grubu olarak (aynı skorla) temsil edildiği saptanırken, onları haber öznesi olarak daha çok 

kamu çalışanlarının öne çıktığı haberlerin izlediği, yapılan nüsha taramalarından anlaşılmaktadır 

(“Atama mı sürgün mü?”, 1992: sy 3884, Doğu; “Başbakan Süleyman Demirel Erzincanlılara Umut 

Dağıttı”, 1992: sy 3869, Doğu; “Demirel: ‘Bundan Sonra Erzincan’ın Milletvekili Benim’ dedi”, 1992: sy 

3876, Doğu; “Devlet Bakanı Erman Şahin Tekrar Erzincan’da”, 1992: sy 3880, Doğu; “ERSİAD Genel 
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Kurulu İstanbul’daYapıldı”, 1992: sy 3887, Doğu; “Erzincan Konusunda Alınması İstenen Tedbirleri 

Yayınlıyoruz:  ‘Demirel’den Neler İstedik?’”, 1992: sy 3870, Doğu; “Erzincan’a bin geçici kadro”, 1992: 

sy 3889, Doğu; “Erzincan’ın sorunlarını içeren bir rapor Başbakan Demirel’e verilecek”, 1992, Doğu; 

“Erzincanlının Ahı Erzincan’ı 10 Kez Yıkar”, 1992: sy 3878, Doğu; “Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı 

Mahmut Özdemir: ‘Erzincan esnafının cebinde harçlığı yoktur’”, 1992: sy 3877, Doğu; “Esnaf ve 

Tüccarın Yaraları Acil Olarak Sarılmalıdır”, 1992: sy 3865, Doğu; “Maliye Bakanı Oral: ‘Erzincanlılar 

1992 sonunda evlerine girecek’”, 1992: sy 3886, Doğu; “Resmi Kurumlarda çalışanlardan bazısı 

memnun, bazısı küskün”, 1992: sy 3886, Doğu; Buyruk, 1992d: sy 3889, Doğu). Bilim adamları ve 

muhalefet siyasilerinin haber öznesi olarak temsil edildiği haberlerin ise oldukça az olması ilginç bir 

ayrıntıdır. Bu türdeki siyasi haberlerde ise dönemin Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut’un özne 

olarak yer aldığı haberler daha ağırlıktadır (“Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut Şehrimize Geldi”, 

1992: sy 3889, Doğu; “Erzincan’ın yapılaşmasına ışık tutacak olan konferans bugün”, 1992: sy 3890, 

Doğu; “TBMM’de Erzincan Milletvekili Y Akbulut’un Gündem dışı konuşması”, 1992: sy 3887, Doğu; 

“TBMM’de Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut’un Gündem dışı konuşması”, 1992: sy 3888, Doğu).  

Çadır nüshalarında ayrıca söz konusu olağanüstü dönemde gazetenin öne çıkan söylem ve 

yayın yaklaşımının ortaya konulması amacıyla sorunların yansıtılması, çözümüne ilişkin tavrı, 

toplumsal dayanışmanın tesisine yönelik tutumu ve devlet/hükümet/ilgili kurum-yetkili icraatlarına 

ilişkin eleştirel olup olmadığına da yanıt aranmıştır. Kurucuları gazetenin yayın yaklaşımını “merkez 

sağ, milliyetçi, muhafazakâr, maneviyatçı” olarak tanımlamaktadırlar (M. Buyruk, kişisel iletişim, 3 

Ağustos 2017; Mehmet Buyruk’tan aktaran: Kaya, 2012a: 665-666; H. İ. Özdemir, kişisel iletişim, 1 

Ağustos 2017). Nitekim 1992 depreminin akabinde, depremle gelen zorlu dönemde çadırdan yaptığı 

yaklaşık bir buçuk aylık yayın sürecinde gazetenin belirtilen yayın yaklaşımıyla, bir yerel gazeteden 

beklenen sorumlu yayıncılık ve işlevselliği, kamuoyunun aynası, halkın gören gözü, işiten kulağı ve 

sesi olarak; araştırmacı, yeri geldiğinde eleştirel, yol gösterici, tavsiye edici, katkı sağlayıcı, birleştirici, 

bütünleştirici ve dayanışmacı bir söylem ve yayıncılık tavrıyla sürdürmeye önem verdiğini, çadır 

nüshalarının ayrıntılı içerik analiz verileri ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgulara göre Doğu’nun, 

92 depreminin akabinde, depremin yol açtığı güçlüklere rağmen çadırdan baskı yaparak, gazetecilik 

meslekî misyonu ve sorumluluğu açısından; yeri geldiğinde eleştirilerinin dozunu artırarak sorunları 

yansıtıcı, çözümü yönünde adım atılmasını teşvik edici, ilgililere seslenici, birlik ve toplumsal 

dayanışmanın tesisinde pozitif, devlet/hükümet/ve diğer kurum icraatlarında yeri geldiğinde 

eleştirel/yeri geldiğinde takdir edici yayıncılık yaklaşımıyla sorumlu bir gazetecilik tavrı ve pratiğini 

özveriyle gerçekleştirdiği; genel bir yaklaşım olarak söylenebilir (“Başımız Sağ Olsun”, 1992: sy 3863, 

Doğu; “Erzincan’da depremden sonra bir Cuma Hutbesi”, 1992: sy 3880, Doğu; “Erzincan’ın 

yapılaşmasına ışık tutacak olan konferans bugün”, 1992; “Erzincanlı Beklemeye Devam Ediyor”, 1992: 

sy 3873, Doğu; “Erzincanlılardan Hükümete Anlamlı Protesto”, 1992: sy 3880, Doğu; “Erzincanlının 

Ahı Erzincan’ı 10 Kez Yıkar”, 1992: sy 3878; “Erzincanlının kasasında 5 kuruş yok”, 1992: sy 3876, 

Doğu; “Felaket Erzincanlıları Bir Bütün Haline Getirdi”, 1992: sy 3869, Doğu; “Hükemetten çıt yok”, 

1992: sy 3885, Doğu; Buyruk, 1992a: sy 3865, Doğu, 1992b: sy 3872, Doğu, 1992c: sy 3880, Doğu, 1992d: 

sy 3889, Doğu; Özdemir, 1992a: sy 3867, Doğu, 1992b: sy 3869, Doğu, 1992c: sy 3870, Doğu, 1992d: sy 

3885, Doğu, 1992e: sy 3886, Doğu, 1992f: sy 3887, Doğu).  

 

8.3. Çadırda Basılan Doğu’da Öne Çıkan Mesleki Sorunlar ve Zorluklar 

Tarih boyunca çeşitli savaşlar ve depremler nedeniyle zaman zaman olağanüstü ve istikrasız 

dönemler yaşayan Erzincan, bu dönemlerinden birini gelişen iletişim teknolojileriyle birlikte 
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McLuhan’ın deyimiyle küresel köye dönüşen dünya, milenyum çağına ilerlerken, 13 Mart 1992’de 

meydana gelen depremle yaşamıştır.  

Doğu gazetesi kurucularından Halil İbrahim Özdemir’in, gazetesinde kaleme aldığı 

“Erzincan’da Gazetecilik” başlıklı yazısında belirttiğine göre, 1992 depreminde baskı makinelerinin 

enkaz altında kalması nedeniyle, ara vermek zorunda kaldıkları yayınlarını, temelli sonlandırmayı 

bile düşünmüşler, ancak halkın sesini duyurma fikri ağır basınca, depremin yol açtığı zarar ve 

zorluklara rağmen yayınlarını sürdürme kararı almışlar ve gazeteyi çadırda hazırlayıp yine çadırda 

basmaya başlamışlardır. Havaya her bulut geldiğinde yürekleri ağızlarına gelmesine karşın 

çalışmalarına çadırda devam ettiklerini belirten Özdemir, dönemin zorlu koşulları altında 

gazetecilerin, halkın dilek ve temennilerini ilgililere aktarmak, sorunlarının çözümüne yardımcı 

olmakla meşgul olduklarından, zaman zaman kendi dertlerini bile unuttuklarını dile getirmektedir. 

Depremin Erzincan’da yerel basını da vurduğunu, gazetelerden bazılarının kapandığını, bazılarının 

güçlükle yayınlarını sürdürdüğünü, bunlardan birinin de yayınlarını çadırda sürdüren Doğu gazetesi 

olduğunu belirten Özdemir, aynı yazısında, dönemin zorlu koşullarında yerel basının yaşadığı 

sıkıntılara çözüm ve destek için basınla ilgili çeşitli mesleki kuruluşlarını aradıklarını ancak olumlu 

yanıt alamadıklarını, borçlarını ertelediklerini, gerek kamu kuruluşları, gerekse özel şahıslardan 

alacaklarını tahsil edemediklerini aktarmaktadır (Özdemir, 1992j: sy 4053, Doğu). Özdemir, 

“Sormayanlara söylüyoruz” başlıklı diğer bir yazısında da depremden sonra, basın sektörü olarak en 

çok üzüldükleri noktalardan birinin yerel gazetelere gereken ilginin gösterilmemesi olduğunu belirtip, 

basınla ilgili meslekî kuruluşların kendilerini ne aradığını, ne de sorduğunu sitemkâr bir yaklaşımla 

“Gönül isterdi. (…) arayıp sormadılar. (…) Soranlara gerekli mesajları gönderdik. Sormayanlara da gazetemiz 

aracılığıyla durumu anlatalım: ‘İyiyiz. Enkazın altında, Matbaamızın bir bölümünü, depolarımızı kaybettik. 

Borçlarımızla başbaşayız. Ayrıca Erzincan’ı terk eden çalışanlarımız nedeniyle gazetemizi bazen bir, bazen iki 

kişi ile çıkarmaya devam ediyoruz.’”şeklinde dile getirmiştir (Özdemir, 1992h: sy 3904, Doğu).  

Gazetenin çadır nüshalarında öne çıkan haberlerden birinin de göç temalı haberler olduğu 

belirtilmişti. Göç olgusunun Doğu’yu elaman ihtiyacı bakımından olumsuz etkilediği Özdemir’in 

siteminden anlaşılmaktadır. Ayrıca, gazetenin künyesinde yer verilen çalışanlar listesine rağmen çadır 

baskısında sürekli eleman ilanı yayınlanması, yine Özdemir’in siteminde vurguladığı sorunu doğrular 

niteliktedir. Nitekim gazetenin o dönemki Yazı İşleri Müdürü Halil İbrahim Özdemir, Erzincan’ı terk 

eden çalışanları nedeniyle, gazeteyi bir ya da iki kişiyle çıkardıklarını ifade etmektedir (“Eleman 

Aranıyor”, 1992a: sy 3881, Doğu; “Eleman Aranıyor”, 1992b: sy 3882, Doğu; “Eleman Aranıyor”, 

1992c: sy 3883, Doğu; “Künye-Doğu Gazetesi”, 1992: sy 3892, Doğu; Özdemir, 1992h: sy 3904, Doğu). 

Gazetenin aynı sorundan muzdarip olduğu, çadır nüshalarının birinde “Doğu” imzasıyla kaleme 

alınan “Özür” başlıklı yazıda “Depremden sonra gazete ve matbaamızda çalışan personelden bir kısmının 

Erzincan’dan ayrılması, bir kısmının işi bırakması nedeniyle gazetemizin dağıtımında aksaklıklar olmaktadır. 

Gazetesi ulaşmayan abonelerimiz, gazetelerini Belediye Bahçesinde bulunan çadırdan temin edebilirler. Bu 

yüzden abonelerimizden özür diliyoruz.” ifadeleriyle dile getirilmektedir (“Özür”, 1992: sy 3866, Doğu).  

Gazete çadır yayınlarından sonra da depremden kaynaklanan problemlere, halkın sıkıntılarına, 

temel ihtiyaç ve taleplerine, yerel basının sorunlarına ve çözüm önerilerine sütunlarına yer vermeyi 

sürdürmüştür. Gazetenin aynı yıla ait (1992) ilerleyen sayılarında Yazı İşleri Müdürü Halil İbrahim 

Özdemir’in Yazı-Yorum adlı köşesinde (1992i: sy 4027, Doğu) Erzincan yerel basını ve gazetelerinin 

durumu, depremden sonra çektiği sıkıntılar, kapanmak zorunda kalan gazeteler, vb. konularda 

yaptığı değerlendirmeleriyle, dönemin Erzincan basını hakkında önemli kesitler aktarılmaktadır. 

Doğu gazetesi, çadırda gazetecilik faaliyetini yaklaşık bir buçuk ay sürdürmüş, 1992 Mayıs ayı 
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başlarında, önceki yerine taşınarak, 4 Mayıs 1992 tarihinden itibaren normal ofset baskıya geçmiştir. 

Normal yayın sürecinde de aynı yayın yaklaşımıyla, deprem nedeniyle içinde bulunulan olağanüstü 

dönemde yaşanan zorlukları, halkın ve şehrin sorunlarını kamuoyuna yansıtmayı sürdüren gazetenin, 

sütunlarında yer verdiği oldukça ses getiren bazı haber ve yazılarıyla aynı işlevselliğini sürdürdüğü, 

gazetenin seri nüsha taramalarında görülmektedir. Mesela deprem yardım malzemelerinin Fırat 

Nehrine döküldüğüne dair “Ne yapıyorlar?” başlıklı fotoğraflı haberi ve bu haberle ilgili olarak aynı 

sayfada, Yazı İşleri Müdürü Halil İbrahim Özdemir’in “Bir açıklaması var mı?” başlıklı köşe yazısı bu 

duruma örnek verilebilir. Nitekim gazetenin bir sonraki ve devamındaki ilgili nüshalarında söz 

konusu haberle ilgili yetkililerin açıklamaları ve konuyla ilgili soruşturma açılacağı haberinin 

manşetten girmesi gazetenin bu bağlamdaki işlevsellini ortaya koymaktadır (“Fırat Nehrine dökülen 

gıda maddeleri sağlık açısından zararlı idi”, 1992: sy 3905; “Ne yapıyorlar?”, 1992: sy 3903; 

“Soruşturma Açacağız”, 1992: satır 3904; Özdemir, 1992g: sy 3903).  

 

SONUÇ 

 

Olağanüstü diye tabir edilen dönemlerde basının etkisini, işlevlerini ve habercilik pratiklerini 

Doğu gazetesi özelinde ortaya koymak açısından önem taşıyan bu çalışmada; adı geçen gazetenin 

1992 Erzincan Depremin ardından, kendisi de depremden etkilenmesine rağmen, çadırdan yayın 

çabalarıyla sergilediği gazetecilik pratikleri ve ayakta kalma çabaları ortaya konulmuştur. Bu 

kapsamda, 13 Mart 1992’de yaşanan depremin ve deprem haberlerinin, dönemin toplumsal, siyasal ve 

ekonomik koşulları ile genel olarak basın ve Erzincan basını dikkate alınarak, Doğu gazetesinin çadır 

baskısında nasıl sunulduğu incelenmiştir.  

Olağanüstü dönemler, çeşitli mesleklerde olağanüstü efor gerektirmektedir. Bunlardan biri de 

gazeteciliktir ve bu tür dönemlerde ekstra olağanüstü efor ve hassasiyet gerektirmektedir. Doğu 

gazetesi 13 Mart 1992 depremi nedeniyle baskı makineleri enkaz altında kalınca, depremin yol açtığı 

olağanüstü durum ve durumun güçlüklerine rağmen, dünyada belki de eşine ender rastlanan bir 

uygulamayla yayın malzemelerini, Belediye bahçesinde kurulan bir çadıra taşıyarak, gazetecilik 

faaliyetini yaklaşık bir buçuk ay süreyle çadırda, zorlu şartlar altında sürdürmüştür. Gazete çadırda 

gazetecilik pratiği sürecinde, gazetecinin tarihe tanıklık ve kamu görevi vazifesi yönüyle haberciliğin 

de ötesinde, toplumsal sorumluluk ve dayanışma boyutunda önemli işlev üstlenmiş, deprem 

nedeniyle yaşanan olağanüstü durumun yönetiminde, kurucularından Mehmet Buyruk’un (kişisel 

iletişim, 3 Ağustos 2017) ifadesiyle dönemin valisi ve belediye başkanı ve kurumlarıyla işbirliği 

içerisinde “bir kriz masası” gibi çalışarak koordinasyonda -basın sacayağı olarak- yer almıştır. 

Doğu’nun çadırda gazetecilik refleksi, aynı zamanda halkın olağanüstü bir durum/kriz anında, 

toplumsal ihtiyaçların en başında gelen haber ve bilgi alma hakkının karşılanmasında elzem bir adım 

olarak değerlendirilebilir. Depremden sonra çadırdaki gazetecilik çabalarıyla, zor şartlarda iki sayfalık 

önlü arkalı tek yaprak da olsa okuyucuyla buluşan çadır baskısıyla Doğu, bir yerel gazeteden 

beklenen haber ve bilgi vermesi yanında, sorunların dile getirilip çözümüne katkı adına sütunlarında 

yer verdiği bazı haberleriyle öneren, yol gösteren, yansıtan, seslenen, sesleneni seslendiren, yeri 

geldiğinde tenkit, yeri geldiğinde takdir eden, birleştirici, toplumsal dayanışmayı teşvik edici vb. rol 

üstlenmiştir. Çadır nüshalarının içerik analizlerinden elde edilen bulgular, gazetenin içeriklerine göre 

haberlerinde daha çok, bilgilendirici; konularına göre haberlerinde daha çok, günlük yaşama dair 

sorunları yüksek sesle, gerektiğinde eleştirel söylem yaklaşımıyla sütunlarından yansıttığını ortaya 

koymaktadır. Yayınlandığı süre boyunca çadır gazetesinin sütunlarında yer verdiği deprem 
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haberlerinde öne çıkan haber özneleri ise daha çok, şehirdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli 

bürokrat ve yöneticiler oluştururken, bunları deprem/depremzede/halk özneli haberler izlemektedir. 

Yine içerik analizi bulguları, çadırda yayınlanan Doğu’nun, dönemin deprem içerikli haberlerinde 

üzerinde durduğu tema ve kavramlar şehre sahip çıkmayı, göçü durdurmayı ve toplumsal dayanışma 

inşa çabasını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla Doğu’nun çadır gazetesinde 92 depremi haberlerinin 

sunuluşu, olağanüstü koşullarda bir yerel gazetenin, zorluklara rağmen ayakta durabilme mücadelesi 

verirken aynı zamanda birlik, beraberlik ve Erzincanlılık ruhunun yansıtılması, toplumsal 

dayanışmanın geliştirilmesi, bu sayede deprem yaralarının sarılması, zararlarının en az hasarla 

atlatılması ve normale dönülmesi için harekete geçilmesi yönünde adımlar atılmasına katkı sağlama 

gayretinde olduğu, genel bir yaklaşım olarak söylenebilir.  

Çadırda gazetecilik sürecinde gazetenin mesleki açıdan en çok sıkıntı yaşadığı durumlardan 

birisi dağıtım sorunu ve eleman ihtiyacıdır. Kurucularından Halil İbrahim Özdemir’in iddiasına göre 

“Erzincan’ı terk eden çalışanları nedeniyle” gazeteyi bazen bir, bazen iki kişi çıkarmak zorunda 

kalmalarıdır. Nitekim gazetenin bu sıkıntısını, çadırda basım nüshalarında art arda yayınlanan 

“Eleman Aranıyor” ilanları ile yine bu nüshalarından birinde dağıtım sorunu yüzünden gazetenin 

abonelerine yeterince ulaşmaması nedeniyle yer verilen “Özür” başlıklı yazı doğrular niteliktedir.  

Uzun ömürlülük ve geleneklerin ağırlığı, basında bir tür sorumluluk duygusu oluşturur. Ne de 

olsa gazeteler çıktıkları her sabah asılmaya hazırdırlar ve gurur duyduğu bir geleneğe uymak 

yüzünden asılmayı tercih edilebilir. Bir gazetenin uzun ömürlülüğü bir dizi önemli ve olumlu özelliğe 

işaret eder: bir dizi farklı sosyal ve ekonomik ortamda ayakta kalabilmek; uyum sağlayabilmek; 

hizmet ettiği, değişen toplumu yansıtabilmek; yılların getirdiği çeşitli buhranlara göğüs gerebilmek ve 

hepsinden çok tarihsel bir bakış açısı… Gelenek sahibi bir gazete de kendi geçmişine bakabilir 

(Walker, 1999: 14). Walker’ın yaklaşımında sözünü ettiği “bir gazetenin” Erzincan’da somutlaşmış 

örneği gibidir, Doğu… Günümüzde 41. yayın yılını yaşayan gazetenin; 1981’den bugüne yayıncılık 

serüveninin, milenyum çağına doğru 13 Mart 1992’de yaşanan depremle ilgili kesiti; o zorlu süreçte, 

çadırda gazetecilik refleksiyle, olağanüstü dönemin çetin koşulları altında halka haber ve bilgi 

verebilmenin, tarihe tanıklığın ve onu kaydedebilmenin, şehrinin temel ihtiyaçlarını, sıkıntılarını, 

taleplerini yansıtabilmenin ve nihayetinde ayakta kalabilmenin -bir yerel gazete olarak- önemini 

hatırlatmaktadır.  
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Nazan KAHRAMAN: Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede 

tamamlamıştır. 2016 yılında Amasya Üniversitesine yardımcı doçent olarak atanmıştır. 2021 yılında İletişim Çalışmaları 

alanında Doçent unvanını almıştır. Halen Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev 

yapmaktadır. Çalışma alanları, yerel basın, basın tarihi, toplumsal cinsiyet ve dezavantajlı gruplardır. 

 

Özet: Bu araştırmanın amacı, yerel basına yönelik yapılan akademik çalışmaların genel eğilimlerini belirlemektedir. 

Araştırma kapsamında çalışmaların yılı, yayınlandığı dergi, taranan indeks, sayfa sayısı, çalışmanın kapsadığı coğrafi alan, 

amacı, yöntemi, örneklemi ile araştırmalarda ulaşılan sonuçlar ve öneriler analiz edilmiştir. Araştırmada, betimsel ve içerik 

analizi yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, TÜBİTAK ULAKBİM çatısı altında, Türkiye’de yayınlanan akademik 

hakemli dergileri barındıran “Dergipark” üzerinde yer alan ve erişim sağlanan 113 çalışma oluşturmaktadır. Araştırmada 

örnekleme erişim sağlamak için dergipark.org.tr adresi üzerinden “yerel basın” ve “yerel medya” ifadelerinde arama 

yapılmıştır. Araştırmanın birkaç önemli sonucu şöyledir: Araştırma kapsamında incelenen akademik çalışmaların yaklaşık 

%16’sı 2019 yılında yapılmıştır. Araştırmaların kapsadığı coğrafi alan veya iller sıralamasında yaklaşık %12’si Eskişehir’de 

gerçekleşmiştir. 

  

Anahtar Kelimeler: Yerel Basın, Dergipark, Akademik Çalışma  

 

Abstract: Within the scope of the research, the year of the studies, the magazines they were published, the index scanned, the 

number of pages, the geographical area covered by the studies, their purpose, method and sample were analyzed. In tis 

research, descriptive and content analysis was made. The sample of the research consists of 113 accessible studies on 

"Dergipark", which hosts academically refereed journals published in Turkey under the roof of TÜBİTAK ULAKBİM and 

accessed. In order to provide access sample of study, “local press” and “local media” expressions were searched on the website 

Dergipark.org.tr. A few important results of the research are as follows: Approximately 16% of the academic studies 

examined within the scope of the research were conducted in 2019. Geographical area covered by the studies or provinces 

covered by the research, approximately 12% was realized in Eskişehir. 

 

Keywords: Local Press, Dergipark, Academic Journal 

 

 

YEREL BASINA YÖNELİK YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 

1.GİRİŞ 

 
Yerel basını, belirli bir bölgede yayınlanarak veya basılarak, o bölgede yaşayanları ilgilendirdiği 

için okunan ve en önemlisi de haberlerin kaynağının yerel olduğu gazeteler olarak 

kavramsallaştırabiliriz. Burada sadece yazılı değil, görsel ve işitsel basın için doğrudan ya da dolaylı 

olarak referans verilen temel kavram coğrafi yerelliktir. 

Bu yerellik kavramının sınırlarını, gazetelerin yayımlandıkları yer, habere konu olan olay ya da 

bilginin kaynağı ve kapsamı ile haberi/gazeteyi okuyan/izleyen/dinleyen yerel halk olmak üzere üç 

unsur ile çizebiliriz. Yerel basın, ulusal (yaygın) basından hem hedef kitlesi bakımından hem de haber 

ve bilgi kaynağının toplumsal ve coğrafi olarak daha sınırlı olması bakımından farklıdır. Bilgi ve 

iletişim teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü değişime rağmen günümüz dünyasında hala 

bireylerin yaşadıkları yere dair en detaylı bilgi alabildikleri kaynak yerel basındır.  
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“Ünlü” yada “önemli” olmadığı için ulusal basında haber değeri atfedilmeyen kişilerin veya 

“olağanüstülük” koşulunu sağlamadığı halde yaşadıkları bölge, mahalle ve hatta sokağa dair bir çok 

başka insan için sıradan olan bir bilginin habere dönüşebildiği mecra yine yerel basındır. Yayınlandığı 

yörenin haber değeri atfedilen olay ya da olgularını haber yapan yerel basın, yayınlandığı yer için çok 

önemli bir mecradır. Yerel basının kendisinden beklenen ve kendisine görev edindiği çok fazla görevi 

vardır. Bu görevlerin büyük bir kısmı, yerel basının Türkiye’nin siyasal, toplumsal ve ekonomik 

tarihine tanıklık etmesinden ve tarihin önemli kırılmalarında aktif rol üstlenmesinden 

kaynaklanmaktadır. Günümüz koşullarında belki de bunların tekrar gözden geçirilmesi ve yerel 

basının olması gereken değil mevcut durum üzerinden bir çerçeveye oturtulması gerekmektedir 

Ülkemizde 2020 TUİK verilerine göre yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde yayımlanan toplam 

4746 süreli yayın vardır. Bu süreli yayınların 1971’, gazete ve 714’ü dergi olmak üzere 2685’i yerele 

aittir. Buna rağmen toplam tirajın sadece %16,9'unu yerel gazete ve dergilere aittir. Bir başka ifadeyle 

yerel gazeteler sayıca çok fazla olmasına rağmen, tirajları ulusal basının çok gerisindedir.  

Yerel basın, ulusal (yaygın) basından hem hedef kitlesi bakımından hem de haber ve bilgi 

kaynağının toplumsal ve coğrafi olarak daha sınırlı olması bakımından farklıdır. Bu farklılık ve 

içeriğin yerele ait olması nedeniyle yerel basın, aynı zamanda ulusal basının haber kaynağıdır. 

Yayımlandıkları yerle ilgili haber ve bilgi üreten bu araçlar, tüm tarihsel anlara tanıklık ettikleri için 

de bulundukları bölgelerin hafızasıdırlar. Bununla birlikte yerel basın işletmeleri, birer ticari 

işletmedir. Haber üretiminden gazetenin okuyucusuna kadar geçen her bir aşama sermaye ve yatırım 

gerektiren süreçlerdir. Ayrıca bu süreçler sadece ekonomik bir çerçevede gerçekleşmez. Bölgenin 

tarihsel, toplumsal ve siyasal koşulları da aynı şekilde etkilidir. Öte yandan haber ile okuyucu 

arasında geçen sürecin üç temel unsuru, haberin sunulduğu mecra olarak gazete, haberi üreten olarak 

gazeteci ve haberi ticari bir mal olarak satan gazete sahibidir. 

Öte yandan yerel basının birbiriyle ilişkili çok önemli sorunları vardır. Bunlar, ekonomik 

sıkıntılar; kalifiye eleman azlığı, çalışma koşulları; çalışanlar için düşük ücret ve sosyal imkanların 

yetersizliği; medyanın siyasi, bürokratik, ekonomik, askeri seçkinlerle ilişkisi; girdi maliyetleri, yasal 

düzenlemeler; teknik ve teknoloji kullanımında yetersizlikler, zayıf içerik üretimi; yayın yapılan 

kentin siyasi, ekonomik ve kültürel yapısı olarak sıralanabilir (Gezgin, 2007: 193; Ulusoy, 2003: 104; 

Şeker, 2007: 73; Yaşin, 2009:140; Birsen, 2011: 126; Aksoy, 2010: 69; Vural, 2007: 341). 

Bu araştırma, yerel basına yönelik çalışmaların düzeyini, bir başka ifadeyle akademinin yerel 

basına ilgisini ortaya koymaya çalışmaktadır. Yapılan akademik çalışmalarda yerel basının ne dere 

yer bulduğunun tespitinin bu konudaki çalışmalara ilgiyi artıracağı varsayılmıştır.  

 

2.YÖNTEM 

 

2.1.Araştırmanın amacı, kapsamı ve örneklemi 

 

Araştırmanın amacı, yerel basına yönelik yapılan akademik çalışmaların genel eğilimlerini 

belirlemektedir. Araştırmanın evreni, Türkiye’de yerel basını konu alan akademik çalışmalardır. 

Çalışmanın örneklemi belirlenirken amaçsal örnekleme yöntemi seçilmiş ve dergipark üzerinde 

yayınlanan dergilerde yer alan ve yerel basını konu alan makaleler örneklem olarak seçilmiştir.   

 Çalışmada, TÜBİTAK ULAKBİM çatısı altında, Türkiye'de yayınlanan akademik hakemli 

dergiler için elektronik ortamda barındırma ve editoryal süreç yönetimi hizmeti sunan “DergiPark” 

Web sayfası üzerinde yerel basın ile ilgili olan makalelere erişim sağlanmıştır. Söz konusu Web sayfası 
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üzerinde 1-4 Eylül 2021 arasında çalışılmıştır. Araştırmada, https://dergipark.org.tr/tr/ adresinde, 

Türkçe anahtar kelime olarak “yerel basın” yazılarak 94 makaleye, “yerel medya” yazılarak 19 

makaleye erişim sağlanmıştır. Böylece araştırmanın örneklemini iki anahtar kelime ile ulaşılan toplam 

113 makale oluşturmaktadır. 

 

2.2. Araştırmanın problemi 

 

Araştırmanın problemi yerel basının akademik çalışmalarda ne düzeyde yer aldığıdır. Bu 

problem cümlesinin çözümlenebilmesi bağlamında yerel basını konu alan makalelerle ilgili olarak şu 

sorulara cevap aranmaya çalışılmıştır: 

1.Makalelerin yıllara göre dağılımı nedir? 

2. Makalelerin sayfa sayısına göre dağılımı nasıldır? 

3.Makalelerin yayın dillerine göre dağılımı nedir? 

4. Makalelerin yazar sayılarına göre dağılımı nedir? 

5.Makalelerin yayınlandığı dergilere göre dağılımları nedir? 

6. Makalelerin kapsadığı şehirlere göre dağılımı nedir? 

7. Makalelerin kullanılan yöntem(lere) göre dağılımı nedir? 

8. Makalelerin seçilen örneklemlere göre dağılımları nasıldır? 

9. Makalelerin veri toplama aracına göre dağılımı nasıldır? 

10.Makalelerin aldıkları atıf sayılarına göre dağılımları nedir? 

 

2.3.Yöntem ve verilerin toplanması 

 

Araştırmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, incelenen makalelerden 

metinlerden sistematik ve geçerli sonuçlar çıkararak, toplanan verileri açıklayabilecek ilişki ve 

kavramlara erişmek amacıyla (Yıldırım, 2015:124) veriler içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Bu 

yöntemin seçilmesinin nedeni içerik analizinin, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve 

temalar çerçevesinde bir araya getirerek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde 

59düzenleyerek yorumlamaya imkan vermesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 227). 

Çalışmada analiz tekniği olarak belirlenen öğelerin hangi sıklıkta tekrarladığını belirlemek için 

frekans analizi (Bilgin, 2014: 18) ve incelenen metinlerdeki analiz nesnelerine erişmek için ise 

kategorisel analiz yapılmıştır (Bilgin, 2014: 19). Bu çalışma, bir literatür incelemesidir ve analiz birimi 

yerel basındır. Araştırmada öncelikle araştırılması hedeflenen yerel basın ile ilgili olarak yazılmış 

makalelere erişim sağlanmış ve ardından doküman incelenmesi gerçekleştirilmiştir.  

Kategorilerin belirlenmesi: Araştırmada makaleler için inceleme ölçütü olarak kategoriler 

belirlenmiştir. Bu kategorilerin ilkinde, makalelerin yayın yılları, sayfa sayıları, dilleri irdelenmiştir. 

İkinci Kategoride, makalelerin yayınlandığı dergiler, yazar sayıları ve aldıkları atıf sayısı 

irdelenmiştir. Üçüncü kategoride, makalelerin konuları ve kapsadıkları şehirler irdelenmiştir. 

Dördüncü kategoride, makalelerde kullanılan yöntemler, örneklem düzeyi, veri toplama ve analiz 

araçları irdelenmiştir. 
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3.BULGULAR VE YORUM 

 

3.1. Yerel Basına Yönelik Yazılan Makalelerin Yayın Yıllarına İlişkin Bulgular 

 

Tablo 1. Makalelerin Yıllara Göre Dağılımı 

 
Yıllar Makalelerin Dağılımı 

 Frekans % 

1980-1989 2 1,76 

1990-1999 5 4,42 

2000-2009 11 9,73 

2010-2019 76 67,25 

2020 ve sonrası 19 16,8 

Toplam 113 100 

 

Tablo 1 incelendiğinde, makalelerin %67,25’inin 2010-2019 aralığında; %9,73’ünün 200-2009 

aralığında; %4,42’isinin 1990-1999 aralığında ve %1,76’sının da 1980-1989 aralığında yazıldığı 

görülmektedir. Tabloda yerel basına yönelik en fazla makalenin 2010-2019 aralığında olduğu 

görülmektedir. Ayrıca Tabloda dikkat çeken bir diğer önemli husus, makalelerin yıllar itibariyle artış 

gösterdiğidir.  

 

3.2. Yerel Basına Yönelik Yazılan Makalelerin Sayfa Sayılarına İlişkin Bulgular  

 

Tablo 2. Makalelerin Sayfa Sayılarına Göre Dağılımı 

 
Sayfa Sayı Aralığı Makale Sayısı 

 Frekans % 

10 sayfaya kadar 18 16 

11-20 arası 56 50 

21-30 arası 33 29 

30'dan fazla 6 5 

Toplam 113 100 

 

Tablo 2 incelendiğinde, yerel basına yönelik yazılan makalelerin%50’sinin 11-20 sayfa 

aralığında; %29’unun 21-30 sayfa aralığında; %16’sının 10 sayfaya kadar ve %5’inin de 30 sayfadan 

fazla olduğu görülmektedir. Bir başka ifadeyle incelenen makalelerin yarısı 11-20 sayfa aralığındadır. 

 

3.3. Makalelerin Yayın Dillerine İlişkin Bulgular  

 

Tablo 3. Makalelerin yayın Dillerine Göre Dağılımı 

 

Yayın Dili Makale Sayısı 

 Frekans % 

Türkçe 111 98,23 

İngilizce 1 0,88 

Fransızca 1 0,88 

Toplam  113  
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Tablo 3 incelendiğinde makalelerin neredeyse tamamının Türkçe olduğu görülmektedir. 

Makalelerin %98,23’ü Türkçe yayınlanırken, Fransızca ve İngilizce 1’er makale yayınlanmıştır.  

 

3.4. Yerel Basına Yönelik Yazılan Makalelerin Yazar Sayılarına İlişkin Bulgular 

 
Tablo 4. Makalelerin Yazar Sayılarına Göre Dağılımı 

 
 Makale Sayısı 

 Frekans % 

Tek yazar 79 69,9 

İki yazar 26 23 

Üç yazar 6 5,3 

Dört yazar 2 1,7 

Toplam 113 100 

 

Tablo 4 incelendiğinde, makalelerin %69,9’unun tek yazarlı olduğu görülmektedir. Makalelerin 

%23’ü iki yazarlı, %5,3’ü üç yazarlı ve %1,7’si dört yazarlıdır.  

 

3.5. Yerel Basına Yönelik Makalelerin Yayınlandığı Dergilere İlişkin Bulgular 

 

Tablo 5. Yerel Basına Yönelik Makale Yayınlayan Dergilerin Dağılımı 

 

Yayınlanan Makale Sayısı Dergi Sayısı 

13 Makale  1 

8 Makale  1 

7 Makale  2 

3 Makale  4 

2 Makale  12 

1 Makale  44 

Toplam 113 

 

Tablo 5 incelendiğinde, dergipark web sitesindeki 46 dergide yerel basınla ilgili 1 makale 

yayınlanmıştır. Yine tabloya göre, 10 derginin her birinde 2 makale; 4 derginin her birinde 3 makale; 2 

derginin her birinde 7 makale; 1 dergide 8 ve 1 dergide de 13 makale yayınlanmıştır. 
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Tablo 6. Makalelerin Dergilere Göre Dağılımı 

 

Dergi Adı Makale Sayısı 

Selçuk İletişim Dergisi 13 

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 8 

Erciyes İletişim Dergisi 7 

Kurgu Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi 

Uluslararası Hakemli İletişim Dergisi 7 

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 

Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi 3 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-

Dergisi 3 

Marmara İletişim Dergisi 2 

Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 2 

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim 2 

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 2 

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  2 

Karadeniz İletişim Araştırmaları Dergisi 2 

Belgi Dergisi 2 

AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, 2 

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 

Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi 2 

Diğer Dergiler 44 

 

Tablo 6 incelendiğinde, yerel basını konu alan makalelerin en fazla iletişim fakülteleri 

dergilerinde yayınlandığı görülmektedir. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesinin Dergisi, Selçuk 

İletişim 13 makale ile ilk sıradadır. Onu, 8 makale ile Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Elektronik Dergisi, e-Gifder ve 7 makale ile Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dergisi 

Kurgu izlemektedir. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 

ve Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi dergilerinin her birinde 3 makale yayınlanmıştır. Marmara 

Üniversitesi İletişim Fakültesi, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, Üsküdar Üniversitesi İletişim 

Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi 

dergileri 2 makale yayınlayan dergiler arasındadır. Sadece 1 makale yayınlayan dergiler içinde 

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul 

Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi dergileri 

bulunmaktadır.  
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3.6. Yerel Basına Yönelik Makalelerin Kapsadığı Şehirlere İlişkin Bulgular 
 

Tablo 7. Makalelerin Kapsadığı Şehirlere Göre Dağılımı 

 

Şehirler Makale Sayısı 

Eskişehir 12 

Konya  9 

Erzurum 7 

Antalya 5 

Elâzığ 4 

Amasya, Aydın, Bursa, Denizli, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Kars, Kocaeli, 

Sakarya, Van,  

3 

Ankara, Çorum, Diyarbakır, Giresun, Mersin, İzmir, Malatya, Ordu, Tokat, 

Trabzon, Şanlıurfa, Aksaray 

2 

Adana, Adıyaman, Ağrı, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Erzincan, Gaziantep, 

Isparta, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Samsun, Sivas Tekirdağ, Uşak, 

Zonguldak, Kırıkkale, Batman, Bartın, Kilis, Baden-Almanya, İran-Şiraz, 

Amerika-Denver, Yunanistan-Serez 

1 

 

Tablo 7 incelendiğinde, 12 makalede Eskişehir, 9 makalede Konya, 7 makalede Erzurum, 5 

makalede Antalya ve 4 makalede Elâzığ basınının konu edinildiği görünmektedir. Yine tabloya göre 

11 şehir basını 3’er makalede incelenmişken; 12 şehir 2 makalede ve 26 şehir basını 1’er makalede 

incelenmiştir. Makalelerde incelenen şehirlerden İran-Şiraz, Amerika-Denver, Yunanistan-Serez 

olmak üzere 3’ü yabancı ülke basınına aittir.  
 

3.7. Yerel Basına Yönelik Makalelerin Kullanılan Yöntem(lere) İlişkin Bulgular 
 

Tablo 8. Makalelerin Kullanılan Yöntemlere Göre Dağılımı 
 

Yöntem Makale sayısı  

 Frekans % 

Nicel 52 46 

Nitel 20 17,7 

Karma 4 3,5 

Belirtilmemiş 37 32,8 

Toplam 113 100 

 

Tablo 8 incelendiğinde makalelerin %46’sında nicel ve %17,7’sinde nitel yöntemin kullanıldığı 

görülmektedir. Makalelerin %3,5’inde karma yöntem yani nicel ve nitel yöntem birlikte kullanılmıştır.  

Yönteme ilişkin herhangi bir bilgiye rastlanmayan makalelerin oranı ise %32,8’dir.  
 

Tablo 9. Makalelerde Kullanılan Analiz Yöntemlerinin Araştırma Yöntemlerine Göre Dağılımı 
 

Araştırma Yöntemi İçerik Analizi Söylem Analizi 

Göstergebilimsel 

Analiz 

Frekans Analizi 

Karma 2 3 - 2 

Nicel 20 - - 30 

Nitel - 5 1 - 

Toplam 22 8 1 32 
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Tablo 9 incelendiğinde, herhangi bir analiz yöntemi kullanan makalelerden 22’sinde içerik 

analizi yapılmıştır. İçerik analizi yapılan makalelerin 2’si hariç hepsi nicel yöntemi kullanan 

makalelerdir. Söylem analizi kullanan makale sayısı, 3 ve göstergebilimsel analiz yöntemi kullanan 

makale sayısı da 1’dir. Makalelerden 30’u nicel yöntemi kullanalar olmak üzere toplam 32’sinde 

frekans analizi yöntemi ile veriler analiz edilmiştir.  

 

3.8. Yerel Basına Yönelik Makalelerin Örneklemlerine İlişkin Bulgular 

 

Tablo 10.  Makalelerin Örneklemlerine Göre Dağılımı 

 

Örneklem  Makale sayısı 

 Frekans % 

Gazete 58 51,3 

Gazeteci 17 15,1 

Okur 8 7,0 

Dergi 2 1,8 

Televizyon 1 0,9 

Radyocu 1 0,9 

Gazete sahibi 1 0,9 

Belirtilmemiş 25 22,1 

Toplam 113 100 

 

Tablo 10 incelendiğinde, makalelerin %51,3’ünde gazetelere ilişkin bir araştırma yapılmıştır. 

Gazetecilere ilişkin bir inceleme içeren makalelerin oranı %15,1 ve gazete okurlarının örneklem olarak 

seçildiği makalelerin oranı %7’dir.  Tabloya göre diğer kitle iletişim araçlarından dergi, makalelerin 

%1,8’inde, televizyon ise %0,9’unda, radyocular %0,9’unda, gazete sahipleri ise %0,9’unda örneklem 

olarak seçilmişlerdir. Ayrıca örnekleme ilişkin herhangi bir bilgiye rastlanmayan makalelerin oranı 

%22,1’dir.  

 

3.9. Yerel Basına Yönelik Makalelerde Kullanılan Veri Toplama Araçlarına İlişkin Bulgular 

 
Tablo 11. Makalelerde Kullanılan Veri Toplama Araçlarının Dağılımı 

 

Veri Toplama Aracı Makale Sayısı  

 Frekans % 

Anket 22 19,46 

Kodlama Formu 8 7,07 

Görüşme Formu 6 5,30 

Diğer 5 4,42 

Belirtilmemiş 72 63,71 

  113 100 

 

Tablo 11 incelendiğinde makalelerin %19,46’sında veri toplama aracı olarak anket formu 

kullanıldığı görülmektedir. Kodlama formu aracılığıyla veri toplayan makalelerin oranı %7,07 ve 

görüşme formu aracılığıyla veri toplayan makalelerin oranı %5,30’dur. Makalelerin %4,42’si diğer 
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başlığında sınıflandırılmıştır. Bu makaleler nitel yöntemle söylem analizi yapan 5 makaledir. Son 

olarak makalelerin %63,71’inde veri toplama aracı hakkında bilgi verilmemiştir.  

 

3.10. Yerel Basına Yönelik Makalelerin Aldıkları Atıflara İlişkin Bulgular 

 
Tablo 12. Makalelerin Aldıkları Atıf sayılarına göre dağılımı 

 
Atıf sayısı Makale sayısı  

 Frekans % 

Hiç Atıf almayan  61 53,98 

1 atıf alan 17 15,04 

2 atıf alan  4 3,53 

3 atıf alan  3 2,65 

4 atıf alan 2 1,76 

5 atıf alan 2 1,76 

6 atıf alan 2 1,76 

7 atıf alan 6 5,30 

8 atıf alan 2 1,76 

9 atıf alan 2 1,76 

10 atıf alan 1 0,88 

11 atıf alan  2 1,76 

12 atıf alan 3 2,65 

13 atıf alan 1 0,88 

15 atıf alan 2 1,76 

18 atıf alan 1 0,88 

21 atıf alan 1 0,88 

25 atıf alan 1 0,88 

Toplam 113 100 

 

Tablo 12 incelendiğinde makalelerin %53,98’inin hiç atıf almadığı görünmektedir. Sadece 1 atıf 

alan makalelerin oranı, %15,04’tür. Makalelerden %5,30’u 7 atıf ve %3,53’ü 2 atıf almıştır. 3 atıf alan ve 

12 atıf alan makalelerin oranı %2,65’tir. Tabloda dikkat çeken husus, makalelerin yarısının hiç atıf 

almamış olması, 1 makalenin 25, 1 makalenin 21 atıf almış olmasıdır. Yerel basın konusunda erişim 

sağlanan makalelerin aldığı toplam atıf sayısı 315’tir. Bu atıfların, %30’unu 11 makale almıştır.  

 

SONUÇ  

 

Yerel basını konu alan makalelerin sayısı yıllar itibariyle giderek artmaktadır. Bu durum 

akademinin yerel basına ilgisinin arttığının bir göstergesi olarak okunabilir. 

Makaleler çoğunlukla tek yazarlı olduğu, bir başka ifadeyle iki ve daha fazla yazar sayısı olan 

makalelerin yok denecek kadar az olması, yerel basın konusunda araştırmacıların yalnız çalıştığını 

düşündürmektedir.  

Makalelerin en fazla yayınlandıkları dergiler, İletişim fakülteleri dergileridir. Bu durum iletişim 

fakültelerinin yerel basına ilginin göstergesi olarak görünse de makalelerin yarısından daha azının bu 

dergilerinde yayınlandığı düşünüldüğünde, iletişim fakültelerinin yerel basına daha fazla ilgi 

göstermesi gerektiği söylenebilir. 
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Makalelerde en fazla gazeteler üzerinde çalışılmıştır. Radyoya ilişkin bir makaleye 

rastlanmamış ve televizyon da bir makaleye konu olmuştur. Herhangi bir kitle iletişim aracı, 

dinleyici/izleyici/okuyucu veya gazete sahip ve çalışanlarına odaklanmayan çalışmaların da fazla 

olduğu görünmektedir. Öte yandan yerel basınla ilgili genel değerlendirme yapan ya da basın tarihi 

çalışmaları olarak Osmanlı Türkçesi ile basılmış gazetelerin günümüz Türkçesine çevrilmesi ile sınırlı 

makalelerin de oldukça fazla olduğu görülmektedir. 

İncelenen makalelerin üçte birinde yöntem konusunda söz edilmemesine, yöntemin sadece 

birkaç cümle ile bahsedildiği makalelerin varlığı da eklendiğinde, yerel basın konusunda yapılacak 

çalışmaların yöntem konusuna ağırlık vermesinin yerel basın literatürüne fayda sağlayacağı 

söylenebilir.  

Belirtilmesi gereken bir hususu da kapsadığı coğrafyalar farklı olsa da yerel basını aynı konu 

bağlamında ele alan çalışmaların birbirinden haberdar olmadığı ya da olduğunun belirtilmediği 

görülmektedir. Bir başka ifadeyle aynı konu hakkında yazılan makaleler, birbirine atıf yapmamış 

dolayısıyla literatürü göz ardı etmiştir. 

Yerel basına yönelik akademik çalışmaların analizini konu edinen ve dergipark Web 

sayfasındaki makalelerle sınırlı tutulan bu çalışmanın daha fazla makaleye erişim sağlaması faydalı 

olacaktır. Bunun için daha fazla dergiye ve genişletilmiş/çeşitlendirilmiş anahtar kelimelerle 

çalışmanın örnekleminin genişletilmesi faydalı olacaktır. Bu noktada bir diğer husus, çalışmanın 

içeriğinde de daha fazla kategori belirlenerek makalelere ilişkin daha fazla bilgiye erişim sağlanabilir. 
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Gülara ZEYNALOVA, 1995 yılında aralık ayında Azerbaycan’ın Bakü şehrinde dünyaya gelmiştir. 2013 senesinde Bakü 

Devlet Üniversite’sinin Gazetecilik bölümüne kabul almış ve 2017 senesinde bölümden mezun olmuştur. Aynı yılın eylül 

ayında Anadolu Üniversite’sinde İletişim Tasarımı ve Yönetimi bölümünde yüksek lisansa başlamış ve 2021 senesinde 

‘Haber Medyasında Kadın Gazetecilerin Konumu: Türkiye ve Azerbaycan’da Kadın Gazeteciler’ konusunda tez yazarak 

mezun olmuş ve uzman ünvanını almıştır. Aynı yılın ekim ayında Anadolu Üniversitesi İletişim Tasarım ve Yönetimi 

bölümünde doktora programına başlamıştır. Gazetecilik faaliyyeti dışında, hobi olarak yemek blogu yönetmekte ve yemek 

fotoğrafçılığı yapmaktadır. Eskişehir’de yaşamaktadır.  

 

Özet: Medya insanın günlük yaşantısında her geçen gün daha fazla yer almaktadır. 20 ve 21 yüzyılda teknolojik yeniliklerle 

bu alan neredeyse yaşamımızın tamamını kapladı. Gazeteler, radyo, televizyon, sosyal medya günümüz toplumunda önemli 

konumdadır. İletişim araçları toplumda sağlıklı bir düzen sağlamaya yardımcı olmaktadır. Günümüz toplumunun düzeninin 

sağlanmasında ve gelişiminde iletişim araçlarının yanı sıra bu alanda çalışan gazetecilerin de büyük katkıları vardır. Bu 

çalışmada haber medyasında çalışan kadın gazetecilerin konumu, haber konuları, yöneticilik ve kadın temsillerine etki 

durumları incelenmektedir. Aynı zamanda da Feminizmde medyanın kadın haklarıyla, kadınlarla ilgili konumunu 

tartışılmaktadır. Kadın gazetecilerin kültürel, ekonomik, toplumsal özelliklerinin yanında kadın gazetecilerinin çalışma 

kültürü araştırmalarla kıyaslanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Medya, Kadın Gazeteciler, Haber, İletişim 

 

Abstract: The media takes more and more place in his life with the passing day. With 20 and 21 lucrative innovations, this 

area took up the entire first settlement. Newspapers, radio, television, social media are in your estimation area. It somehow 

comes together in communication tools. He is one of the children of these trainings sent by the people in the education staff of 

today's students. In this study, the map of female journalists working in employee news is affected by news appearance, 

management and women's representations. At the same time, women's rights and women are discussed in the media in 

Feminism. In women, it has been compared with the child in the eyes of the minors, the economic, the girls in the near future. 

 

Keywords: Media, Women Journalist, News, Communication 

 

 

Haber Medyasında Kadın Gazetecilerin Konumu 

 

1.GİRİŞ 

 

Medya insanın günlük yaşantısında her geçen gün daha fazla yer almaktadır. 20 ve 21 yüzyılda 

teknolojik yeniliklerle bu alan neredeyse yaşamımızın tamamını kapladı. Gazeteler, radyo, televizyon, 

sosyal medya günümüz toplumunda önemli konumdadır. İletişim araçları toplumda sağlıklı bir 

düzen sağlamaya yardımcı olmaktadır. Günümüz toplumunun düzeninin sağlanmasında ve 

gelişiminde iletişim araçlarının yanı sıra bu alanda çalışan gazetecilerin de büyük katkıları vardır.  

Günümüzde çok kullanılan medya sözcüğü gazete, dergi, radyo, televizyon, internet gibi kitle iletişim 

araçlarının tümünü kapsayan bir alandır; yazılı, sesli ve görsel kitle iletişim araçları olarak 

tanımlanmaktadır. Yine de binlerce kilometrenin ötesinde olan bir kentin bir evinde yaşayan birine 

ulaşabilen medyaya bu tanımlamalar yetersiz kalmaktadır. Gelişim süreci içerisinde kitle iletişim 

araçları haber alma ihtiyacından ortaya çıkmıştır; bu nedenle de ekonomik, politik ve toplumsal 

yaşamda önemli bir yere oturmuştur. Bununla birlikte, görsel veya sanatsal özellikleri nedeniyle 

medya teriminin alanı genişlemiştir. Ortaya çıktığı andan itibaren medya teknolojik gelişmelerden 

etkilenmiş ve teknolojik gelişmelere paralel sürekli yenilenerek günümüzün mobil araçlarına 
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verilmiştir. Tablet, akıllı telefon, akıllı saat, bilgisayar gibi elektronik araçları giyilebilir özelliğiyle 

insana yepyeni ufuklar açabilmektedir. İletişim teknolojilerindeki gelişmeler haber medyasının haber 

yapma ve gazeteci istihdamını da etkilemektedir. İnsanlar artık üzerlerinde taşıyabildikleri mobil 

iletişim araçları sayesinde haber, enformasyon ve bilgiye çok daha hızlı ve her an her yerden 

ulaşabilmektedir.  

 

1.1.Kadın Temsili ve İstihdamı 

 

Medya sektöründeki teknoloji kaynaklı olumlu gelişmelere karşın kadınların temsili ve kadın 

istihdamı konularında aynı oranda olumlu gelişmelerden söz edilememektedir. Medya sektöründe 

kadın gazeteci olmak mesleki olarak pekçok zorluğu içinde barındırmaktadır. Medya endüstrilerinde 

kadınların maruz kaldığı ayrımcı tutumlar, bir kadın olarak meslek sahibi olmanın sorunlu bir durum 

olduğunu göstermektedir.Kadınlar, onlardan mesleki yönden profesyonel kıstaslara ulaşmaları 

beklenirken aynı zamanda kadınlığın sosyal ve kültürel beklentileriyle de yüz yüze gelmekte 

olduklarını belirtmektedir. Kadınların muhabir ya da haber kaynağı olarak haberlerde yer almaları da 

erkeklerinkinden daha az sayıdadır. Kadınların muhabir olarak yoklukları, kaynak olarak 

yokluklarıyla ilintilidir. Kadınlar erkeklerin ve seçkinlerin egemenliğinde olan kamusal alana 

giremedikleri için haber medyasında temsil edilemediklerini bir bahane olarak öne sürer. Örneğin, bir 

haberde kullanılacak “uzman” görüşü için çoğunlukla kamusal alan içerisinde yer alan, otorite ve 

statü sahibi erkeklere başvurulmaktadır. Eril anlatılarda kaynak olarak başvurulan kadınlar 

çoğunlukla kamusal bir tartışmanın ya da çatışmanın bir parçası, tarafı değildirler. Aksine, kadınlar, 

kamusal tartışmalarda, bir tarafın soruna ilişkin getirdiği yorumun kanıtı olarak sunulurlar. Bu 

durum genellikle kadın olan KAYNAKLARın haberin içeriğinde rehine, şehit annesi ya da tecavüz 

mağduru olduğu durumlarda belirginleşmektedir. Bununla birlikte, “destek göstergesi” olarak 

haberlerde yer alan kadınlar, bir kurum ya da kuruluşla olan ilişkilerine bağlı olarak bir eylem ya da 

politikayı onaylamak için kullanılırlar. Örneğin, kamusal bir tartışma içerisinde konuşan özne olarak 

yer alan kadınlar çoğunlukla kadınlar hakkında değil; üyesi oldukları örgüt ya da kurum hakkında 

görüşlerini ifade ederler. Bir başka deyişle, kadınlar haberlerde kadın figüran olarak yer alırlar ancak 

kadın kimlikleriyle konuşamazlar. Kadınların kadınlar hakkında konuşmalarına izin verenler ise, 

“alışılmışın dışındaki göstergeler” ya da feministlerdir. Bu çalışmada medya kuruluşlarında çalışan 

kadın gazetecilerin konumu ele alınmaktadır. Çalışmanın problemi, medya kuruluşlarında yer alan 

kadın gazetecilerin, çalışma hayatı ve meslek kültürü içerisinde ne tür problemler yaşadıklarıdır. 

   Medyada kadın temsilleri gibi kadın istihdamı özellikle kadın gazetecilerin çalışma koşulları 

da çok önemli bir boyuttur. Kadınlar geçmişten bugüne kadar medya sektöründe erkeklere oranla 

daha az yer almaktadırlar. Günümüzde ise eskiye nazaran istihdamlarında artış vardır. Medya 

sektörü halkın sorunlarını en görünür olması gerektiği alanlardan/kurumlardan biridir. Kendileri hak 

savunucusu olsalar da kadın gazetecilerin medya kuruluşlarının cinsiyetçi işbölümü ve eril meslek 

kültürü içerisindeki çalışma güçlükleri görünür olamamaktadır. Haber medyasında kadınlar daha çok 

alt kademelerde çalışmakta, eşit işe eşit ücret alamamakta ve ekrana çıkan gazeteciler genç ve güzel 

olma baskısına maruz kalmaktadır. Medyada çalışan kadın gazetecilerin üst düzey yönetici olmaları 

erkeklere oranla çok az bir düzeydedir. Kadın gazeteciler ne kadar yüksek verimlilik gösterseler de 

hep bir ayrımcılıkla karşılaşmaktadırlar. Bu nedenle varlıklı ve zengin ailelerden gelmediği sürece 

kadının üst düzey yönetici olma ve karar aşamalarında etkin rol alma olasılığı çok az orandadır. 

1970’lerde Batı ülkelerinde ticari medyada çalışan kadınların %20’nin altında olduğu ve televizyonda 
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çalışan kadınların %10’u bile bulmadığını kanıtlandı. Üst düzey yöneticilerin erkek olduğu, düzeltici 

ve montajcıların kadınlar olduğu bir gazetecilik hüküm sürüyordu. 2000’li yıllarda kadın gazetecilerin 

%40’ı 25 yaşın altında, yükseköğrenimli, kentlerde yaşıyor, erkeklerle kıyasla yalnız yaşıyor, daha az 

para kazanıyor ve kariyerlerine daha sık ara veriyorlar. Televizyonda sunuculuk yapan kadın 

oranında artış görülüyor. Bu dönemde kadın gazeteciler daha çok sağlık, eğitim ve kültür sayfalarında 

çalışıyorlar. Politika, diplomasi, spor ve ekonomi kadınların neredeyse hiç çalışmadıkları alanlardır.  

Günümüz toplum yapısında kadınların konumu kısıtlanmıştır. Ekonomik, eğitim, siyaset, çalışma ve 

yaşam alanında kadınlar hep ikinci plana atılmıştır. Toplumda böyle bir algı oluşmuştur: Kadınlar 

sadece doktor, hemşire veya öğretmen olmalı aksi oldukta gördüğü işten dışlanmalıdır. Bu algı 

günümüzde yıkılsa da “izleri” hala devam etmektedir. Polis, sporcu, gazeteci gibi kadınların 

“dışlandıkları” mesleklerde kadınların çoğu ya istifa ediyor ya da seçtiği mesleği nefretle zor 

koşullarda sürdürmektedir.  

 

2.HABER MEDYASINDA KADIN GAZETECİLERİN KONUMU VE ARAŞTIRMALAR 

 

1970’li yılların feminist görüşleri kadınların imajlarının değiştirilebilmek için yeni rol 

modellerine duyulan gereksimi öne çıkardı. Bu eksik temsilin kadının yaratıcı potansiyelini 

gerçekleştirmesinin önünde engel oluşturduğu gibi, çalışan kadınların varlığını görünmez kılarak 

kadınların erkeklere bağımlılığını sürdürmesine imkan hazırladığını belirterek, daha fazla kadının 

medya sektöründe çalışması gerekliliğini politik talep haline dönüştürdüler. 5 Medyanın cinsiyetçi 

yapısı, burada çalışanların içinde bulundukları profesyonel ideolojiden kaynaklanmaktadır. İletişim 

sektörü kadını iki kalıp yargı içinde kullanmaktadır. Birincisi ataerkil yapı içinde kadının anne, eş, ev 

kadını gibi geleneksel roller içine alınması, ikincisi ise ilgi çekicilik, en çok izlenme ve dalgalanma 

kaygılarına boyun eğmiş şekliyle kadın bedeninin teşhir edilmesi.  

2020 yılında, günümüzde hala kadın gazeteciler, medya kuruluşlarında cinsiyet eşitsizliğine 

maruz kaldıkları varsayılmaktadır. Kadın gazetecilerin cinsiyetçi işbölümü, temelli çalışma 

koşullarının ve toplumsal cinsiyet rolleri gereği annelik, aile sorumlulukları gibi geleneksel rollerin 

onları daha dezavantajlı yaptığı varsayılmaktadır. Söz konusu ayrımcılığın ise haber konuları ve 

çalışma alanları, yöneticilik pozisyonlarına erişim, kurumun yurtdışı seyahati, tatil beldelerinde haber 

yapma gibi muhtelif kurum KAYNAKLARından yararlanmada belirginleştiği varsayılmaktadır. 

   Dünya’da kadın hareketleri başladığı andan itibaren kadın ve erkek eşitliği kavramları 

toplumda görünür hale geldi. Bununla birlikte, eşitlik olgusu toplumda yer almaya başladı. 

Kadınların başlattıkları “Suffragette” hareketiyle kadın hareketi başlamış oldu ve bu kadınların 

toplumda yer edinmesini sağladı. Fabrikalarda, ofislerde, dışarıda, evde çalışan kadınların olduğu 

gibi, yazan ve yazdıklarını diğer kadınlara da ileten kadınlar da toplumda yer edinmeye başladı. 

Kadın hareketleri kadınların basına doğru gitmelerine neden oldu. Kadınlar seslerini duyurmak için 

medyaya yöneldiler ve burada çok başarılı bir yer kazandılar. Genel olarak kadınların gazeteci olarak 

faaliyete başlamaları Avrupa ve Amerika’da 19.yüzyıl sonlarında, Türkiye ise 20.yüzyılın başlarında 

olmuştur. 

   Kadınların seslerini duyurabilmeleri, sosyal ve kültürel hayata dahil olabilmelerine yol 

açmıştır. Eğitim, ekonomi, kültür, siyasal alanda yer edinen kadınlar, basın sektöründe de başarılı bir 

şekilde kendilerini göstermişlerdir. Kadınlar dergi ve gazetelerde kadın sorunlarını dile getirerek, 

kadınları bilinçlendirmeyi başararak ve geleceğe aydın bir kadın imajı hazırladılar. Kadınların basında 

yer almalarına dair ilk örnekler dergiler, gazetelerde yayınlanan kadınlarla ilgili yazıların yer 
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almasıdır. Genel olarak kadın sorunlarının yer aldığı yazıların çoğu kadınlar tarafından yazılıyordu. 

Kadınların yazı yazmaları sadece basına attıkları adım değil, aynı zamanda kadın haklarının 

duyulması için yapılan bir başlangıçtı. Kadın hareketine destek veren yayın organları, küçük gruplar, 

yazar, sanatçı ve gazetecilerden oluşmuştur. Zaman içerisinde bu hareketlerin etkisiyle kadınların 

basın hayatında yer alması artmaya başlamıştır. Genelde gazetecilik kadınlara uygun bir meslek 

görülmezken bu da kadınlar için birtakım sorunlar getiriyordu. İşten çıkarılma endişesi ile çalışan 

kadınlar ne kadar çok çalışsalar da erkek meslektaşları ile aynı vazifede olamıyordular. Böyle bir 

durumda kadınların üst kademelerde çalışmaları adeta bir mucizeydi. Kadınların bu mesleğe uygun 

görülmemesinin birçok nedenleri vardı. Gazetecilerin geç saatlere kadar çalışmaları, çalışma 

saatlerinin yoğun olması erkekleri etkilememekle beraber kadınların özellikle evli kadınların ailelerine 

ayırdıkları zaman için sorun yaratmaktaydı. Buna rağmen kadınların gösterdikleri başarı ve özgüven 

ile kadın gazetecilerin sayı günü günden artmaktaydı. Kadınların meslekte başarılı olup da yeterince 

yükselmemesine neden mesleğe ilişkin sebepler ve toplumsal cinsiyet rolleri olabilir. Ama bu 

nedenleri incelediğimizde mesleğe ilişkin sebeplerin de toplumsal cinsiyet rollerinden 

kaynaklandığını göre biliyoruz. Çalışma hayatının her alanında olduğu gibi, medya sektöründe de 

kadınlar zorluklar çekmektedirler. Mesai saati olmayan bir meslek olan gazetecilik, özellikle kadınlar 

için zor bir meslek halindedir. Fedakârlık isteyen bir meslek olduğu için, toplum tarafından kadınlar 

için uygun görülmeyen bir meslektir. Günümüzde kadınlar bu alanda erkek meslektaşlarına oranla 

daha çok başarılar kaydetmektedirler. Buna rağmen erkek gazeteciler kadınlardan daha yüksek orana 

sahiptir. Günümüzde teknolojinin sağladığı avantajla, kadınlarımız uzaktan da bu mesleği icra 

edebilmektedir. Yeni medya teknolojisi ile kadınlar hem ailesine hem de mesleğine zaman 

ayırabilmektedirler. 

 

3. SONUÇ 

 

18. yüzyıldan Dünya’da başlayan kadınların mücadelesi günümüzde hala devam etmektedir. 

Kadınlara seçme ve seçilme, eğitim ve eşit yurttaşlık hakkının tanınması için başlayan mücadele, tarih 

boyu gelişerek kadınların toplumda birey ve vatandaş olarak kabul edilmelerinde önemli adımlar 

atılmasını sağlamıştır. Kadınların sosyal statü kazanmaları, ekonomik yaşamda yerlerini alma 

mücadelesinde basın önemli bir mecra olmuştur. Kadınların insan haklarını kazanmalarında kadın 

gazetecilerin rolü çok önemli olmuştur. İster Batı’da, ister Türk halklarında kadınlar basınla 

tanıştıktan sonra, mücadeleye hız kazandırmışlardır. Türkiye’de Tanzimat döneminde başlayan, 

Cumhuriyet döneminde gelişen, bu mücadele günümüzde hala devam etmektedir. Kadınların hak 

arayışına girdikleri bu mücadelede kendilerini basında bulmaları ne tesadüfî bir çaba nede kolay 

olmuştur. Kadınların basında olmalarının en önemli sebebi, seslerini topluma duyura bilmenin bir 

yolunun, hatta tek yolunuön basın olmasıydı. Bu sebeple, kadınlar 18. Yüzyılın sonlarından ve 

19.yüzyılın başlarından itibaren basında yer edinmeye başladılar. Kadınların gazetecilik mesleğine 

giriş nedeni kadınların seslerini ve taleplerini duyurma istekleri olmuştur. Kadınların gazetecilikte 

olmaları sadece meslek edinmeleri, eğitim almaları değil, aynı zamanda kadın haklarının duyulması 

için de bir mücadeleydi. 

Günümüzde kadınların gazetecilik mesleğine erişimi noktasında engeller önemli oranda aşılmış 

durumda. Günümüzde kadınların gazetecilik mesleğinde olması normal kabul edilmektedir. Ama 

yine de kadınlar erkek meslektaşlarıyla aynı vazifede çalışamamakta veya kadınlar yeteri kadar 

başarılı olsalar bile yönetim kademelerine çıkamamaktadırlar. Toplumda her alanda kadınların 
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yaşadığı zorluklar, medya alanında da yaşanmaktadır. Uzun ve belirsiz mesai saatleri, yaşanılan 

coğrafi şartlar, aile durumları, ekonomik yetersizlikler kadınların genel olarak yaşadığı sorunlardır. 

Özellikle uzun ve  esnek çalışma koşulları, bazı haber alanlarında sık iş seyahati kadın gazetecileri 

daha da zorlamaktadır çünkü toplumsal cinsiyet rolleri gereği anne olma, ev-işleri vb. kadın 

gazetecilerin işlerini daha da güçleştirmektedir. Yaptığımız bir araştırmada Türkiye’deki kadın 

gazetecilerin yaş aralığı ise 23-47 arasında olduğu görülmüştür. Kadın gazetecilerin çoğunun medeni 

hali bekardır. Türkiye’de kadın  gazetecilerin eğitim durumları eğitimi gazetecilik mesleği üzerine ve 

çoğunun mesleki pozisyonu muhabirlik olduğu görülmektedir. Kadın gazetecilerin çoğunun muhabir 

veya sunucu olması üst düzey görevlerdeki kadınların konumunun az oranda olduğunu 

göstermektedir. Çalışmada katılımcıların yorumuna göre, yöneticiliğin kadınlar için zor olmadığı ama 

erkeklerin hep kadınların önünü kestiği kanaati şeklinde olduğu görülmüştür. Kadın gazeteciler 

işyerlerinde olumlu karşılandıklarını ifade eden kadın gazeteciler çoğunluğu teşkil etmektedir. 

Türkiye’de bu durumun şehirlere göre farklılık gösterdiği görülmektedir. Şöyle ki, Türkiye’de 

Ankara’da çalışan kadın gazeteciler işyerinde hiçbir sorun yaşamadıklarını belirtmektedir. 

Eskişehir’de ve İstanbul’da sorun yaşayan kadın gazeteciler, erkek meslektaşlarına oranla emeklerinin 

karşılığının az olmasını ve kadın oldukları için başarı kazanmalarının engellendiğini görülmektedir. 

Aynı zamanda farklı illerde çalışmış kadın gazetecilerin bazı illerde (Konya, Trabzon vd.) kadını 

gazeteci olarak kabullenilmediğini ifade etmişlerdir. İşyerinde sorun yaşamayan kadın gazetecilerin 

bir kısmı kadınların çoğunluk olduğu işyerinde çalıştıklarını söylerken, bir kısmı da kendi iş 

yerlerinde çalıştıkları için sorun yaşamadıklarını söylemektedirler. Çalışmada katılımcıların 

meslekteki avantajları ve dezavantajları sorgulanmıştır. Kadın gazetecilerin avantajı erkek 

meslektaşlarına oranla haber yapma, röportaj alma konusunda daha başarılı olduğu görülmektedir. 

Şöyle ki, kadın gazeteciler erkeklere kıyasla dikkat çekici, güvenilir ve daha rahat algılanmaktadır. 

Kadın gazeteciye toplumda herkesin, daha rahat bir şekilde bilgi verip, alabildiğini ifade 

etmektedirler. Öte yandan bu durumun bir nevi dezavantaj da olabileceği çünkü “erkekler sabah işe 

geldiklerinde pijama dahi giyinseler onlar için hiç sorun” olmayacağı ama kadınların her zaman 

bakımlı, düzenli ve güler yüzlü olmak zorunda bırakıldıklarını belirtmişlerdir. Bu yüzden meslekte 

daha çok bekar kadınlara üstünlük verilmektedir. Buradan da görüldüğü gibi kadınların avantajları 

bile dezavantajlarına yol açmakta olduğu görülmektedir. Kadın gazetecilerin meslekteki 

dezavantajlarına bakıldığında ise, her iki ülkede de kadın gazetecilerin meslekte en çok sorun yaşadığı 

kısım, mesai saatlerinin belirsiz olmasıdır. Mesai saatlerinin belirsiz olması, kadın gazetecilerin özel 

hayatlarının olmamasıdır. Böyle ki, çoğu kadın gazeteci bu sebeple aile kuramamaktadır. Türkiye’de 

bu konuyla ilgili  bir sorun var ki, o da meslekte en çok bekar kadınların tercih edilmesidir. Bu sorun 

da toplumsal cinsiyetten kaynaklanmaktadır. Çünkü erkekler böyle bir sorun yaşamıyor. Erkek 

gazeteciler medeni halleriyle meslekte sınanmıyorlar. Erkekler işten eve giderken yapacakları 

herhangi bir ev işi olmuyor. Bu da toplumsal cinsiyet kalıplarının gazetecilik mesleğine de 

yansımasının bir örneğidir. Kadınların meslekte bekar olmaları da bir sorun teşkil etmektedir. Çünkü 

gazetecilikte bekar kadınlar tacizlere, tehditlere maruz kalmaktadır. Çalışmamızda bir kadın 

gazetecinin yorumuna göre, maalesef kadınlar bu meslekte eşlerinin soyadlarıyla kendilerini 

korumaktadırlar. Gazetecilikte kadın gazeteciler için bir diğer dezavantaj da, yaşadıkları coğrafi 

şartlardan kaynaklanmaktadır. Şöyle ki, Türk Halklarında Batı’ya göre kadınların gazetecilik 

mesleğine geçişi daha geç olmuştur ve günümüzde de kadınların gazeteci olarak kabullenememesi 

Doğu’da daha çok görülmektedir. Bu nedenle kadın gazetecilerin yüksek öğretimde meslek seçerken 

yaşadığı sıkıntılar vardır. Kadınları toplumda sadece doktor, öğretmen ve aynı zamanda da erkeklerin 
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toplumda sadece polis, savcı olarak mesleğinde görülmesi günümüzde maalesef yayılmış 

durumdadır. Oysaki bir erkek polis ola biliyorsa, bir kadın da polis ola bilir. Aynı zamanda da bir 

kadın modacı ola biliyorsa, bir erkek de modacı ola bilir. Günümüzde meslekler kadınların evlenip 

evlenmeyeceğini belirliyor ve bu çok ciddi bir durum. Katılımcılardan birinin yorumuna göre, ilişki 

yaşadığı kişinin ona mesleğini bırakması gerektiğini ve ondan sonra evlenebileceklerini söylediği 

görülmektedir. Hâlbuki erkekler meslekleriyle günümüzde veya eski dönemlerde toplum veya 

kadınlar tarafından yargılanmamaktadırlar. Çalışmanın amaçlarından biri olan kadın gazetecilerin, 

kadın haklarıyla ilgili ne kadar haber yaptıklarının tespitidir.Kadın haklarını savunan veya bu hakları 

önemsemeyen kurumlar, gazeteler veya gazeteciler insanlarda konuyla ilgili farkındalık 

geliştirebilirler.Medyanın bu gücü, kadınlar gazeteciler tarafından doğru kullanıldığında aslında 

kadın sorunlarına bir nevi çözüm de üretilebilir. Tarihe baktığımızda, kadın gazetecilerin medyaya 

girişleri her iki ülkede eş veya baba adıyla, bir erkek vasıtasıyla olmuştur. Aydın kesimlerden gelen 

kadınlar medyada nasıl davranacağını, nasıl hakkını arayacağını düşünerek adım atmıştır. 

Gazeteciliği daha çok kadın haklarının arayışı mücadelesinde bir vasıta olarak gören eski kadın 

gazeteciler, bu değeri kıymetli bir şekilde kullanmışlardır. Gazeteciliğin günümüzde eski gazeteciliğe 

göre farkları büyük oranda görülmektedir. Günümüzde kadınların medyaya girişi daha çok eğitim 

yoluyla olmaktadır. Bu mesleğe hevesi olan kadınlar mesleği başarılı şekilde icra etmek için her 

soruna göğüs germektedirler. Yaşadıkları coğrafi şartlara bakılırsa, her iki ülke ister gelenekler, ister 

kültürel bakımından neredeyse aynı şekilde topluma sahiptir. Bu toplumun kadınları gazeteci olarak 

kabullenmesi uzun bir zaman süren mücadele sonucunda olmuştur. Tabii günümüzde bu ne derecede 

kabullenir o da bir tartışma konusudur. Şöyle ki, Türkiye’de bu illere göre kimi farklılık mevcuttur. 

Bazı illerde kadınların gazeteci olarak çalışması normal kabullenirken, bazı illerde ise kadınlar 

zorluklar yaşamaktadırlar. Türkiye’de kadın gazetecilerle yapılan görüşmelerde kadınların meslekte 

bu kadar soruna rağmen mesleklerini yapma konusunda çok hevesli olduğu görülmektedir. 

Kadınların medyada, yaşadığı ortama bakarsak bu durumda kadınların çalışması takdire değerdir. 

Çünkü katılımcıların yorumlarına göre, bu kadar sorunla ve düşük ücretli çalışan insanın mesleğini 

sevmekten başka bir şey düşünmediği veya ekonomik durumunun iyi olduğu sonucuna 

ulaşmaktayız. Genel olaral Türkiye’de kadın ve erkek gazeteciler arasında emek hakkı konusunda 

eşitsizlikler mevcuttur. Genel olarak erkekler daha çok “evin çalışanı” “aileye ekmek getiren” “evi 

geçindiren” konumunda görüldüğü için kadın meslektaşlarına göre daha yüksek maaş almaktadırlar. 

Başka bir sebeple de kadınların başarılarının önüne geçilerek, yönetimde kadınların çalışmasını 

engelleyerek emek hakkı konusunda eşitsizlikler yaşanmaktadır. Kadınların meslekte üst kademelere 

gelmesi daha çok kendi medya kurumlarını yarattıklarında oluyor. Katılımcıların yorumlarına göre, 

böyle kurumları olan kadın gazeteciler işyerlerinde de çok sorunla karşılaşmamaktadırlar. Bu 

mesleğin okulunu bitiren kadınlar daha çok yönetici konumunda ya da akademide bu mesleği icra 

etmektedirler. Muhabir, editör veya fotoğrafçılık gibi sıradan mesleki pozisyonlarda çalışan kadınlar 

daha çok sorunlar yaşamaktadırlar. Kadınların gazeteci olarak kadın sorunlarına, kadın haklarına 

değinmesi konusunda yorumlara bakıldığında, Türkiye’deki kadın gazeteciler kadın haklarına 

konusunda daha çok haber yapmaktadırlar. Kadınların hak arayışı mücadelesine bakıldığında, 

Türkiye’de yakın tarihte kadın haklarıyla, kadına şiddet haberleriyle yapılan eylemlerin çok olduğu 

görülmektedir. Türkiye’de kadın sorunları genel olarak tartışma programlarında gösterilmektedir. 

Ama Türkiye’de kadın gazeteciler kadın haklarıyla ilgili haber yapmada daha başarılı ve daha özgür 

durumdadırlar. Günümüzde fikirlerini rahatça ifade eden medya kurumları olduğu gibi, kadın 

hakları konusunda rahat ve objektif haber yazan kadın gazeteciler de vardır ve aynı zamanda kadın 
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hakları konusundaki hassasiyetini medyaya taşımak istemeyen kadın gazeteciler de vardır. Böyle ki, 

görüşmelerde kadın katılımcıların bazıları kadınlar hakkında yazılan haberlerin çoğalmasını isterken, 

aynı zamanda da kadın cinayetlerinin haberlerde çok kullanılmamasının tarafındadırlar. 

Katılımcıların bazılarına göre, kadın cinayetlerini haber olarak medyada göstermek iyi bir örnek 

olmayabilir. Şöyle ki, kadın cinayetleri bazı kurumlar kadınların öldürülmesiyle ilgili değil, öldürülen 

kadınların kimlikleri, seçimleri ve hayatlarıyla ilgili yorum yaparak haber sunmaktadırlar. Bu durum 

toplumda kadın cinayetlerinin artmasına ve kadınların kendilerini daha da korunmasız 

hissetmelerine neden olmaktadır. Genel olarak kadın cinayetlerinin medyada bu kadar abartılması ve 

topluma iyi bir şekilde sunulmaması kadın sorunlarının artmasına neden olmaktadır. Kimliğinden, 

mesleğinden, dininden, ırkından aslı olmayarak kadın sorunları, kadınların şiddet görmesi ve kadın 

haklarının tanınmaması çok hassas ve önemli bir konudur. Bir tane kadın bile şiddet görüyorsa, bu 

asla küçümsenmeyecek ve bütün toplumu ilgilendiren ciddi bir konudur. Günümüzde medyada 

kadına karşı şiddet toplumda olduğundan daha yüksek oranda işleniyor. Bu konuların daha çok 

insanların duygularına hitap edildiği bilinmesinden dolayı bu kadar PR malzemesi olduğu 

düşünülmektedir. Bu haberlerin fazla kullanılmasından dolayı, insanlar bu sorunları daha fazla 

toplumda güncel hale getirmektedir ve bu sorunlar daha fazla olmaktadır. Günümüzde kadın 

cinayetlerinin sayısı önemli değil, rakamların sayısı bir şeyi değiştirmiyor. Bir kadının ölümü de,on 

kadının ölümü de faciadır. Dünyamızda, ülkemizde her gün hayatını belirli facialardan, tacizlerden, 

cinayetlerden veya korkunç durumlardan dolayı kaybeden insanlar var. Çocuk, erkek, yaşlı veya 

kadın olması fark etmiyor. Yalnız, medyanın günümüzde daha çok kadın cinayetlerini ele alması, 

kadın cinayetlerini tetiklemektedir. Medyanın günümüzde kadın sorunlarına dayalı yaptığı çalışmalar 

toplumu, insanları ve hatta cinayet işleyen veya işleyecek olan insanları da objektif yanaşmaktan 

alıkoymaktadır. Çalışmamızda görüşme yapılan bir katılımcının yorumuna göre, kadın cinayetlerinin 

hassas yaklaşılmayarak ekranlara yansıtılması, bu cinayetlerin ne kadar kolay yapılabilirliğini 

göstermektedir. Şöyle ki, yakın zamanda bir kadın cinayeti işlenmiş ve bu cinayetin haberine 

giderken, failin telefon kayıtlarındaki son aramalarında “kadın cinayetleri nasıl işlenir?” gibi benzer 

başlıklı haberler incelendiği görülmüştür. Bu konular medyada artık olumsuz yönde çok gösterildiği 

için bazı katılımcılar kadın sorunlarını artık haber olarak yapmayı istemediklerini söylemektedirler. 

Kadın katılımcıların bazılarının yorumlarına göre, basında bunun yansıtılma şekline göre kadın 

cinayetleri kötü örnek olmaktadır. Medyada mağdurun resminin açık bir şekilde verilip, failin 

resminin buzlanması veya kadın cinayetinin yorum yapılarak, taraflı bir şekilde topluma yansıtılması 

toplumuzda olan kadın cinayetlerinin artmasına neden olmaktadır. İster Türkiye’de, ister Dünya’da 

genel konu şiddet olmasına rağmen, medyanın kadına şiddeti bir malzeme olarak çalışması 

günümüzde medyanın en büyük sorunu olmaktadır.Medyanın gücü ve etkisi daha olumlu bir şekilde 

kullanılabilir.Kadın cinayetlerini engellemek için, genel olarak şiddeti engellemek için daha verimli 

çalışmalar yapılabilir. Kadın hakları konulu düşünceleri bir kenara bırakarak, insan haklarını öne 

çıkarmak daha doğru bir düşüncedir.  

Çalışmanın başlıca amacına baktığımızda, kadın gazetecilerin yaşadığı sorunlar, problemler, iş 

yerlerindeki durumlar ve genel olarak toplumlarında olan kadın gazeteciye ve kadınlara bakış açısı 

incelenmiştir.  Sonuç olarak, çalışmanın odak noktası olan haber medyasında çalışan kadın 

gazetecilerin sorunları incelenmektedir. Kadın gazetecilerin çalışma durumları ve mesleklerinde 

karşılaştıkları durumları ele aldıkta, kadın gazetecilerin yaşadıkları coğrafi şartlar sebebiyle bir takım 

zorluklara maruz kalındıkları görülmektedi,  işyerinde ve toplumda cinsiyetçi iş bölümü 

yaşanılmaktadır. Aynı zamanda iş yaşamının aile yaşamına uygunlaştırılmasında biraz zorluklar 
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yaşanılmaktadır. Toplumsal cinsiyetin toplumda hüküm sürdüğü medyada çalışan kadın gazeteciler 

buna hem iş yerinde, hem de yaşadıkları toplumda maruz kalmaktadırlar. Sonuç olarak işyerinde 

sorun yaşayan kadın gazetecilerin ortak sorunu Toplumsal Cinsiyet üzerine olunduğu görülmektedir. 

Çalışan kadın gazetecilerin mesleki idealleri ise bazıları kendilerini bu meslekte görmek istemektedir, 

bazıları ise ülke şartlarının meslek için uygun olup olmayacağından endişe duymaktayken, bazıları da 

mesleğin kendilerini 5 yıl sonra kabul edip etmeyeceğini bilmedikleri düşünülmektedir.  

 

KAYNAKLAR 

 

Timisi N. ve Gevrek M. (2009). 1980’ler Türkiyesi’nde Feminist Hareket: Ankara  

Timisi, N. (1997). Medyada Cinsiyetçilik. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları 

Mitchell, J. ve Oakley, A. (1992). Kadın ve Eşitlik. (Çev: F. Berktay). İstanbul: Pencere Yayınları. 

İnceoğlu, Y. Ve Korkmaz, Y.(2002), Gazetecilik 24 saat - Medyada Kadın ve Kadın Gazeteciler. 

İstanbul: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yayınevi. 

 

 

 

 

 
 

 



906 

 

İNTERNET HABERCİLİĞİNDE ETİK VE TEKNİK  

SORUNLAR VE OKUR/İZLERKİTLENİN MAĞDURİYETİ 
 

Hakan TEMİZTÜRK 

Atatürk Üniversitesi, Türkiye 

htemizturk@atauni.edu.tr 

 

Aslı KÖSEOĞLU 

Atatürk Üniversitesi, Türkiye 

aslikoseoglu@atauni.edu.tr 

 

Hakan TEMİZTÜRK, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunudur. Yüksek lisans eğitimini 

Marmara Üniversitesi’nde, doktorasını İstanbul Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2000 yılında Atatürk Üniversitesi İletişim 

Fakültesi Gazetecilik Bölümünde araştırma görevlisi olmuştur. 2005 yılında yardımcı doçent, 2014 yılında doçent, 2019 

yılında profesör olmuştur. Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Medyatik Serüveni (2007), Trajik-o-medya (2009), Osmanlı 

Dönemi Bosna Basın Tarihi (2016; Salih Seyhan ve Senada Dizdar ile birlikte), Amerika’da Gazetecilik (2019) adlı kitapları 

bulunmaktadır. Çeşitli dergi, gazete ve internet sitelerinde medya, medya-siyaset ilişkileri, spor ve yeel medya konularında 

yazıları yayımlanmıştır.  
 

Aslı KÖSEOĞLU,  Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunudur. Yüksek lisans eğitimini Gazi 

Üniversitesi’nde, doktorasını ise Atatürk Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Ulusal ve yerel medyada gazetecilik deneyiminin 

yanı sıra farklı kurumlarda basın danışmanlığı görevlerini icra etmiştir. 2017 yılında Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Gazetecilik bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2021 yılı itibari ile aynı bölümde Araştırma Görevlisi 

Doktor olarak görev yapmaktadır. Televizyon haberciliği, internet gazeteciliği, basın tarihi, yerel medya, kadın ve çocuk 

haberciliği konularında akademik çalışmalarına devam etmektedir. 
 

Özet: İnternet haberciliği ya da dijital gazetecilik kavramlarıyla ifade edilen yeni tür haber iletim ortamları gün geçtikçe 

yaygınlaşmakta ve etkinliğini artırmaktadır. Hız, güncellik, kesintisizlik, multimedya kullanımına uygunluk, arşivleme, 

interaktif etkileşim ve arka plan bilgilerine anında ulaşabilme gibi üstünlükleri insanları bu ortamları kullanmaya 

yöneltmektedir. Ancak internet haberciliği insanlığın hayatına girdiği günden bu yana geçen yaklaşık 30 yıllık sürede 

sorunlarını/eksikliklerini giderebilmiş değildir; dahası bu alanda var olan sorunlar daha da artmakta ve okur/izler kitlenin 

işini zorlaştırmaktadır. İnternet ortamında insanlar “kapan manşet”lerle adeta kapana düşürülmektedir; “haber değeri” 

varmış izlenimi uyandıran ve yakınlık, korku, endişe, merak, heyecan uyandıracak bir dille oluşturulan haber başlıklarıyla 

sunulan metinler ve görseller, ilgili siteye daha fazla tıklama getirmekte, ancak daha fazla haber/bilgi vermemektedir. Bu 

durum, habercilik pratikleri açısından tavizleri ve etik kuralların ihlalini de beraberinde getirmektedir. Çok tıklanma 

kaygısıyla yayınlanan haberlerde, olduğundan fazla iddialı başlıklarla insanların merak duygununa odaklanan, haber değeri 

tartışılacak konular ele alınmakta, okuyucular beklentiye sokulmaktadır. Bu çalışmada Sabah ve Karar gazetelerinin internet 

sitelerinde (sabah.com.tr, karar.com.tr) yayınlanan manşetler içerik analizi ile taranmış, belirlenen haberler hem söylem 

analizi hem de göstergebilimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: İnternet Haberciliği, Tık Odaklı Habercilik, Etik Sorunlar 
 

Abstract: New types of news media, which are expressed by the concepts of internet journalism or digital journalism, are 

becoming widespread and increasing their effectiveness. Its advantages such as speed, timeliness, continuity, suitability for 

multimedia use, archiving, interactive interaction and instant access to background information lead people to use these 

environments. However, internet journalism has not been able to eliminate its problems/shortages in the 30 years since the 

day it penetrated the life of humanity; moreover, the problems in this field are increasing and making the work of the 

reader/audience more difficult. In the internet environment, people are trapped with "trap headlines"; the texts and images 

that give the impression that there is "news value" and are presented with news headlines created in a language that arouses 

intimacy, fear, anxiety, curiosity, excitement bring more clicks to the relevant site, but do not give more news/information. 

This case brings along concessions and violations of ethical rules in terms of journalism practices. In the news published with 

the concern of being clicked a lot, the topics focusing on people's sense of curiosity with more ambitious titles, the news value 

of which will be discussed, and the readers are put into expectations. In this study, the headlines published on the websites of 

Sabah and Karar newspapers (Sabah.com.tr, karar.com.tr) were scanned by content analysis, and the determined news was 

analyzed by both discourse analysis and semiotic analysis method. 

 

Keywords: Digital Journalism, Click-Oriented Journalism, Ethical Problems 
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İNTERNET HABERCİLİĞİNDE ETİK VE TEKNİK SORUNLAR VE OKUR/İZLERKİTLENİN 

MAĞDURİYETİ 

 

GİRİŞ 

 

İnternet, özellikle son yıllarda gelişme kaydetmiş ve neredeyse gündelik yaşamın ayrılmaz bir 

parçası haline gelmiştir. İnternet Karaduman’ın da belirttiği gibi sadece enformasyonun yayılmasına 

aracılık eden bir araçtan ziyade, enformasyonu yeniden üreten, üretirken içeriği şekillendirerek farklı 

bir enformasyonun da yaratılabildiği bir mecra olmuştur (2005: 143). Özellikle geleneksel gazetecilik 

pratiklerinde farklı bir boyutun ortaya çıkmasına neden olan bu teknoloji, her türlü haberin kısa 

sürede okuyucu ile buluşmasını olanaklı kılarken, yanlış ya da abartılı içeriklerin de dolaşımına ortam 

oluşturmuştur.  

“Yeni medya/ortam” çoğu zaman haber değeri taşımayan olayları “kapan manşetler” 

aracılığıyla daha çok tıklatmakta, böylelikle yeni/farklı etik sorunlar doğurmaktadır. Yeni yöntemle 

insanlar adeta kapana düşürülmekte, “kapana düşen” okurlar tıkladıkları başlıkların altında yetersiz 

ya da başlıkla ilgisiz içerikle karşılaşmaktadır. Tuzak/kapan düzeni okurları çoğu zaman ihtiyaç 

duymadıkları/aramadıkları içeriklerle buluşturmaktadır. Haberin başlığıyla içeriği arasında 

uyumsuzluk ve yanıltıcı bilgilerin yanı sıra, aşırı heyecan verici bir dil ve üslubun kullanılması da 

sorun oluşturmaktadır. Bu anlayışla üretilen haberler ise okuyucuyu aldatmakta, internet 

haberciliğine ve internet haberlerine olan güveni azaltmaktadır.  

Türkiye’de en çok tıklanan sitelerden neredeyse hiç tıklanmayan sitelere kadar dijital 

ortamlardaki metinlerde rastlanan dilsel/teknik özensizlik de ayrıca dikkat çekici boyutlara ulaşmıştır. 

Geleneksel gazetecilikte önemli ve değerli bir konum olarak kabul edilen “editörlük” kurumu da 

dijital yayıncılıkta bu önem ve değerinden uzaklaştırılmış görünmektedir.  

Basılı gazetenin sayfalarında görülmeyecek –görüldüğünde büyük bir kusur sayılacak- etik, 

teknik, içerik ve tasarım hatalarına internet sitelerinde bolca rastlanmaktadır. Hızlı, güncel, dikkat 

çekici olma niyeti ve çabası gazetelerin internet servislerine –veya herhangi bir geleneksel medya 

irtibatı bulunmayan sitelere- bu tür hataları yaptırmaktadır. Bu durumda, gazetenin/sitenin/kurumun 

itibarı zedelenirken okur/izler kitlenin de doğru, faydalı ve güvenilir enformasyon edinme ihtiyacının 

karşılıksız kalmasına yol açmaktadır. 

Bu çalışmada Türkiye’de yayında olan iki gazetenin (Sabah, Karar) internet sitelerinde 

(sabah.com.tr, karar.com.tr) yayınlanan manşetlerin değerlendirmesi yapılmıştır. Manşetlerde 

kullanılan başlıkların anlamlılığı/anlamsızlığı, görsellerin seçimi, başlığın/görselin metinle 

ilgisi/ilgisizliği, başlık ve metinlerde rastlanan etik, teknik ve içerik hataları karşılaştırmalı olarak 

değerlendirilmiştir.  İnternet sitelerinde 25 Eylül- 13 Ekim 2021 tarihleri arasında yayınlanan haberler 

çalışma kapsamında içerik analizi ile taranmış, belirlenen haberler hem söylem analizi hem de 

göstergebilimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. 
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İNTERNET HABERCİLİĞİ 

 

İnternet birçok teknolojik aleti aynı anda birbirine bağlayan dünya çapına yayılmış bir iletişim 

ağıdır. Bu yaygın ağ sayesinde insanlar diledikleri haberlere istedikleri yerlerden ve istedikleri an 

ulaşabilmekte, böylelikle kısa sürede enformasyon sahibi olmaktadır. İnternet teknolojisinden en çok 

yararlanan sektörlerden birisi de hiç kuşkusuz gazeteciliktir. Haber ve bilginin izleyici ya da 

okuyuculara ulaştırılması noktasında geleneksel gazeteciliğe göre farklı ve yeni imkânlar sunan 

internet haberciliği, kullanıcıların haber içeriğini seçmesine, kontrol etmesine ve etkileşimli bir tür 

gelişmesine katkıda bulunmaktadır (Kazaz, 2007: 224). En genel tanımıyla internet haberciliği, 

habercilerin geleneksel gazetecilik yöntemlerini kullanarak bilgilendirme işlevini internet üzerinden 

sağlamasıyla yaşanan dönüşümdür. Lee, internet üzerinden haberlerin geçirdiği dönüşümü şöyle 

ifade etmektedir: 

1. “Kullanıcı Türevli İçeriğin Artması: Geleneksel gazetecilik ortamında profesyonel gazeteciler 

tarafından hazırlanan haberler varken Web 2.0 sonrası okurun da kullanıcı olarak haber oluşturma 

sürecine katkıda bulunduğu bir dönem başlamıştır. 

2. Katılımcı Etkileşim: İnternet sonrası dönem tek yönlü iletişim akışının yerine etkileşiminin arttığı 

kullanıcının daha fazla etkileşimde bulunduğu bir dönemi başlatmıştır. Bu özellik, çevrimiçi 

haberlerin ayırt edici bir özelliğidir. Twitter, Facebook, LinkedIn gibi çevrimiçi ve pratik mesajlaşma 

araçlarını kullanarak, çevrimiçi haber forum okuyucuları fikirlerini kısa bir sürede 

aktarabilmektedir. 

3. Youtubelaşma: Web 2.0 sonrası dönem çoklu ortam ya da çoklu format biçimlerini destekleyen yeni 

yapılara imkân vermiştir. Geleneksel haber biçimlerini değiştiren bu yeni dönemde bir haberi 

anlatmak için video alıntılarına daha fazla yer verilmektedir. 2006 yılında video paylaşım ağı 

Youtube’un yükselişiyle birlikte başta haber olmak üzere çoğu dijital formatta video etkili hale 

gelmeye başlamıştır. 

4. Anlık Bilgilendirme: Çevrimiçi haberler anlık raporlamaya izin verir ve son dakika haberleri sağlar. 

Şimdiki zamanın ön planda olduğu bu habercilik anlayışında okurun beklentisi son dakikadır. 

5. Bağlanma ve Paylaşmada Genişleme: 2004 sonrası dönemde başta Facebook ve Twitter ardından 

Instagram, LinkedIn ve Youtube ile sosyal ağ siteleri ile bağlantılar ve bağlantılar kurma becerisi 

artmıştır. Bu durumun farkına varan haber merkezleri haberlerini paylaşım ve topluluk ağının her 

yerine yerleştirmeye başlamıştır. 

6. Kişiselleştirilmiş Yeni Medya: Yeni iletişim teknolojileri nedeniyle, internet için hazırlanan haberler 

kişiye özel olarak kişiselleştirmeye izin vermektedir. Kişiselleştirme, geleneksel haber tüketiminde 

okuyucular ilgi duydukları yazıları gazete ve derginin içinde bütünüyle arama çabasına girerken 

Web 2.0 sonrası internet haberciliği okuyucu için çok sayıda çözümler getirmiştir.  İnternet haber 

sitlerinde okuyucular ilgilendikleri bölümleri seçebilir ve sadece bu bölümleri okuyabilir” 

(Narin’den akt. Duman, 2018: 5-6). 

Elektronik yayıncılık, internet yayıncılığı, online gazetecilik, dijital gazetecilik, sanal gazetecilik, 

Web 2.0, siber gazetecilik gibi birçok isim alan internet haberciliği, geleneksel medya ile 

kıyaslandığında görüldüğü üzere aslında daha avantajlıdır. Bu mecra metin, ses ve görüntüyü aynı 

anda okur/izler kitleye sunmakta; sınırsız veri paylaşımı, coğrafi sınırları ortadan kaldırma, içeriklerin 

taşınabilmesi, arşivlenebilmesi, arka plan bilgisine kısa sürede erişilmesi ve içeriklerin kısa sürede 

güncellenebilmesi gibi yönleriyle de dikkat çekmektedir.  
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İnternet gazeteciliğinde “okur” “kullanıcı”ya dönüşürken, geleneksel gazetecilikten farklı 

olarak irdelediği içeriğe dahil olabilmekte ve tepkisini anında gösterebilmektedir. Hiperlinkler 

aracılığıyla da arşiv ve diğer KAYNAKLARa ulaşabilmektedir (Duman, 2018: 4). İnternet 

gazetelerinin hipermetin olmaları; takipçilerin linkler aracılığıyla başka bilgilere kolayca 

erişebilmelerine olanak sunmakta ya da metinler arası dolaşımı mümkün kılmaktadır (Narin, 2016: 

119). Bu gazeteler ayrıca olaya dair görüntüleri, sesleri ve görselleri aynı anda ekranda bulundurarak 

okuyucuya/izler kitleye çoklu ortam sunarak, onların kısa sürede kapsamlı bilgi edinmesini 

kolaylaştırmaktadır.  

İnternet gazeteleri sınırsız veri paylaşımına izin vermekte, bir konuya dair farklı içerikleri aynı 

anda, sıcağı sıcağına hedef kitlesine aktarmaktadır. Herhangi bir sayfa ya da zaman kısıtlaması 

olmaksızın hazırlanan bu gazeteler, zaman kısıtlamasını ve coğrafi sınırları ortadan kaldırmıştır. Taze 

haberin yer aldığı, bilginin arşivlenebildiği bu mecrada güncelleme ise şöyle gerçekleşmektedir:  

“Düzensiz güncelleştirme: Her yeni bir haber/yazı oluşturulduğunda web sayfası değiştirilir.  

Belirli periyodlarla güncelleme: Site içeriği belli bir saatte, günde ya da haftada bir defa olmak üzere 

güncellenir.  

Sürekli güncelleme: Haber ajanslarından, muhabir ve yazarlardan gelen yazılar bekletilmeksizin sayfada 

yerini alır” (Halıcı, 2005: 158).  

Yerel ve haftalık olarak yayınlanan gazeteler bu güncelleme işlemlerini zaman zaman 

aksatırken, ulusal internet gazetelerinin sürekli güncellendiği görülmektedir. Güncel olan bir haber 

sitesinin okur/izler kitle tarafından daha da ciddiye alındığı ise bir gerçekliktir. 

Karaduman (2005: 146-147) internet gazeteciliğinin avantajlarından şöyle bahsetmektedir: 

• “Haberi çok hızlı bir biçimde verebilmesi ve sürekli güncellenmesi, 

• Okurun habere 24 saat, dilediği zaman ulaşabilmesi, 

• Multimedya temelinde ses-grafik-görüntü dosyaları kullanma, 

• Arşivdeki habere kolayca ulaşabilme ve istenilen haberleri saklayabilme, 

• Okurla interaktif etkileşim; okurun yorumlarını anında iletebilmesi, 

• Haberle ilgili konularda, web sitelerinin linklerinin verilmesiyle, arka plan bilgilerine kolaylıkla 

ulaşabilme, 

• Diğer medyada yer almayan farklı haberleri bulabilme”. 

 

İnternet haberciliğinin maliyeti de geleneksel gazetelere göre daha düşüktür. Bu yüzden sadece 

bir bilgisayarın ve internet erişiminin sağlanmasıyla yayın hayatına başlayan internet gazetelerinin 

sayısı her geçen gün artmaktadır. İnce’ye göre (2018: 298), teknolojinin belirleyiciliği yaklaşımı 

çerçevesinde ele alınan internet gazeteleri maliyet ve dağıtım başta olmak üzere pek çok avantaj 

sağlamış olsa da gazetecilik mesleğinin pratikleri açısından göz ardı edilemeyecek ihlalleri de 

beraberinde getirmiş ve bu etik ihlalleri engelleyebilecek mekanizmalar da henüz tam anlamıyla 

geliştirilememiştir. 

 

İNTERNET HABERCİLİĞİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 

 

İnternet haberciliğinin maliyeti düşürmesi, okura/izleyiciye kısa sürede ulaşması, verileri uzun 

süre internet ortamında saklayabilmesi, bilginin dağıtılması noktasında sınırları ortadan kaldırması 

gibi özellikleri son derece dikkat çekicidir. Fakat internet sitelerinin reklam gelirlerini arttırmak adına 

tıklanma sayılarını ve kullanıcıların haber sitelerinde online olma sürelerini artırmak amacıyla 
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kullandığı bazı yöntemlerin habercilik etiği açısından son derece sorunlu olduğu açıktır. Bu durum 

hedef kitlenin çeşitli mağduriyetler yaşamasına neden olmaktadır. 

İnternet haberciliğinde etik meselesi son dönemlerde daha fazla öne çıkmaktadır. Bunun temel 

gerekçesi dijital mecralarda bu ihlallerle sıkça karşılaşılması ve bunların artık neredeyse sıradan hale 

gelmesidir (Özdoyran, 2018: 163). Aslında bilindiği üzere bir gazetenin topluma karşı temel görevi 

doğru haberi kısa sürede ulaştırmasıdır. Bu yapılırken de en önemli kaygı “kamu yararı” ilkesidir. 

Haber üretim sürecinde ne zaman ki ticari kaygılar işin içine girerse “kamu yararı” ilkesi 

zedelenmekte, haber verme işlevi yerini “daha çok kazanma”ya bırakmaktadır.  

Haber verirken 5N1K kurallarına uygun bir biçimde içeriği hazırlamak gazetecilik mesleğinin 

gereği olurken internet sitelerinde daha fazla tıklanmak adına atılan “tuzak” ya da “kapan” başlıklar 

etik ihlallerin başında gelmektedir. Daha fazla “tık” alabilmek için bahsi geçen en temel kural dahi 

göz ardı edilebilmektedir. Bu bağlamda hem haber başlığı hem de haber içeriği kimi zaman ilgisiz, 

kimi zaman abartılı, kimi zaman da heyecan uyandırıcı bir biçimde kurgulanmaktadır. Daha fazla 

reklam alabilmek ve görünür olmak için arzulanan tıklanma oranını arttırma çabası ile hazırlanan 

içerikler okurun/izleyicinin beklentisini karşılayamamakta, zaman kaybına neden olmaktadır.  

“Daha çok okur sayısına ulaşmış gibi yapmak ve daha çok tıklanma sayısına ulaşmak adına 

başvurulan bu yöntem, şimdilik reklam verenler için bir ölçüt olarak kabul edilse de, haberciliğin 

geleceğini temsil eden internet haberciliği ve gelecekteki haber uygulamaları açısından kaygı 

verici bir durumdur. Günümüzde internet kullanıcılarının büyük bir bölümü internetten 

haberleri takip etmektedir. Ancak sosyal medya kullananların yarısından fazlası sosyal medya 

haberlerine güvenmemekte, internetten haber okuyanların yarısına yakını ise internet 

haberlerine güvenmemektedir. Bu açıdan bakıldığında internet haberciliğinin en önemli 

sorunlarından biri olan güven problemini daha da derinleştirmektedir. Gazeteciliğin ya da bir 

başka ifadeyle haberciliğin, para kazandıran ve gelir getiren bir meslek olmanın ötesinde, kamu 

yararına hizmet eden bir alan olduğunun unutulmaması gerekmektedir” (İnce, 2018: 299). 

 

Blom ve Hansen’e göre (2015: 87) internet gazetelerinde “Forward Reference” yani “İleriye 

Gönderim” yöntemiyle okuyucuların bir sonraki içeriği merak etmesi sağlanmakta, bu yöntemle bir 

sonraki ekrana geçmeleri için onlara adeta yönlendirme yapılmaktadır (akt. Çavuş ve Ede, 2021: 29). 

Merak ettiği başlığa tıklayan okuyucu çoğu zaman edinmek istediği bilgiye ulaşamamakta ya da o 

bilgi en son butona konulduğundan okur tarafından tüm sayfalara tıklanılması gerekmektedir. 

Ünlem, soru işareti, üç nokta, büyük puntolar, renkli fonlarla daha da dikkat çeken başlıklar da 

tıklanma arzusunu tetiklemekte, böylelikle okuyucu/izleyici adeta tuzağa düşürülmektedir. 

Bu mecrada en sık karşılaşılan sorunlardan biri de daha çok tıklanma uğruna hazırlanan 

“yalan” haberdir. İnternet haberciliğinde haberin doğruluğunu teyit etme ve ispat etme gibi unsurlar 

“zaman” kavramına çoğu zaman yenik düşerek, editöryal süreç göz ardı edilmekte,  bu durum da 

okurun/izleyicinin gazeteye olan güvenini sarsmaktadır. Haber başlıklarının seçiminde kamu 

yararından ziyade kitlede korku, endişe, heyecan ve merak uyandıracak başlıklar da seçilerek “suni” 

gündem yaratılmakta, haber adeta ambalajlanmış bir ürün haline getirilerek sunulmaktadır (İnce, 

2018: 300). Abartma, tahrik etme, belirsiz ifadeler kullanarak merak uyandırma, yanlış bilgi içerme 

gibi etik sorunlar bu ambalajın içerisinden çıkan başka meselelerdir. Okur/izleyici böylesi durumlarla 

karşılaştığında gazetecilik mesleğine olan saygısını kaybedebilmekte, bu durum da mesleğin 

itibarsızlaşmasına neden olmaktadır. Ayrıca “haber” adı altında birçok asılsız, doğru olmayan ya da 

abartılı içeriğin dolaşımı da “çöp” olarak tabir edilebilecek içeriklerin artmasına neden olmaktadır. 



911 

 

Yanıltma ve manipülasyon internet gazetelerinde sıkça karşılaşılan sorunlardandır. Ana 

sayfada kullanılan görüntülerin haberin içeriği ile uyuşmaması, eski fotoğrafların güncelmiş gibi 

sunulması, bunun üzerinden haberin manipüle edilmesi, başlıkta kullanılan ifadelerin içerikte 

bambaşka bir biçimde aktarılması gazetecilik pratikleriyle uyuşmayan teknik ve etik sorunlardır. Bu 

tür başlıklarda merak duygusunu uyandırmak adına cinselliğin ön plana çıkarıldığı da görülmekte, 

okuyucu haberin içerisine çekilerek bir sonraki butona tıklaması için yönlendirilmektedir.  

Haber manşetleri arasına yerleştirilen reklamlar ya da haber metninde yer verilen reklamlar da 

internet haberciliğinde dikkat çeken başka etik meseleler olarak görülmektedir. Bu ve benzer 

davranışlarla okuyucu/izleyici sitede daha uzun süre kalmakta, ulaşabileceğini düşündüğü içeriğe 

rastlamadığında ise kandırılmış hissetmektedir. Okuyucunun/izleyicinin haber alma içgüdüsüyle 

tıkladığı bu haberler kısacası onlarda beklenti oluşturmakta fakat bu beklenti karşılanmadığından 

mağduriyet yeniden ortaya çıkmaktadır. 

İnternet gazetelerinde haber metinlerindeki harf hataları, yazım yanlışları geleneksel 

medyadakine göre daha fazladır. Bu mecrada karşılaşılan “zaman ile yarışma” mantığı böylesi 

hatalara ortam hazırlamaktadır. Editöryal süreç geleneksel medya araçlarına göre daha zayıf ve 

yetersiz kalmakta, haber, metin ve diğer içerikler yeterince düzletmeye tabi tutulmadan, 

redaksiyondan geçirilmeden okura/izleyiciye sunulmaktadır. Gazetelerin internet servislerinin yeterli 

deneyime, bilgiye ve beceriye sahip olmayan, mesleğe yeni adımını atmış elemanlarla bu alanda 

hizmet verdikleri gözlenmektedir. Söz konusu servislerde çalışanların sayıca yetersizliği de sitelerdeki 

özensiz, yetersiz, yanlış, hatalı içeriklere zemin hazırlamaktadır. Birçok internet sitesinde “devam”lı 

haberlerin yeni gelişmelerle yeniden yazılması yerine her yeni gelişmeyi anlatan 

cümlelerin/metinlerin üst üste dizilmesi ya da –konuşmalardan üretilen haberlerde- konuşma 

metinlerinin haber metinlerine dönüştürülmeden verilmesi gibi habercilik açısından eksik/sakıncalı 

sayılacak uygulamalara rastlanmaktadır. Ayrıca haber sitelerinde yer alan reklamlarda zaman zaman 

uygunsuz görüntüler, linkler ve reklamlar yer almakta, böylece genel ahlak açısından sorunlara yol 

açılmaktadır. 

Bu mecrada nefret, şiddet, ötekileştirme, hedef gösterme gibi habercilikle bağdaşmayacak 

söylem ve üslup örneklerine de sıkça rastlanmaktadır. Saygının yokluğu veya pozitif saygısızlık, 

hoşlanmama, onaylamama veya başkalarına karşı küçültücü bakış açısından farklı olarak nefret; 

düşmanlık, reddediş, zarar verme ve yok etme isteği, hedef grubu saf dışı bırakma, sessizleştirme 

veya pasifleştirme (Özcan, 2019: 18) amacına hizmet ettiği için daha tehlikelidir. Bu tür söylemlerin 

internet gibi herkesin erişebildiği ortamlarda yapılması tehlikeyi daha da yaygın hale getirmektedir. 

İçerik sağlayıcıların bu türden “sorumsuz” içerikleri kullanıcı yorumlarına açık bir ortamda sunmaları 

tehdit ve tehlikenin boyutlarını daha da büyütmektedir. Etik ve teknik açıdan sorunlu içeriklerin 

takipçileri, içeriklerdeki mesaj, vurgu ve “tuzak”ların etkisiyle argo, hakaret, küfür, tehdit içerikli 

yorumlar yapmakta ve bu “kötü devinim” sürüp gitmektedir.  

 

YÖNTEM 

 
Bu çalışmada gazetelerin internet sitelerinin haber üretimi sabah.com.tr sitesi ile karar.com.tr 

sitesi üzerinden incelenmiştir. 25 Eylül 2021-15 Ekim 2021 tarihlerini kapsayan süreçte bu sitelerde 

yayınlanan haberler içerik analiziyle, örneklem olarak belirlenen haberler ise söylem çözümlemesi 

yöntemiyle irdelenmiştir. Görsellerin, başlıkların, renklerin çözümlemesinde göstgergebilimsel 

yöntemden yararlanılmıştır. 
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İçerik analizi, genel prensipler, tekrarlar, ortak noktalar üzerinde durarak bunların sistematik 

bir biçimde değerlendirilmesini kapsamaktadır. Krippendorff’a göre içerik analizine yönelik olarak şu 

tespitleri yapmak mümkündür: “Metinler objektif değildir.  “Metinler onların ne anlama geldiklerine dair 

bulunan, belirlenen ve tanımlanan tek bir anlama sahip değildir. Metinlerden çıkarılan anlamların ortak olması 

gerekmez. Anlamlar verilen metinlerden başka şeyler söyler. Metinler belirli bağlamlarla, söylemlerle ve 

amaçlarla ilişkili olarak anlam kazanır. Metnin doğası, araştırmacıların seçtikleri bağlamdan spesifik sonuçlar 

çıkmasını talep eder” (Gökçe, 2019: 28-29). 

Gösterge niteliği taşıyan ve iletişimsel bir boyutu olan haber fotoğrafları göstergebilimin ilgi 

alanlarındandır. Saussure (1998: 111), gösteren ile gösterilenin birleşimini “gösterge” olarak 

adlandırmaktadır. Göstergelerin altında ise derin anlamlar yatmaktadır. Söylem çözümlemesi ise 

metinlerin altında yatan anlamları haber görüntülerini ve fotoğraflarını da devreye katarak açığa 

çıkarma metodu olup en basit tanımıyla dilin incelenmesidir. Ancak bu inceleme, dilsel öğelerin basit 

bir biçimde irdelenmesinin ötesine geçerek, görünmeyenin altında yatan anlamları sosyo kültürel 

bağlamından koparmadan açığa çıkarmayı hedeflemektedir (Atay’dan akt Çelik ve Ekşi, 2008: 105). 

 

Sabah.com.tr ve Karar.com.tr Sitelerinde Yayınlanan Haberlerin İncelenmesİ 

 

Çalışmanın bu kısmında araştırmaya dâhil edilen haber örnekleri irdelenmiştir. Örnekler 

“tuzak başlık” olarak ele alınabilecek haberler üzerinden tespit edilmiş; bu başlıkların yanıltıcı, 

heyecanlandırıcı yönlerinin yanı sıra başlığın haber içeriği ile uyumlu olup olmaması ve 

okuyucuyu/izleyiciyi nasıl bir beklenti içine sokabileceği ele alınmıştır. Aynı haberlerin iki sitedeki 

sunumlarının kıyaslaması da yapılmıştır. 

 

 

Örnek 1. Araç Sahipleri Dikkat (kaynak: https://www.sabah.com.tr, 2021) 

 

Haberin başlığına bakıldığında konunun araçlarla ve araç sahipleri ile ilgili olduğu anlaşılmıştır 

fakat başlık tek başına anlam ifade etmemiştir. Başlığın sonunda kullanılan ünlem işareti, 

başlığın/haberin dikkat çekmesine hizmet etmiş, böylelikle başlığı okuyan araç sahiplerinin “acaba 

beni de ilgilendiriyor mu?” sorusunu kendilerine sorması ve başlığa/habere tıklaması hedeflenmiştir. 

Ayrıca hazırlanan görsel ile “Flaş” kelimesi kırmızı ve büyük puntolarla ön plana çıkarılmış, haberin 

“Son Dakika” olayı gibi algılanmasını sağlanmış, bu da başlığa tıklanma oranını arttırabilecek nitelikte 

bulunmuştur. “Flaş”ın altında kalan “Alkolmetre Kararı” ibaresi ilk etapta dikkat çekmeyecek 

biçimde yazılmış, böylelikle okurun habere tıklayarak içeriği öğrenebilmesi hedeflenmiştir. 

Haberin içeriğine bakıldığında ise; koronavirüs gerekçesi ile alkolmetreyi üflemek istemeyen, 

onun yerine kendisine kan tahlili yapılmasını isteyen bir sürücünün ehliyetine el konulması ve parasal 
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trafik cezasına çarptırılmasına yer verildiği görülmüştür. Olayın Yargıtay’a intikal etmesi neticesinde 

sürücünün böylesi bir durumda “kan tahlili” talebinde bulunabileceği, bu yüzden de alınan kararın 

iptal edildiği “müjdeli haber” olarak ifade edilmiştir. Emsal karar niteliği taşıyan bu bilgiye haber 

bağlığında yer verilmeyerek, haber içeriğinin merak edilmesi ve böylelikle okuyucunun haberi 

tıklaması arzulanmıştır. 

 

 

Örnek 2. CHP Gençlik Kolları Başkanı Tutuklandı (kaynak: https://www.karar.com.tr, 2021) 

 

Karar.com.tr’de yayınlanan bu haberin başlığı kendi başına açık ve nettir fakat başlıkta bilgi 

eksikliği söz konusudur. Burada “gizlenen” tutuklanan kişinin “CHP Denizli İl Gençlik Kolları 

Başkanı” olduğu bilgisidir. Başlıkta “Denizli” sözcüğünün kullanılmamış olması okurları yanıltmış, 

haberin/başlığın açık, anlaşılır, net olması gerektiği hususu haberde ihmal edilmiştir. Habere 

tıklandığında şahsın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçlamasından dolayı 

tutuklandığı kaleme alınmıştır.  Aynı haber sabah.com.tr sitesinde “Son Dakika: Skandal 

Açıklamalarıyla Gündeme Gelmişti! CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Tutuklandı” ifadeleri ile 

yazılmış, haberde karar.com.tr ile aynı görsel kullanılmıştır. Sabah.com.tr sitesi haberin içeriğinin 

merak edilmesi amacıyla haberi “Son Dakika” olarak ifade etmiştir. “Skandal açıklamalarıyla 

gündeme gelmişti” ifadesine yer verilmesiyle ana olay olan tutuklanma gölgelenmiş, kitlenin bahsi 

geçen “skandal ifadeleri” merak etmesi sağlanmıştır. Haber metninin sona ermesinin ardından 

“skandal ifadeleri” aktaran başka bir habere yer verilmiştir. 

 

Bu habere tıklandığında şahsın tutuklanmasına neden olan ifadelerinin aktarıldığı görülmüştür. 

Karar.com.tr olayı doğrudan ve yorum katmadan aktarırken, sabah.com.tr “densiz tehdit” ifadesine 

yer vererek öznel bir değerlendirme yapmıştır. Habercinin görevi ele aldığı olayı yorum katmadan 

kitleye olduğu gibi aktarmaktır fakat yukarıdaki örnek bunun ötesine geçildiğini göstermiştir. Bu 

bakımdan karar.com.tr’ nin aynı haberi yorum katmadan aktarması (her ne kadar başlıkta bilgi 

eksikliği söz konusu olsa da) sabah.com.tr’ ye göre daha başarılı bulunmuştur. 

https://www.karar.com.tr/
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Örnek 3. Türkiye Gaz Bulamama Sorunu İle Karşı Karşıya (kaynak: https://www.karar.com.tr, 2021) 

 

Karar.com.tr. adresinde yayınlanan bu haberin başlığı ve içeriği birbiri ile uyumlu 

bulunmuştur. Haberde Enerji Uzmanı Necdet Pamir’in açıklamalarına yer verilmiş, ülkenin gelecek 

dönemde yaşayabileceği bir sorun masaya yatırılmıştır.  

Kırmızı kare içinde beyaz renkle verilen kısımda “uzman” ifadesi “umzan” olarak yazılmıştır. 

Bunun bir teknik sorun olduğu kabul edilmiş, aynı gün içerisinde siteye girilerek yapılan kontrollerde 

yazım yanlışının düzeltilmediği tespit edilmiştir. Bu yazım yanlışının gerekçesi “dikkatten kaçma”, 

“haber yazarken hızlı olma çabası” gibi durumlarla bağdaştırılmıştır. Ortada basit bir yazım yanlışı 

olduğu görülmüştür, fakat bu yanlışın uzun bir süre fark edilmemesi sorunlu bulunmuştur. 2 hafta 

sonra aynı haber içeriğine yeniden bakıldığında ise yazım yanlışının düzeltildiği saptanmıştır. Bu ve 

benzer yanlışlıklara haber sitelerinde sıkça rastlamaktadır. 

 

 

Örnek 4. Fatih Terim’den Oldukça Dikkat Çeken İtiraf: “Beni Oldukça Heyecanlandırıyor” (kaynak: 

https://www.sabah.com.tr, 2021) 

 

Haberin başlığına bakıldığında içeriğin cinsellikle ilgili olabileceği ve Terim’i heyecanlandıranın 

bir kadın olduğu algısı yaratılmış böylelikle habere tıklanması hedeflenmiştir. “Dikkat çeken” itiraf 

söylemi de bunu destekler nitelikte ve abartılı bulunmuştur. “İtiraf” kelimesi ile Fatih Terim’in hiç 

bilinmeyen, gizli kalmış, tutku duyduğu bir kadına dair açıklama yaptığı fikri okuyucuya verilmiştir. 

Başlıkta haber içeriğine dair herhangi bir ipucuna yer verilmemiştir. Ancak haber tıklandığı takdirde 

özel ve detay bilgilerin paylaşılacağı hissi uyandırılarak kitle yönlendirilmiştir. “Heyecanlandırıyor” 

kelimesinin yeşil ile yazılması dikkati buraya çekmek için tasarlanmış, bu tuzak başlıkla okuyucu 

habere çekilmek istenmiştir. Başlıklarda büyük harf kullanarak, kelimeleri diğerlerinden farklı renkle 

okuyucuya aktararak okuyucunun dikkati bu yöne çekilmiştir. Ayrıca söz konusu bu başlık, haberin 

içeriğini yansıtacak şekilde kurgulanmamış; habere tıklandığında başlığın değiştiği görülmüştür.  

https://www.karar.com.tr/
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“Beni Oldukça Heyecanlandırıyor” başlığı yerini “Genç Oyuncular Beni Heyecanlandırıyor” 

başlığına bırakmıştır. Buradan da anlaşılacağı üzere ilk başlıkta “genç oyuncu” ifadesine yer 

verilmemesi haberin tamamen “tuzak başlık” mantığı ile kurgulandığını ortaya koymuş, okuyucunun 

haberi tıklaması hedeflenmiştir. Haberin devamında ise heyecanlanma ifadesi Terim’in “Genç 

oyuncularla yeni bir Galatasaray fikri beni çok heyecanlandırıyor. Onları anlayabildiğimi, onlarla aynı 

frekansta olabildiğimi görmek beni motive ediyor.” sözlerinde saptanmış, haber başlığındaki “cinsel 

anlam” içerikte yer almamıştır. Böylesi haber kurgularıyla okuyucuya bilinmedik, beklenmedik bir 

bilgi verileceği izlenimi verilmekte ve okuyucunun haberi tıklaması sağlanmaktadır. İçerik ile başlığın 

uyuşmadığı bu tür haberler okuyucunun beklentisini karşılamamakta, okur açısından zaman kaybına 

neden olmaktadır. 

 

 

Örnek 5. “Erdoğan Sen Yapmazsan Biz Yapacağız” (kaynak: https://www.karar.com.tr, 2021). 

 

Karar.com.tr’de yayınlanan haberde kullanılan “Erdoğan Sen Yapmazsan Biz Yapacağız” 

başlığı tek başına anlaşılır bulunmasa da  başlığın hemen üstünde kırmızı fon üzerine beyazla yazılan 

“Kılıçdaroğlu’ndan Memurlara 3600 Desteği” ifadesi haberin içeriği hakkında bilgi vermiştir. Sözler 

Kemal Kılıçdaroğlu’na ait olduğundan onun görüntüsü kullanılmış, haberin içeriği ve başlığı uyumlu 

bulunmuştur. Haberin başlığı ve içeriği açık, net ve anlaşılır bulunmuş fakat haber başlığında yazım 

yanlışı tespit edilmiştir. “Yapacağız” kelimesi” “yapağız” şeklinde yazılmış gün içerisinde 

düzeltilmemiştir. Haberde her ne kadar yazım yanlışı olsa da haberin başlığı ve içeriği açık, net ve 

anlaşılır bulunmuştur.  

 

 
 

Örnek 6. Yakınlaştırıyoruz (kaynak: https://www.sabah.com.tr, 2021) 
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Sabah.com.tr’nin haber akışının takip edildiği alanda araştırma süresince bu ve benzer içerikte 

reklamlara rastlanmıştır. Araştırmaya başlamadan önce 1’den 20’ye kadar olan numaraların her 

birinde ayrı bir haber olduğu düşülmüş fakat bu kısımda reklamlara yer verildiği görülmüştür. Bu 

durum habercilikle bağdaştırılamamıştır. Bu etik dışı davranış da yine okuru/izleyiciyi yanıltmış ve 

özellikle zaman kaybı açısından mağduriyet yaşamasına neden olabilecek türden bulunmuştur. 

 

 
 

Örnek 7. Dayakçı İsmail Küçükkaya’nın skandalları bitmiyor! (kaynak: https://www.sabah.com.tr, 2021) 

 

Tık odaklı habercilikte en çok yapılan işlerden biri de “damgalama” ile nefret söylemi 

üretmektir. Haberde İsmail Küçükkaya’nın evli olduğu dönemde stajyer olarak yanında çalışan genç 

bir kızı taciz ettiğine dair iddialar yer almıştır. “Dayakçı İsmail Küçükkaya” söylemi ile şahsın şiddet 

eylemi onu tanımlar hale getirilmiştir.  

Haberin detaylarına bakıldığında; “taciz, itiraf, dayakçı, eski eş söylemleri sıkça ön plana 

çıkarılarak henüz hukuki olarak sonuçlanmamış bir olaya ilişkin yorum yapılmıştır. “Skandaları 

bitmiyor” ifadesi ile de Küçükkaya’nın geçmişte anıldığı olumsuz olaylara gönderme yapılmış, olayın 

merak edilmesi sağlanmıştır. Okuyucunun kendisine “İsmail Küçükkaya yine ne yaptı?” sorusunu 

sorması hedeflenmiştir. Bilindiği üzere haberciliğin özü olayı olduğu gibi aktarmaktır fakat bu habere 

yorum katılarak bu kural ihlal edilmiştir.  

Haberde İsmail Küçükkaya’nın görüntülerine de yer verilmiş, bu görüntülerin özellikle 

seçildiği dikkatten kaçmamıştır. “Dayakçı” ifadesini destekleri nitelikte görseller kullanan haber sitesi, 

onun fevri ve asabi göründüğü fotoğraflarını kullanarak damgalama ve nefret söylemini pekiştirmeyi 

hedeflemiştir. 

 
 

Örnek 8. “Karısını hunharca katletmişti! Sözleri tüyler ürpertti: Kaç kez...” (kaynak: https://www.sabah.com.tr, 

2021) 
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İnternet haberciliğinde karşılaşılan etik sorunlardan bir tanesi de okuru merakta bırakacak 

ifadelere cümle sonunda üç nokta ile yer vererek, okuyucu habere çekmektir. Okuyucuların “kaç 

kez...” ifadesine odaklanması sağlanarak, bu ibarenin ne anlama geldiğini öğrenmek için habere 

tıklanması hedeflenmiştir. 

“Eşini hunharca katletti” ifadesindeki “hunharca” kelimesi kışkırtıcı olup cinayeti işleyen eşin 

caniliğine gönderme yapmak için seçilmiştir. “Sözleri tüyler ürpertti” ifadesi ile de “Acaba neler 

söyledi?” sorusu akıllara getirilmiş ve devamında “kaç kez...” ifadesine yer verilerek olayın başlıktan 

anlaşılmasının önüne geçilerek etik soruna imza atılmıştır. Buradaki asıl hedef okuyucuda merak, 

endişe korku insani gibi duyguları harekete geçirip haberi tıklamayı sağlamak olarak belirlenmiştir. 

Haberin içeriğine bakıldığında ise; “cani adam, kan donduran ifadeler” söylemlerine yer 

verilmiş, başlıkta verilen “kaç kez...” ifadesi “kaç kez vurduğunu hatırlamadı” şeklinde aktarılmıştır. 

Haberin başlığından adamın eşine vurma sayısının ön plana çıkarıldığı görülmüş fakat içerikte buna 

ilişkin bir bilginin olmadığı dikkat çekmiştir. Ayrıca haber metninde yer alan “tüyler ürperten ifade” 

ibaresine ilişkin de net bir bilgi kaydedilmemiştir. 

Haberde çiftin birlikte olduğu mutlu günlerden fotoğraf karelerine ve adamın tutuklandığı 

anlara ilişkin görüntüler kullanılarak okurun kafasında eski-yeni izlenimi uyandırılmıştır. Haberin 

başlığında ön plana çıkarılan detaylar haber sonunda yer almış, okur habere ilişkin detayları 

öğrenmek için tekrar eden bilgilerle yanıltılmıştır. 

 

 
 

Örnek 9. “Yeni Dönem Başladı. Vatandaşlar Şikâyet Ediyordu!” (sabah.com.tr, 2021), “Valelere QR Kod 

Geliyor: Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı Taşıyacaklar” (kaynak: https://www.karar.com.tr, 2021) 

 

Haber iki haber sitesinde de 8 Ekim 2021 tarihinde yayınlanmıştır. Haberin ana konusu 

valelerin bundan sonra yakalarında Mesleki Yeterlilik Kurumuna ait Mesleki Yeterlilik kartı 

taşıyacakları bilgisidir. Fakat sabah.com.tr’nin başlığına bakıldığında konuya ilişkin hiçbir bilginin yer 

almadığı, okuyucunun haberin içeriğini merak etmesi için başlığın özellikle bu şekilde kurgulandığı 

tespit edilmiştir. 

 Böyle bir başlıkla okuyucuların kendilerine şu soruları sormaları hedeflenmiştir; “Hangi 

konuda yeni dönem başlıyor?”, “Bu yeni dönemde ne olacak?” gibi... Ayrıca “Vatandaşlar şikâyet 

ediyordu” ifadesi son derece genel bir kullanımdır. Ayrıca bu vatandaşların kim oldukları, hangi 

konuda şikâyetleri olduğu, kime şikâyette bulundukları gibi sorulara ilişkin bir bilgi yer almadığı gibi, 

haberin içeriğinde de böyle bir ibare kullanılmamış, okuyucu bilgilendirilmemiştir. Haber içeriğinde 

kullanılan görüntüler ise verilen bilgilerle uyumlu bulunmuştur. 
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Aynı haber karar.com.tr adresinde “Valelere QR Kod Geliyor: Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı 

Taşıyacaklar” başlığı ile kaleme alınmış; başlık olayı özetler nitelikte bulunmuştur. Haber başlığı 

kendi başına anlam ifade etmiş, haberin içeriğinde yer alan bilgileri toparlayarak okuyucuya 

aktarmıştır. Dolayısıyla karar.com.tr’de yayınlanan bu haber sabah.com.tr’de yayınlanan habere göre 

daha başarılı bulunmuştur. 

 

 
 

Örnek 10. Otobüs Şoförünün İsteği Sosyal Medyada Gündem Oldu: Psikolojim Bozuldu” (kaynak: 

https://www.karar.com.tr, 2021) 

 

Haberin başlığıyla haber içeriğinin merak edilmesi sağlanmıştır. Okuyucunun otobüs 

sürücüsünün psikolojisini neyin bozduğu, ya da nasıl bozulduğu gibi sorulara cevap bulmak için 

habere tıklanması hedeflenmiştir. “Otobüs şoförünün isteği” ve “psikoloji bozulması” gibi ifadeler 

merak unsurunun yanı sıra haberin cinsel yönünün olduğuna ilişkin de okuyucuda bir fikir 

oluşturmayı amaçlamıştır. Ayrıca “sosyal medyada gündem oldu” ibaresi ile de meydana gelen olay 

abartılmış, böylelikle daha çok okuyucunun haberi tıklaması arzulanmıştır. 

Haberin içeriğine bakıldığında bir otobüs şoförünün trafikte seyir halindeyken tüm yolcuları 

“psikolojim bozuldu” iddiasıyla otobüsten indirmeye çalıştığı, bazı yolcuların da buna tepki verdiği 

bilgisinin yer aldığı görülmüştür. Yani haber başlığında yer alan “sosyal medyada gündem oldu” 

ibaresinin altını doldurabilecek türden bir olay yaşanmadığı tespit edilmiş, haber tamamen 

okuyucunun habere tıklamasını sağlamak için dikkat çekici söylem ve kelimelerle kurgulanmıştır. 

 

SONUÇ 

 

İnternet haberciliği gündelik yaşamı kolaylaştırmış, bilginin kısa sürede yayılmasına olanak 

sunmuştur. Bu artılarının yanı sıra bahsi geçen habercilik türünün dezavantajları da dikkat çekmiştir. 

Özellikle “kapan başlıklar”la haberi olduğundan daha iddialı, cazip ve çekici hale getirmek adına 

yapılan etik ihlaller internet haberciliğinin sağladığı avantajlara gölge düşürmüş, bu türün 

irdelenmesine neden olmuştur. 

Başlık ve haber içeriğinin uyumlu olması bir haberin üretim sürecinde en temel kural iken 

internet gazetelerinde bu kuralın sıkça ihlal edildiği görülmüştür. Özellikle sabah.com.tr haberlerin 

daha fazla tıklanması adına haberlere cinselliği çağrıştırıcı, heyecan verici, merak uyandırıcı, tahrik 

edici ve dikkat çekici başlıklar koyulduğu saptanmıştır. Zaman zaman bu noktada başlık ve haber 

içeriklerinin uyuşmadığı tespit edilmiş bu da habercilik açısından etik ihlal olarak görülmüştür.  

İçeriği ile başlığı ilgisiz olan haberler okuyucunun zaman kaybetmesine neden olmuş, 

okuyucunun beklentisini de karşılayamadığından okuyucu çoğu zaman başlıkta yer alan ifadelere 
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ilişkin bilgilendirilmemiştir. Ayrıca haber başlığında öne çıkarılan ifadelerin de kimi zaman haber 

metnin sonuna yerleştirildiği görülmüş böylece okurun o bilgiye erişebilmek için “ilerle” butonunu 

kullanması sağlanmıştır. karar.com.tr internet sitesi genellikle başlıklarda net ifadelere yer vermiş, 

haberlerin başlıkları içerikleri çoğu zaman yansıtmıştır, Bu bağlamda karar.com.tr, sabah.com.tr’ye 

göre daha başarılı bulunmuştur. 

Araştırma süresi boyunca takip edilen sitelerden sabah.com.tr’de, neredeyse her gün en az iki 

haber başlıktan içeriğin anlaşılamayacağı gibi kurgulanmıştır. karar.com.tr’de ise bu durum gün aşırı 

gerçekleşmiş, bazı günlerde ise bu tür haberlere yer verilmemiştir. Çalışmanın başlangıç aşamasında 

özellikle siyasi konulu haberlerde “tuzak başlıklara” yer verildiği düşünülse de, çalışma sonucunda 

özellikle ekonomi ve spor ile ilgili haberlerin bu bağlamda kurgulandığı saptanmıştır. 

Daha fazla tıklanmak ve dolayısıyla daha fazla kâr elde edebilmek adına üretilen haber değeri 

olmayan içerikler veya yalan/abartılı haberler okuyucunun beklentisini karşılayamamakta, 

okuyucunun bilgiye erişmesinin önünde ciddi bir engel teşkil etmektedir. Bu erişim esnasında zaman 

kaybı da yaşayan okur o internet sitesine güvenini kaybetmektedir. Daha geniş bir çerçeveden 

bakıldığında ise okurun mağduriyeti aslında gazetecilik mesleğinin itibarsızlaşmasına neden olmakta, 

bu da dördüncü güç olarak kabul edilen medyanın bir zaman sonra bu gücü yitirebileceğini ortaya 

koymaktadır. 
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https://www.karar.com/guncel-haberler/otobus-soforu-psikolojim-bozuldu-diyerek-yolculari-

indirmek-istedi-1635686 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.karar.com/guncel-haberler/otobus-soforu-psikolojim-bozuldu-diyerek-yolculari-indirmek-istedi-1635686
https://www.karar.com/guncel-haberler/otobus-soforu-psikolojim-bozuldu-diyerek-yolculari-indirmek-istedi-1635686


921 

 

DİJİTALLEŞEN OKUR; SESLİ HABER METNİ UYGULAMALARI  

BAĞLAMINDA GAZETE ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ 
 

Ülkü İlgi ELDEM ANAR 

Maltepe Üniversitesi, Türkiye 

ilgieldem@maltepe.edu.tr 

 

Dilek TURAN EROĞLU 

Anadolu Üniversitesi, Türkiye 

dteroglu@anadolu.edu.tr 

 

Ülkü İlgi ELDEM ANAR, 1983 İstanbul/Kadıköy’de doğdu. Lise öğrenimini İstanbul Marmara Koleji’nde (Radyo, TV ve 

Gazetecilik) tamamladıktan sonra Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema ve TV bölümünden bitirmiştir. 

Yüksek Lisansını Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Sinema TV Yüksek Lisans Programında (2009), 

Doktorasını ise Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Ana Bilim dalında (2015) tamamlamıştır. 

Yüksek lisans tezinde Sinemada Bilinçaltı Mesajlar, Doktorasında ise Gazete ve Okur çalışan yazar, Maltepe Üniversitesi 

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde önce Uzman (2010-2015) daha sonra ise Dr. Öğr. Üyesi (2015-…) olarak 

çalışmaktadır. Çalışma alanları Yeni Medya ve Gazeteciliktir. 

 

Dilek TURAN EROĞLU, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünü 1996 yılında bitirdi. 

2001 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisansını 

tamamladı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü’nde 2019 yılında 
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Özet: Dijitalleşen dünyada iletişim sürecinin en önemli unsurlarından biri olan alıcı geleneksel kitle iletişim araçlarında 

sahip olduğu kapalı ve geri dönüşüme imkân vermeyen pozisyonundan; günümüzdeki aktif ve sık sık etkileşim içine giren 

yapısına evirilmiştir. Yeni medyanın sahip olduğu multimedya özelliği birden çok biçimsel özellik ve fonksiyonu içinde 

barındıran yapısı gazete haber metinlerinde de yeniliklerin yaşanmasına sebep olmaktadır. Sesli kitap uygulamalarının 

giderek daha fazla kullanıldığı ve beraberinde üretildiği dijital dünyada artık haber siteleri de benzer şekilde haber metinlerini 

ve köşe yazılarını sesli birer metin olarak sitelerinde yayınlamaktadırlar. Haber metinlerinin takibinde zorunlu olan okuma 

eyleminin yerini dinleme fonksiyonu eklenerek çok daha fazla kişiye ulaşma imkânı doğmuştur. Yapılan bu çalışmada sesli 

haber metinlerinin ilk örneklerine rastlanılan Sabah Gazetesi ve Habertürk İnternet Gazetesi içerik analizi yöntemi ile 

incelenerek, araştırma sonuçlarına ulaşılmıştır. 21.07-21.08. 2021 tarihleri arasında yer alan sesli haber örnekleri önce 

kategorilere ayrılmış olup daha sonra biçimsel anlamda özellikleri analiz edilerek, içerik analizi yöntemi ile kavramsal 

anlamdaki özelliklerinin, gerçek medya uygulama alanlarında nasıl var olduğu ortaya konmuştur. Araştırma sonuçlarında 

sesli haberlerin ağırlıklı olarak sıcak haberler yerine soğuk haber metinlerinde uygulandığı ortaya çıkmıştır. Haber metni ile 

sesli haber metni kıyaslamasında sesli metinlerin dinlenme sayılarının, aynı metnin okunma sayısına erişemediği 

gözlemlenmiştir. Yine sesli haber metinlerinde ağırlıklı olarak erkek sesinin kullanıldığı belirlenmiştir. Erişebilirlik 

anlamında arama motorlarında kullanılabilecek kelimelerin “sesli haber”, “sesli metin” “haber dinle” gibi genel tanımlar 

üzerinden ulaşılamadığına, bu tür anahtar kelimelerin televizyon ya da internet görüntülü haberine yönlendirdiği ortaya 

çıkmıştır. Bu anlamda okurun bilinçli bir şekilde yeni medya özelliklerini kullanabilmesi ve gündelik hayatına katarak 

istediği anda erişebilmesi adına; etkin dijital okuryazarlık becerisine sahip olması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu makalede, 

haber metinlerinin giderek değişen bu biçimsel yapısının sonraki zamanlarda çok daha fazla etkili olacağı varsayımından yola 

çıkarak, yeni gazetecilik anlayışında okura hız ve çeşitlilik sağlaması adına daha fazla tercih edilmesi gerektiği görüşü 

savunulmaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Dijitalleşme, Okur, Sesli Haber, İnternet Gazeteciliği 

 
Abstract: One of the most important elements of the communication process in the digitalizing world, the receiver, from its 

closed and non-recyclable position in traditional mass media; evolved into its current active and frequently interacting 

structure. The multimedia feature of the new media, which includes multiple formal features and functions, causes 

innovations in newspaper news texts. In the digital world, where audiobook applications are increasingly used and produced 

together, news sites likewise publish news texts and columns as an audio text on their sites. The ability to reach more people 
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has arisen by adding the listening function instead of reading, which is obligatory in the follow-up of news texts. In this 

study, Sabah Newspaper and Habertürk Internet Newspaper, which are the first examples of audio news texts, were 

examined by content analysis method and the results of the research were reached. 21.07-21.08. Audio news samples between 

the dates of 2021 were first divided into categories, and then their formal features were analyzed, and how their conceptual 

features existed in real media application areas was revealed by the content analysis method. In the results of the research, it 

has been revealed that audio news is mainly used in cold news texts instead of hot news. In the comparison of news text and 

audio news text, it was observed that the number of listening to the audio texts could not reach the number of reads of the 

same text. Again, it has been determined that the male voice is predominantly used in the audio news texts. It has been 

revealed that the words that can be used in search engines in terms of accessibility cannot be reached through general 

definitions such as "audio news", "audio text", "listen to news", and such keywords lead to television or internet video 

news. In this sense, in order for the reader to consciously use the new media features and add them to their daily lives, they 

can access them whenever they want; The necessity of having effective digital literacy skills has emerged. In this article, based 

on the assumption that this gradually changing formal structure of news texts will be much more effective in the future, it is 

argued that the new journalism should be preferred more in order to provide speed and diversity to the reader. 

 
Keywords: Digitization, Reader, Audio News, Internet Journalism 
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Özet: İletişim ve medya teknolojilerinin değişim, gelişim, çeşitlenme ve melezleşmesinde yaşanan hızlanmanın gazetecilik 

sektörü, gazetecilik mesleği ve gazeteci kimliği açısından etkileri haber üretim pratikleri ve gazetecilik hizmetlerinde 

somutlaşmaktadır. Zira ‘yapay zekâ’ teknolojisiyle ilişkili olarak değerlendirilen ‘robot gazetecilik’ gibi bir dizi yeni niş 

alanın ‘gazetecilik’ ve ‘gazeteci’ kavramlarını yeniden sorgulattığı aşikârdır. Böylelikle geçmişten beri gazetecilik sektörü ve 

profesyonellerin mesleki durum ve kimlik konularına dair çeşitli tartışmalar yeni gazetecilik uygulamalarıyla birlikte yeniden 

önem kazanmaktadır. Zira gazetecilik pratikleri ve etiğindeki belirsizlik sürerken, gazetecilik mesleği ve gazetecinin yeni bir 

gerçeklik içerisine sürüklenebilmesi söz konusudur. Çalışmada, bilgisayar destekli gazetecilikten yapay zekâ teknolojilerinin 

rol aldığı “yapay gazetecilik” uygulamalarına kadar geçen süreç çerçevesinde gazetecilik mesleği ve kimliğinin 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Sonuçta bu süreç, gazetecinin kamusal fail olma ideali açısından çeşitli riskler içermekte ve 

daha fazla sorgulanması gerekmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Yeni Gazetecilik Uygulamaları, Gazetecilik, Gazeteci, Yapay Gazetecilik 

 

Abstract: The process of change, development, diversification and hybridization in communication and media technologies 

has accelerated. This situation affects the journalism industry, journalism profession and journalism identity. As a matter of 

fact, this situation becomes concrete in news production practices and journalism services. Because new niche areas such as 

'robot journalism' in relation to artificial intelligence technology make the concepts of 'journalism' and 'journalist' 

questioned. Thus, various discussions about the profession of journalism and the status of professional journalist identity 

gain importance again. In addition, while the uncertainty in journalism practices and ethics continues, the profession of 

journalism and the journalist may be dragged into a new reality. In the study, it is aimed to evaluate the journalism 

profession and identity in the process that includes computer and artificial intelligence-based journalism practices. As a 

result, this process is risky for the public function of the journalist. This process needs to be questioned further. 

 

Keywords: New Journalism Practices, Journalism, Journalist, Artificial Journalism. 

 

 

“YENİ GAZETECİLİK UYGULAMALARI” MI YOKSA 

 “GAZETECİLİK” VE “GAZETECİ”Yİ “YAPAYLAŞTIRMAK” MI?  

 

1. GİRİŞ 

 

Sayısallaşma ve bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerle birlikte medya endüstrisinde son 

yıllarda gerçekleşen yoğunlaşma ve yöndeşme eğilimleri, sektörde yeni iş yapma biçimleri ve 

istihdam yapılarının oluşmasına neden olmuştur. Böylelikle online gazeteciliği, multimedya 

gazeteciliği, internet gazeteciliği, ağ gazeteciliği, veri gazeteciliği, robot gazetecilik, algoritma 

haberciliği gibi çeşitli isimlerle anılan bir takım yeni gazetecilik uygulamaları ortaya çıkmıştır. Bu 

süreçte haber üretiminden dağıtımına kadar bir dizi gazetecilik pratikleri haber merkezindeki 

gazetecilerin tutumları, davranışları ve çalışma rutinlerinde kendini göstermiştir (Yıldırım, 2010: 248; 

Duman, 2019: 1638).  
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Özellikle 2000 sonrası dönemde teknolojik alanda bir takım gelişmeler yaşanırken (Duman, 

2018: 284), profesyonel gazeteciliğin istatistik, enformasyon tasarımı ve bilgisayar mühendisliği gibi 

alanlarla yakınsar bir duruma gelişi (Narin, vd., 2017: 226) gazetecilerin edinmeleri ve sürekli 

yenilemeleri gereken bilgi, beceri ve görevlerin sayısı ve çeşidini arttırmıştır. Bu durum yeni medya 

ekolojisi içerisinde gazetecilerin pratik becerileri ve profesyonel rolüne dair tartışmaları gündeme 

getirmiştir. Diğer yandan gazeteciliğin değişmeye başladığı ve hatta zaman içerisinde yok olacağına 

dair (Yıldırım, 2010: 240) farklı değerlendirmeler sürerken, günümüzde habercilik/gazetecilik alanında 

yapay zekâ uygulamaları çerçevesinde otomasyona dayalı olarak robotlaşma ve algoritmaların 

belirleyici olmaya başlamasıyla birlikte gazeteci kimliği ve niteliği teknokültürel, etik ve kamusal 

bakımlardan sorguya açık hale gelmektedir.  

Bir yandan teknoloji aracılı ortam ve araçlarla birlikte bir robot ya da sıradan yurttaş haberci 

olabilirken (Güz ve Yeğen, 2018: 331) diğer taraftan gazeteciler, geleneksel olarak toplumu aydınlatma 

ve kamusal önemdeki konular/olaylar hakkında doğru, dürüst, tarafsız, adil, nesnel bir şekilde haber 

verme misyonlarını gölgede bırakan zorunluluklarla karşı karşıya kalabilmektedirler. Sözgelimi 

gazeteciliğin yerleşik iş tanımlarından farklı olarak gazetecilerin sosyal medya editörlüğü, sosyal 

medya analistliği, arama motoru optimizasyonu (Search Engine Optimization) uzmanlığı gibi yeni iş 

kollarını (Aydoğan, 2012: 32; Çetinkaya, 2017: 393)  yürütmeleri veya video-ses düzenleme, kurgu, 

sayfa ve web tasarımı, fotoğraf çekme ve düzenleme, grafik ve animasyon yapabilme gibi çoğul teknik 

becerilere ve ayrıca satış-pazarlama yapma gibi becerilerinin olması beklenmektedir (Yıldırım, 2010: 

248).   

Ancak sorun sadece gazetecilerin görev ve rollerindeki artış ve değişimlerle sınırlı kalmaz. Aynı 

zamanda problem, yapay zekâ teknolojisiyle birlikte algoritmaların haberin verisini toplama, işleme, 

yazma gibi ortaya koyduğu örneklerin veya “robot gazetecilik, otomatik gazetecilik, veri gazeteciliği” 

gibi gündeme gelen çeşitli türlerin “insan gazeteci”ye karşı alternatifliğindeki müphemliktir. Çünkü 

bu tür uygulamaların, geleneksel gazetecilikteki idrak, düşünsellik, derinlik, değer bilinci, sosyallik ve 

ahlaki tutumu ne kadar ve nasıl sergileyebileceği muammadır. Bu durumda yeni gazeteci kimliği, 

“kamu denetçisi, gözcüsü, aydınlatıcısı, sözcüsü” olması beklenen ideal bir fail olmaktan ziyade hem 

tekno-kültürel yetkinlik ve becerisini kullanan hem de esnek ve yoğun bir şekilde çalışan bir 

standartla sınırlandırılmaktadır. Öte yandan yeni kimlik çerçevesinde gazetecinin emeği 

parçalanmakta ve kendi mesleğine yabancılaşmaktadır. Ayrıca mesleki kimliğin silikleşme veya 

anonimleşme riski sorguya açıktır.  

Çalışmanın amacı, günümüz haber üretim koşulları ve faaliyetleri içerisinde profesyonel 

gazetecilik ve gazetecilik kimliğinin, bilgisayar destekli gazetecilik meziyetlerinden başlayarak 

insandan bağımsız haber üretimine doğru yaşanan “yapaylaşma” (robotlaşma, otomatikleşme) süreci 

üzerinden betimlenmesi ve irdelenmesidir. Literatür tarama tekniğinin kullanıldığı çalışma, neoliberal 

medya düzeninde sektörel ve teknolojik gelişmelerin profesyonel gazetecilik ve gazeteci kimliği 

açısından yarattığı mesleki, etik ve kamusal risk ve sorunlara dikkat çekmesi ve bağlamsal 

perspektifin önceliğini hatırlatması açısından önemlidir.  

 

2. DEĞİŞEN GAZETECİLİK VE YENİ GAZETECİ KİMLİĞİ 

 

Dijital teknolojilerin gelişimiyle birlikte (Çetinkaya, 2017: 381) haberciliğin temel davranışları 

olan haber toplama, haber üretimi ve dağıtımı gibi temel gazetecilik süreçleri ve tüketicinin davranış 

biçimleri büyük ölçüde değişmektedir (Duman, 2018: 284). Gazeteciliğin çevrimiçi ortamla birlikte 
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daha etkileşimli ve yenilikçi bir şekilde yapılabildiği, multimedya ve veri toplama araçlarının 

kullanılarak gazeteciler ve yurttaşlara hikâye anlatımı açısından yeni modellerin sağlandığı, 

haberlerin daha hızlı dağıtılabildiği bir mesleğe dönüşümü söz konusudur (Çetinkaya, 2017: 381). 

Örneğin geçmişte zanaatkârın kalay kalıplardan oluşmuş bir dizgi makinesi ve gerçek metni hazır 

alana ayarlamak için el yapımı sayfa kompozisyonu kullandığı baskıya dayalı gazetecilikten bugün 

mobil cihazlarla otomatik olarak yapılan gazeteciliğe doğru bir evrim vardır (Túñez-Lopez vd., 2019). 

Gazetecilerin gazeteden mobil mecralara kadar çoklu dağıtım platformları ve çoklu ortama uygun 

formatlarda içerik üretme berecisine sahip olmaları gerekmektedir (Çetinkaya ve Karlı, 2018: 26). 

Medya kuruluşlarının örgütlenme ve işleyiş yapısı da değişmeye başlamıştır. Geleneksel ana 

akım medya kuruluşlarının hiyerarşik ve ast-üst ilişkisinin olduğu, dikey ve yatay katmanlara sahip, 

bürokratik işleyişe dayalı yapısından yeni medya ve çevrimiçi alanın doğasını yansıtan daha 

karmaşık, katmanlı ve hibrit/melez bir boyut sergileyen düzenine doğru bir geçiş olabileceği 

gözlemlenmektedir. Geleneksel düzende kuruluşun sahibi, genel yayın yönetmeni, yazı işleri 

kadrosu, muhabir, redaktör, sayfa sekreteri vs. gibi belirli roller ve görevlerden söz edilirken çevrimiçi 

birimler ve kuruluşların örneklediği üzere (Duman, 2018: 268), SEO uzmanları (Search Engine 

Optimization), okur-yorumları editörleri, video editörleri, sosyal medya editörleri, bilgisayar 

mühendisleri, yazılım mühendisleri, bilişim ve sistem uzmanları, ürün geliştirme ekipleri, 

enformasyon tasarımcılığı, sosyal medya uzmanı, istatistik uzmanı gibi gazetecilikte farklı iş 

kollarının haber medyası kurumlarında yakınsaması ve haber üretiminde kilit rol oynamaları 

(Çetinkaya, 2017: 393; Narin, vd., 2017: 226; Deniz ve Korap Özel, 2018: 939) dikkat çekicidir.  

Haber merkezi örgütlenmesi ve işleyişi yanında haber kuruluşu, gazetecilik mesleği ve gazeteci 

kimliğinin varoluşunun zaman ve mekân sınırlılıklardan muaf olabildiği ve özellikle çevrimiçinin 

türlü ortamlarına dâhil olarak işleyiş gösterebileceği belirtilebilir. Haber medyası kuruluşları veya 

gazetecilerin kendi öz web siteleri olmadan örneğin çeşitli sosyal ağ platformlarında belirli kitlelere 

yönelik (örneğin Instagram, Twitter) habercilik yapabileceği iddia edilmektedir. Söz konusu durumun 

profesyonel gazetecilik mesleğini temsil ediciliği tartışılır olsa da şu anda bir dönüşümün devam ettiği 

söylenebilir (Özhan, 2021: 189). Ancak gazetecilik ve gazetecilerin önündeki uzamsal sınırlılıkların 

kalkması ve haber üretim olanaklardaki artış aynı zamanda gazeteci olmayan kişilerin de gazetecilik 

alanına müdahil olabilmesine yol açmıştır. Sıradan insanların haber üretim sürecine daha fazla 

katılabilme, içerik üzerinde kontrol sağlayabilme, habercilik yapabilme gibi olanaklar elde etmesi 

nedeniyle gazeteciliğin profesyonel statü gerektirmeyen bir faaliyet haline geldiği iddia edilmektedir 

(Köse, 2016: 13). Geçmişten beri gazeteciliğin; mesleki varlığı ile kamusal ve endüstriyel amaç ve 

işlevlerinin ağırlık derecelerinin farklı yaklaşımlarla sorgulandığı, ayrıca mesleğin konumu ve rolüne 

dair bir uzlaşma sağlanamayarak “değişmekte olan doğası” ile birlikte bir sorunsal ortaya koyduğu 

(Uzun, 2011: 120) düşünüldüğünde yeni süreçte tartışmaların farklı noktalara varabileceği 

öngörülebilir.  

Sonuçta gazetecilik daha hızlı ve farklı biçimlerde icra edilebilen, haber üretim merkezlerinin 

yöndeşmesi ve dijitalleşmesiyle birlikte birbirinden farklı teknik, mühendislik ve habercilik iş 

kollarının haber üretim pratiklerini bir arada gerçekleştirilmesinde rol aldığı, aynı zamanda 

profesyonel haberci olmayan sıradan kişilerin icra edebildiği bir alan olma durumundadır. Söz 

konusu durum gazetecilik mesleğini profesyonel olarak yerine getirme görev ve rolü edinen 

gazetecilerin mesleki kimliğinin değişmeye başladığını, artık gazetecinin sadece haber toplama ve 

yazma pratiklerini yerine getirerek kamusal hizmet veren bir meslek erbabından ziyade birbirinden 

farklı mesleki alanda bilgi, beceri ve tecrübeye sahip ve hızlı değişime ayak uydurmak zorunda olan 
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bir kimliğe bürünebilmesi beklenmektedir. Ancak gazetecinin birbirinden farklı iş tanımlarını 

“gazeteci kimliği ve misyonuyla” birlikte yerine getirebilmesi pratikte zorlaşmakta ve gazeteci 

otomasyon, robotlaşma ve algoritmalarla eşdeğer tutularak dijital teknolojiye indirgenebilmektedir. 

“Herkesin haberci-gazeteci olabildiği” bir sorunsal içerisinde bu problemin genişleyen ve yaygınlaşan 

bir kesite dönüşebilme ihtimali mevcuttur.  

 

3. BİLGİSAYAR DESTEKLİ GAZETECİLİKTEN YAPAY ZEKÂYA DAYALI GAZETECİLİĞE 

DÖNÜŞÜM MÜ? 

 

İnsanın üretici etkinliğindeki beceri bileşenlerinin bir bütün olarak ve karşılıklı değişim ve 

gelişim süreci, evrim benzeri doğal yollarla biçimlenmemektedir. Bunun yerine ihtiyaçlarla üretici 

güçlerin bunları karşılama kapasitesinin toplumsal ilişkilerin koşullarına bağlı olarak birlikte 

biçimlenmesinden kaynaklanır (Törenli ve Kıyan, 2019: 216). Söz konusu süreçte gazeteciliğin, 

birbirinden farklı uygulama alanları ve yeni medya teknolojisinin etkisiyle ilişkili olarak sürekli 

biçimlenen bir meslek olduğu söylenebilir. Nitekim, internet gazeteciliği, yurttaş gazeteciliği, drone 

haberciliği, katılımcı gazetecilik ve robot gazetecilik gibi yeni uygulama alanları tarafından geleneksel 

gazetecilik teknoloji tabanlı dönüşüme zorlandıkça ve geleneksel haberci öznesi dışlandıkça birçok 

geleneksel medya kuruluşu çevrimiçi tabanlı argümanlarla (internet sitesi, akıllı telefon için mobil 

uygulama, dijital format vb.) yeni medya ortamına dâhil olmaya çalışmaktadırlar (Güz ve Yeğen, 

2018: 331).  

Yazılımlar tarafından canlılar gibi faaliyet yapılabilmesi anlamına gelen yapay zeka 

teknolojisinin gelişimi sürecinde mantıksal ve kontrole dayalı bileşenler olarak algoritmalar (Kayıhan, 

vd., 2021: 299) aracılığıyla verinin gözetimi/takibi, toplanması, işlenmesi, erişilir kılınmasından (Saran, 

2021: 597) gazetecilik mesleği ve haber yazma yönteminin taklit edilmesi ve gazetecilerin yerine 

geçilmesine kadar bir dizi teknolojik durum söz konusudur.  

Gazeteciliğin dijitalleşme süreci içerisindeki dönüşümü genel olarak sırasıyla; 

1- İlk önce bilgisayar destekli gazetecilik,  

2- Daha sonra gazetecilerin üretim rutinlerinin algoritmalar tarafından taklit edilmesi (örneğin 

enformasyonel metinlerin oluşturulması) şeklinde özetlenebilir.  

Gazetecilikteki yöndeşmeyle birlikte bilgisayar destekli dönüşüm öncelikle çevrimiçi ortamda 

ve veriye dayalı türlerde görüldüğü üzere gazetecilerin “multi-skilling (çok yeteneklilik)” olacak 

şekilde; 

- Farklı medya formatlarına uygun sayısal donanım ve yazılımları, bilgisayar ve farklı 

programları kullanabilme yeterliliğine sahip olmaları,  

- Yazılım ve tasarım konusunda teknik donanımlarını geliştirmeleri, 

- Sayısal verileri ayrıntılı değerlendirebilme, veri görselleştirme/özetleme ve anlaşılır hale 

getirmeleri,  

- Çoklu ortam özelliği ve farklı ilgi gruplarına göre birbirinden farklı içerik hazırlayabilmeleri, 

yazabilmeleri ve içeriğe uygun fotoğrafı oluşturabilme ve video ekleyebilme meziyetleri 

sergilemeleri, 

- “Hedef kitlelerin (okur, izleyici, takipçi vs.) talepleri” ile “gazetecilik ilkeleri” arasında denge 

kurabilmeleri, 

- İçerik üzerinde daha çok denetim sağlamaları, 

- Haber dolaşımını yönetebilmeleri,  
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- Sosyal ağları etkin kullanabilmeleri gibi mesleki becerilere sahip olmaları gerekir.  

- Ayrıca arama motorlarının taleplerine vakıf, ancak ne gazeteci ne teknik eleman olan SEO 

(Search Engine Optimization) uzmanlığı-editörlüğü pratiklerini de kapsayacak şekildeki 

(Yıldırım, 2010; Aydoğan, 2012: 31; Köse, 2016: 2; Çetinkaya, 2017: 385-394; Narin, vd., 2017: 

226; Çetinkaya ve Karlı, 2018; Deniz ve Korap Özel, 2018: 939; Lopez, vd., 2019; Akaydın 

Aydın ve Ekşioğlu Sarılar, 2021: 820) zorunluluklar içerisinde çalıştıkları söylenebilir.  

 

Bu tür yükümlülüklerin, çoğunlukla yaygın ve ana akım medya sektöründeki profesyonel 

habercilerin hızlı ve esnekleşen çalışma rutinlerinde yerine getirmeye çalıştıkları karmaşık pratikler 

arasında göreli olarak yer alabileceği belirtilebilir. Ancak diğer taraftan yapay zekâya (Artifical 

Intelligence) dayalı teknolojik gelişmelerle birlikte mesleğin “algoritmalar” ve “botlar” özelinde 

“yapaylaşmasının” ikinci aşaması olarak belirtilebilecek süreçten bahsetmek de gerekir.  

Yapay zekâ (Artifical Intelligence), birbirleri hakkında bilgi bağı olmayan makinelerden 

tamamen reaktif makinelere doğru uygulamalarla birlikte dönüşebilen, geçici depolama yapabilen ve 

deneyimlerine dayalı kararlar verebilen makinelere evirilmiştir. Yapay zekanın (Artifical Intelligence) 

gazetecilikteki kullanımı haber toplama ve işleme sürecinde algoritmalar ve botların (eklentiler) 

destekçi olarak kullanılmasından çıkarak haber üretimini yerine getirmekten sorumlu kişilikler haline 

gelmesi ve insan gazetecileri devre dışı bırakabilmesi boyutlarına ulaşmaktadır (Lopez vd., 2019).  

Gazeteciliği etkileyen teknolojik zorlukları tanımlayan, post-endüstriyel gazeteciliğin bir 

bileşeni olan ve “yapay zeka haberciliği, otomatik makine öğrenmesi bazlı gazetecilik, algoritmik 

habercilik” gibi kavramsallaştırmalar üzerinden değerlendirilen (Bulut, 2020: 299) bu durum 

haberciliğin, haber merkezinde gerçekleştirilen bir sürece dayalı olduğu zanaatkar gazeteciliğe karşı 

bünyesinde farklı boyutları içeren yapay gazeteciliğe doğru bir evrimdir. Gazetecilikte bilişsel 

müdahale yerine sessiz ve görünmez bir şekilde işleyen algoritmalar, programlanmış makineler 

tarafından oluşturulan işaretler ve semboller veya bunları yorumlayarak birleştirici bir şekilde 

yeniden yaratmak için bilgisayarın soyut işlem performansı olanağını kapsayan robotlar rol 

almaktadır.  

Yapay zekâyla bağlantılı gelişmeler çerçevesinde “yapay gazetecilik” (Artificial Journalism) 

kavramını kullanan Lopez ve diğerleri (2019), “Algoritma destekli haberler, bilgisayar mühendisleri 

tarafından algoritma tasarımı ve veritabanlarının ve yazı şablonlarının tasarımı ve oluşturulmasıyla 

sınırlı olduğundan, yalnızca gazetecilik sürecine yabancı durumlarda insan müdahalesinin 

gerçekleşebileceği bir tür gazeteciliği temsil eder” değerlendirmesinde bulunurlar. Buradaki yapaylık 

(imitation), haber öykülerindeki veri dizilerini hem dilsel hem de dil ötesi diziler açısından tüm haber 

yapım gelenekleriyle ve bilgilendirici biçim olarak adlandırılan yönergelere uygun bir şekilde 

dönüştürmek için programlanmış makinenin görevidir.  

Gazeteciliğin insan müdahalesi olmaksızın gerçekleştirilmesinin denendiği bu süreçte 

bilgisayar programları ve algoritmalar tarafından; 

- Gazetecilerin üretim rutinlerinin belirlenebildiği, tanımlanabildiği, kodlanabildiği, 

yinelenebildiği, 

- Doğal dilin simüle edilebildiği, haber yazma yönteminin taklit edilebildiği ve enformesyonel 

metinler oluşturulabildiği,  

- Haber değeri taşıyan metinlerin çevrimiçi hikâyelere dönüştürülebildiği,  

- Özetle insan-gazetecilerin yerine geçildiği bir süreçten söz edilmektedir.  
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Yapay gazetecilikte kısa sürede ve insan emeğinden olabildiğince ayrı bir şekilde çok sayıda 

haber metni üretilebilmektedir (Bulut, 2020: 299). Haber üretiminin bu biçimde yapılabilmesinde bazı 

medya kuruluşları tarafından 20. Yüzyılın sonuna doğru kullanmaya başladıkları yazılımlar ve 

otomasyon sistemlerinin denenmesinin payı olduğu belirtilebilir. Örneğin 1990’lı yıllardan itibaren 

Bloomberg LP, Thomson Reuters ve New York Financial Press gibi şirketler tarafından spor ve 

ekonomi gibi konulardaki haber içeriklerinde haber yazılımları ve otomasyonun etkisine rastlanmıştır. 

Ardından Fin kamu yayıncısı YLE tarafından “Voitto” adlı uygulamanın geliştirilmesi ve 2019 yılında 

Fin haber ajansı STT tarafından otomatik olarak 40.000 haber oluşturulması, 120 milyondan fazla 

kullanıcı ilgisine uygun ve kişiselleştirilmiş haberler üreterek algoritmalarla çalışan Çin mobil 

platformu “Toutiao” (Jinri Toutiao) örnekler arasındadır (Winkler, 2014 ve Newman, 2019: 32’den 

aktaran; Lopez ve diğerleri, 2019). Türkiye’de çeşitli ana akım medya kuruluşlarının haber 

merkezlerinde ise “seçim, hava durumu ve spor gibi nicel veri ağırlıklı haberlerle” robot gazetecilik 

gibi uygulamaların gerçekleştirildiği belirtilmektedir (Narin, 2017: 94). 

Bilgisayarlaşmanın, haber üretim sürecinde gazetecilere verileri analiz etmede yardımcı 

olmakla kalmayıp gazeteciliğin kamusal işlevi açısından hangi noktalarda işlevsel olabileceği şu 

şekilde belirtilebilir:   

- Algoritmalar büyük bir olasılık olarak bireysel okuyucuların ilgi alanları, siyasi görüşleri ve 

eğitim seviyelerine uygun hikâyeler yazabilir. 

- Yurttaşların politik olarak yeterli bir şekilde haberdar edilerek hareket etmeleri idealini 

engelleyebilir veya destekleyebilir.  

- Geleneksel gazetecilikteki maddi kaynak yaratma zorunluluğunu azaltabilir.  

- Zaman ve mekân sınırlılıklarını ortadan kaldırarak yayın yönetmeleri ve editör gibi 

yöneticilerin etkin alanını daha da genişletebilir ve yeni faaliyetlere teşebbüs etmelerini 

kolaylaştırabilir. 

- Gazetecilere haber kalitesini arttıracak şekilde derinlemesine analiz yapmaları için zaman 

yaratabilir.  

- Ancak genel olarak habercilik rutini içerisinde gazetecilerin emeğine duyulan ihtiyacı en az 

seviyeye indirgeyebilir (Güz ve Yeğen, 2018: 332-333; Bulut, 2020: 300). 

 

4. GAZETECİLİĞİN YAPAYLAŞMA SÜRECİNDE GAZETECİLİK MESLEĞİ VE GAZETECİ 

KİMLİĞİNİN PARADOKSLARI 

 

Gazeteciliğin bilgisayar destekli olarak yürütülmesi ve yapay gazeteciliğe yönelik dönüşüm; 

gazetecilerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve farklı ortamlar ve mecralar için çeşitli 

biçimlerde haber yapımını gerçekleştirebilecek tarzda sürekli değişen ve yenilenen bilgi, beceri ve 

yetenekler edinme zorunluluklarından meziyetlerin geçersizleşmesi ve devre dışı kalmalarına kadar 

bir dizi sorunla ilişkili tartışılabildiği belirtilmelidir.  

 

4.1. Sermaye Güdümlü Dijital Koşullarda Gazetecilik ve Gazetecinin İşlevselliği Sorunu  

 

Medya kuruluşlarında tek bir yayın için yazım, fotoğraf, tasarım, araştırma vs. gibi tek bir 

görevi yerine getiren gazeteciler geçmişte kalırken günümüzde editoryal bölüm içinde farklı türde 

faaliyetler yapabilen ve çeşitli zamanlarda farklı medyada çalışabilecek kadar “çok yetenekli” yönü 

olan gazeteciler barındırılmakta ve aranmaktadır (Duman, 2018: 271). Ancak “çok yeteneklilik” gibi 
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özellikler edinilmesinin iş üzerindeki kontrolü arttırdığı, ilgi çekici faaliyetler yarattığı ve daha iyi 

ücret politikasını getirdiği kadar artan becerilerin genellikle iş ve üretim ortamında daha çok mesleki 

baskı ve gazetecinin öz emeğine yabancılaşması anlamına gelebildiği belirtilmektedir. Diğer yandan 

haber üretiminin gazeteci olmayan kişiler tarafından yerine getirilebilmesi, iki veya üzeri farklı işin 

tek bir kişi tarafından yapılabilmesi ve otomatikleşmesiyle birlikte “vasıfsızlaşma” sorunu ortaya 

çıkabilmektedir.  

Çünkü sermayenin artması ve sürekli hale gelmesi için; 

a) maliyetleri düşürme, 

b) çalışanlardan artı değer elde etme,  

c) yaratıcı işgücünün işgücü piyasasında pazarlık gücü olan ve bilgi sağlayan örtülü bilgi ve 

becerileri üzerinde kontrol sağlama (Çetinkaya, 2017: 391-393) stratejileriyle birlikte bu sorun 

mevcuttur.  

Medya sektöründe çalışan ve çalıştıran taraflar arasındaki eşitsiz mübadele ilişkisinde 

profesyonel gazetecilerden sağlanan üretici güç-değer, sermaye sınıfının üretici gücü ve beceri 

bileşenlerinin kapasitesine eklenen “haberciler”, yani artı değer olarak “herkesin beceri düzeyinde” 

gazetecilik yapabilmesine yol açmaktadır (Törenli ve Kıyan, 2019: 218). 

Tüm bu durumların gazetecilik mesleği ve gazeteci açısından çeşitli sonuçları vardır. 

Otomatikleşme süreci içerisinde gazeteci/habercinin; 

1. Kendi yeti, yetenek ve becerileri ölçüsünde topluma sunduğu yararlar veya hizmetlerin 

niteliğinin aşırı endüstrileşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte önemsizleştiği,  

2. Haberin toplumsal sistem içinde dolaşımının hızlanarak döngüsel bir dolaşım kazanmasıyla 

birlikte gazetecinin bedensel devinim ve zihinsel etkinliğini yitirdiği, 

3. Gazeteci çoklu yeteneğe sahip bir şekilde haber üretim süreci içerisinde anlık düşünme ve 

haber üretme eğilimi taşısa da, bu durumun hızlanan üretim koşullarında gazetecinin karar, 

tercih eylemlerinin siber uzamın egemen hale getirilmiş aşırı baskısı altında biçimlendiği,  

4. Mesaisinin çoğunu hızlı geçen olaylara anlam vermeye çalışarak geçirdiği,  

5. Sahaya inmesinin sınırlı olduğu ve gerçeklikle bağının azaldığı,  

6. Olaya tanıklık etmediği süreçte vardığı kanaatlerin çoğunlukla hatalı olma riski taşıdığı, 

7. Haber içeriğini gerçeklik açısından denetlemesinin azaldığı (Köse, 2016: 2-3, 7),  

8. Yayınlayacağı içeriğin kullanıcı etkileşimli davranışlarından aldığı geri bildirimle 

şekillendirdiği ve öne çıkardığı, yani içeriğe erişimi belirleyen algoritmaların işleyiş 

mantığına paralel bir şekilde üretimde bulunduğu (Saran, 2021: 596),  

9. Çünkü reklam kaygısı nedeniyle “tık alma” veya “görülür olma” yarışı içerisinde yurttaşı 

tüketici olarak konumlandıran bir endüstriyel düzenin ve araçlarının haber üretim mantığı 

ve pratiklerini belirlediği (Akaydın Aydın ve Ekşioğlu Sarılar, 2021: 820). 

10. Nitekim gazetecinin işi hızlandırma baskısı altında kalarak güvencesiz ve sendikal yönden 

güçsüz bir şekilde ücretsiz çalışma saatlerinin uzadığı, iş yükünün arttığı, düzenli ve 

sürdürülebilir bir çalışma rutinine sahip olamadığı,  

11. Yeni beceriler edinemediğinde ise kurumundan tasfiye edildiği, 

12. Gazeteciliğin görev yelpazesi ve çeşitliliğinde artışla birlikte gazetecinin stres altında 

çalışmaktan psikolojik ve fiziksel bir çöküşe kadar (Yıldırım, 2010: 246-247; Çetinkaya, 2017: 

390-391; Çetinkaya ve Karlı, 2018: 26-28; Deniz ve Korap Özel, 2018: 937) çeşitli sorunlar 

yaşayabildiği iddia edilmektedir.  
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Bu bağlamda özgün bakış açısının geliştirilmesinin zorlaşması, analitik yeteneklerin geri planda 

kalarak enformasyon paketlemenin tercih edilir olması, mesleki gazetecilik formasyonunun gözden 

düşmesi, gazetecilerin etkinliklerinin parçalanması ve bunlarla birlikte “çoklu-hünerleştirme”, 

“yeniden hünerlileştirme”, “hünersizleştirmeye” kadar birçok sorun (Belsey, 1998: 4, Iggers, 1998: 77 

ve Keeble, 2004: 5’den Aktaran; Uzun, 2011: 129; Köse, 2016: 2) için çözüm muammadır. Diğer yandan 

dijital ortamda yayın yapan haber kuruluşlarının örneklediği üzere orijinal, yeni ve kamu yararı 

taşıyan bir gazeteciliğin arka planda kalmasına yol açacak şekilde SEO uygulamalarına uygun ve “tık 

yemi” (clickbait) içeren içeriklerin üretilebilmesi veya dijital ortamda bir tekele dönüştüğü iddia 

edilen Google gibi kuruluşların etkili olduğu yeni ekonomi modelinde “çöp haberciliğin” 

yapılabilmesi (Güzel ve Özmen, 2018: 221, 225; Akaydın Aydın ve Ekşioğlu Sarılar, 2021: 828) 

profesyonel gazetecilerin de içerisinde yer alabildikleri çeşitli problemlerdir.  

Sektörde var olmak için üretici kapasitenin daha fazla rekabete açılması ve bilişsel/yaratıcı 

beceri kapasitesinin aşırı zorlanmasının tezahürü olarak “teknoloji dostu gazetecilik”, “girişimci 

gazetecilik”, “veri gazeteciliği” gibi yeni biçimler kamusal yarardan ziyade birikim sorununa karşı 

özel bir yarar adına gerçekleşen yeni “esnek bağımlı” çalışma şekilleri olarak değerlendirilmektedir 

(Törenli ve Kıyan, 2019: 218). Buna ayrıca hız değişkeninin de dâhil olduğu yeni sorunlu koşullar 

eklendiğinde idealize edilen bu türlerin yaygınlaşması engellenebilmektedir. Öte yandan veri 

haberciliği gibi türlerin örneklediği üzere, gazetecilerin fail olma rollerinin azaldığı ve verilere erişim 

olanaklarının herkes için eşit olmadığı  (Narin, vd., 2017: 221-227) iddiasıyla birlikte “haber kokusu 

alma, meraklanma, keşfedici ve yaratıcı bir araştırma yapma, herkesten gizlenen gerçeği ortaya 

çıkarma, sahaya çıkma, olay veya olguya yoğunlaşma, özgün bakış açıları geliştirme” gibi özgül 

gazetecilik yetenekleri ve yetilerinin körelmeye başladığı iddia edilmektedir (Köse, 2016: 9). 

Herkesin gazetecilik yapabildiği günümüzde profesyonel gazetecilerin mesleki öz becerilerini 

tanımlama sorununa odaklanan Türkiye’deki bir alan araştırmasında, gazetecilerin mesleki-organik 

beceri bileşenlerinin bütünsel olmaktan çok ayrışık olarak görüldüğü ve özellikle mesleğin icrasında 

araçsal becerilere daha fazla değer atfedildiği ortaya koyulmuştur. Keza gazeteciliğin icrası 

aşamasında araçsal beceriler, “teknolojiyi daha iyi kullanma yetkinliği” olarak emek süreçlerini 

biçimlendirme kriterine dönüşmüştür (Törenli ve Kıyan, 2019: 207-208, 216-217).  

 

4.2. Sermaye Güdümlü Dijital Koşullarda Yapay Zekâ Odaklı Teknolojilerin Alternatifliği Sorunu 

 

Birçok meslek ve iş alanında olduğu gibi gazetecilik/habercilik faaliyetlerinde köklü değişime 

yol açan yapay zekâ teknolojisi, haber kuruluşlarında giderek etkisini hissettirmekte ve insan 

emeğinden ayrılmaktadır (Bulut, 2020: 310). Teknoloji aracılı ortam ve araçlar ile geleneksel 

profesyonel gazeteciye ihtiyaç azaldıkça bazı geleneksel kökenli gazeteciler teknoloji tabanlı habercilik 

pratik ve eğilimlerini bir risk olarak görebilmektedirler (Güz ve Yeğen, 2018: 331). Günümüzde 

dünyanın önde gelen haber kuruluşlarında robot teknolojisinin kullanılmaya başlamasıyla birlikte 

(Bulut, 2020: 310) otomasyon teknolojisinin algoritmalar ile insan gazetecilerin yer değiştirmeye 

başladığını göstermesi ve doğrudan insan müdahalesi gerekmeden haber üretimini yapan 

makinelerin gazetecilik yapabilmesi bu konuda varılan son nokta olarak değerlendirilebilir. Öncelikle 

bunun bir tehdit olmasından ziyade, herhangi bir mecrada herhangi bir olayı haber haline getirmenin 

bir yolu ve tüketicilere haber sunma seçeneği olarak yorumlanabileceği düşünülebilir (Túñez-Lopez 

vd., 2019). Ayrıca sözgelimi dijital medya alanında çalışan gazeteciler ve gelecekte çalışacak kişilerin, 

yapay zekâ teknolojisi gibi “çağın yeniliklerine” adapte olmaları, işlevsiz kalmama adına “teknolojik 
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terminolojiyi ve gündemi yakından takip etmeleri” ve “etkinliği sağlayacak bu sistemleri oldukça iyi 

kullanmaları’ önerilmektedir (Bulut, 2020: 310). 

Diğer yandan bu süreçte veri biçimindeki gerçekliğin genellikle kodlandığı ve algoritmaların 

dört biçim sergileyecek şekilde uygulandığı belirtilmektedir. Bunlar;  

- yapay zekânın gazetecilik uygulamalarının bilişsel bölümüyle yer değiştirebilme ve 

algoritmik olarak kodlama yeteneği,  

- veritabanlarını geliştirme süreci,  

- algoritma kuralları oluşturma,  

- olası sahte haber üretiminde robotların etkisi olarak sıralanmaktadır.  

Otomasyonla birlikte gazetecilik yapılması ve makinelerle insan gazetecilerin yer değişmesinin 

ötesinde içeriğin doğruluğu ve haber üzerinde yeni kontrol alanlarının oluşturulması gibi deontolojik 

tartışmalar başladığı aşikârdır.  

Haber içeriğinin üretimi sürecinde a) haberler üzerinde editör ve ombudsman gibi gazetecilik 

rolünün aşılması, b) haberlerin yayılımıyla birlikte viralliğin önplana çıkması, c) sansasyonel haberlere 

yönelik yaklaşımları içeren “tık yemi”nin belirleyici hale gelmesi endişe kaynağı olurken d) 

profesyonel gazetecilik değerleri ve otoritesi içerisinde algoritma kullanımını dengelemek nihai 

problem halini alabilmektedir (Túñez-Lopez vd., 2019). 

Bu bağlamda yapay gazetecilik uygulamalarının geleneksel gazetecilerin otoritesine karşı bir 

meydan okuma olabileceği (Usher, 2017’den Aktaran; Túñez-Lopez vd., 2019) ve gazeteciliğin 

varlığını hissetme duygusunun bitebileceği savunulmaktadır. Yapay gazetecilikle ilgili araçların 

(botlar gibi) gazeteciler gibi haber üretimi sırasında soru sorma, neden-sonuç ilişkisi kurma ve fikir 

oluşturma gibi özellikleri taşımaması söz konusudur. Aynı zamanda gazeteciliğin kamu gözcülüğü 

rolünü yeri getirmede yetersiz kalabileceği belirtilebilir. Bununla birlikte robotlaşma/yapaylaşmanın 

medyada yavan ve tekrarlayan haber yayınlarına yol açacağı ve derinlikli haber içeriklerinin ortadan 

kalkması anlamına gelebileceği belirtilmektedir (Strömbäck, 2005’den Aktaran; Túñez-Lopez vd., 

2019). 

Sonuçta gazetecinin birden çok görevi anında yapma adına çeşitli beceriler edinme çabasına 

girdikçe hünersizleşmesi, örtük bilgi ve becerilerinin değerini yitirmesi, emeğinin ucuzlaması veya 

gazeteci olmayan kişilerin dahi teknolojik olanaklar sayesinde gazetecilik yapabilmesi yüzünden 

profesyonellik ve kamusal sorumluluk, rol ve işlevlerin arka planda kalması gibi çeşitli sorunlar 

“yapay gazetecilik, robot gazetecilik, otomatik gazetecilik vs.” şeklinde habercilikte hızlanan ve 

ilerleyen yapaylaşma süreciyle birlikte daha da yoğunlaşabilir ve çeşitlenebilir.  

Nitekim algoritma tarafından gazetecinin fail olma durumunun ortadan kaldırılması tehdidi 

etik sorunlar yaratmakta ve buna yönelik yeterli çözümler geliştirilememektedir. Yine de yapay zeka 

teknolojisi ilerledikçe “nesnellik, şeffaflık ve hesapverebilirlik gibi” nitelikleri taşıyan algoritmaların 

geliştirilebileceği belirtilmektedir (Kayıhan, vd., 2021: 322). Ancak söz konusu ilkeler; sosyal, kültürel, 

siyasal ve ekonomik şartlar ve durumlar dahilinde gazeteciliğin kamusal misyon, görev ve rollerinden 

ve gazetecinin karar verme süreçlerinden tamamen bağımsız işleyen yapıda değildir. Bu bağlamda 

sözgelimi “bir gazetecinin kamu yararını gözeterek bir olayı haberleştirmemeye karar vereceği 

durumda” yapay zeka teknolojilerinin (algoritma) nasıl davranacağı yanıtı hemen verilemeyecek bir 

sorudur (Narin, vd., 2017: 222). Türkiye’de ulusal ve yerel medya çalışanlarıyla yapılan bir 

araştırmaya göre gazeteciler, “haberin sahada izlenip kafada yazıldığını” ve robot haberciler 

tarafından haber seçimi, araştırma ve incelemenin yapılamayacağını düşünmektedirler. Yapay 

gazetecilikte algoritmaların duygu, hassasiyet ve değer sahibi geleneksel gazetecilerle 
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karşılaştırılamayacağı ve onların yerini tam olarak almalarının mümkün olmayacağı ileri sürülmüştür. 

Gazetecilere göre gazetecilik düşünsel ve duygusal bir pratiktir. Makineleşme gazeteciyi toplumsal 

bağlam ve misyonundan koparabilir. Gazeteci, görev yaptığı toplumun bir mensubu olduğundan, 

toplumu makineden daha doğru analiz eder (Güz ve Yeğen, 2018: 334-337). 

Fakat ticari ortamda gazeteciliğin kamu hizmeti rolü maskelenmemelidir. Toplumsal sorunların 

ileriye dönük araştırmalarını yapmak, temsil ve bakış açılarının çeşitliliğini sağlamak ve sosyal hayata 

anlamlı katılımı sağlamak için gerekli bilgiyi üretmek gerekmektedir (Çetinkaya, 2017: 395). 

 

5. SONUÇ 

 

Günümüzde neoliberal medya düzeni içerisinde dijital gelişmeler, olanaklar, yenilikler ve 

koşullarda profesyonel gazetecilik ve gazetecinin işlevselliği sermayenin artması ve sürekli hale 

gelişini sağlama odaklıdır. Ancak diğer taraftan gazetecinin günümüzde “yaratıcılık, keşfetme, 

araştırmacılık, sahada olaya tanıklık, deneyim” gibi özellikleri arka planda kalmaktadır.    

Otomasyonla birlikte gazetecilik yapılması ve makinelerle insan gazetecilerin yer değişmesinin 

ötesinde algoritmanın gazetecinin fail olma rolünü tamamen ortadan kaldırma tehdidinden söz 

edilebilmektedir. “Nesnellik”, “şeffaflık”, “hesapverebilirlik” gibi çeşitli mesleki ilkelerin gazeteciler 

tarafından uygulanabilmesi yıllardır tartışılmasına rağmen, bu tip normların algoritmalar /makineler 

tarafından birebir uygulanabileceğini önermenin geçerliliği şüphelidir. Nitekim algoritmalar da 

çarpıtılmış/yanlış yönlendirilmiş verilerden sahte haberlerin sürekli üretilerek viralleşmesine kadar 

kamusal amaç ve faydaya aykırı biçimlerde kullanılabilen teknolojilerdir. Diğer yandan gazetecilik 

mesleği ve gazeteci kimliğinin kültürel ve sosyal değerlerden yalıtılarak değerlendirilemeyeceği ve 

gazetecinin karar verme süreçlerinde kamu yararını gözetmek durumunda kaldığı düşünüldüğünde 

algoritmaların/robotların bu çerçevede nasıl bir davranış sergileyeceği belirsizdir. Nitekim bir fail 

olarak gazetecinin “toplumsal olanı” kamusal bir bilinçle kavrama, tanıma ve değerlendirmede kritik 

işlev ve rolleri olabileceği iddia edilebilmektedir.  

Dijital tabanlı üretim yöntemleri ve teknolojiler gelişip çeşitlenirken gazetecilik mesleğinin 

kamusal sorumluluğunun ikinci planda kalabilmesi ve gazetecilerin kamusal fail olma rolündeki 

yapaylaşabilme risklerini sorgulamaya daha çok ihtiyaç vardır.  
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Bilal AKKÖPRÜ, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunudur. Yüksek lisansını Van Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümünde yapan Akköprü’nün doktorası Atatürk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Bölümü’nde devam etmektedir. Gazetecilik alanında özel sektörde 2000 

yılına kadar çeşitli pozisyonlarda çalışan Akköprü 2000 yılından bu güne Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim 

görevlisi olarak görev yapmaktadır. Van YYÜ Meslek Yüksek Okulunda Görsel ve İşitsel Medya Programcılığı Bölümü ve 

Güzel Sanatlar Fakültesi’nde çeşitli dersler veren  Akköprü  aynı zamanda başta Rektörlük Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 

Birim Müdürlüğü olmak üzere çeşitli idari görevlerde üstlenmiştir.  

 

Özet: Dijitalleşme yeni bir medyayı doğurmuş, bu yeni medya birçok alanda olduğu gibi gazetecilik alanında da büyük 

değişimlere, birçok yeni gazetecilik türünün doğmasına neden olmuştur. Bu türlerden biri de dron gazeteciliğidir. Pilotsuz 

hava aracı olarak bilinen dronlar başlangıçta askeri amaçlarla kullanılmıştır ancak günümüzde bu araçların,  daha yaygın bir 

kullanım alanına sahip olduğu görülmektedir. Doğal afetler ve toplumsal olaylarda, ulaşılması zor ya da hızlıca ulaşılması 

gereken alanlarda görüntü almayı kolaylaştıran dron teknolojisi, adeta gazetecinin gökyüzündeki gözü konumundadır. Bu 

teknoloji aynı zamanda alternatif gazetecilik türlerini de desteklemekte ve bazı sansürlerden uzak daha demokratik bir basına 

da olanak sağlayabilmektedir. Diğer hava görüntüleme araçlarına göre daha ucuz ve daha pratik olması bu araçların 

kullanımını hızlıca yaygınlaştırmıştır. Artık sadece gazetecinin kullandığı bir teknoloji olmaktan çıkan, henüz tam oturmasa 

da kendi kuralları oluşmaya başlayan bu yeni gazetecilik türü beraberinde bazı tartışmalı problemler de getirmiştir. Bu tür ile 

ilgili duyulan endişelerin başında özel hayatın gizliliği, kamu güvenliği ve sağlığı üzerinde oluşturabileceği olumsuzluklar 

gelmektedir. Ülkemizde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) 2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel 

Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 1983 tarihli 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununa dayanarak 

çıkarılan İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT – İHA) hükümleri çerçevesinde, Türk Sivil Hava Sahasında 

işletilecek veya kullanılacak sivil İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemlerinin ithali, satışı, kayıt ve tescili, uçuşa elverişliliği, 

hava trafik hizmetleri ve İHA operasyonlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Fakat dronun nerede uçacağı ile ilgili 

izinler mülki amirler (Vali/Kaymakam) tarafından verilmektedir. Genel esasları belirlenmiş olan uçuş yapılacak ve 

yapılamayacak alanlar dışında zaman zaman bölgelere ve illere göre mülki amirler tarafından verilen kararlarla farklı alanlar 

da uçuşa yasak sayılabilmekte, bu da bölgesel farklılıklara neden olmaktadır. Son zamanlarda terör faaliyetlerinin baskısı 

azaltılmış olsa da hala Doğu Anadolu Bölgesinde temel önceliklerden biri güvenliktir. Terör saldırılarında da sıkça kullanılan 

bu teknolojinin bölgede gazetecilik faaliyetlerinde kullanılması hala zorlu bir süreçtir. Çalışmanın ikinci bölgesi Ege Bölgesi 

ise özellikle son yıllarda turizmin gözbebeği sayılabilecek birçok merkeze sahiptir. Bu bölgede dron kullanımı ile ilgili duyulan 

endişelerin başında özel hayatın gizliliği ile ilgili ihlaller gelmektedir. Gazetecilerin, hem gazetecilik mesleğinin verdiği 

kamusal sorumluluğun yerine getirilmesi hem de haklı nedenlerle oluşan endişeleri önleyebilmesi için devlete kurumlarıyla 

koordineli çalışması gerekmektedir. Koşullar değerlendirildiğinde haber pratiklerinde bir dönüşümün kaçınılmaz olduğu 

düşünülmektedir. Yapılan çalışmanın hipotezi de bu gazetecilik türü ile ilgili endişelerin bölgesel değişiklikler gösterdiği ve 

bu değişikliklerin de gazetecilerin haber yapım pratikleri üzerinde farklılıklara neden olduğudur. Yapılacak alan çalışması ile 

bölgesel değişimlerin etkisi somut olarak belirlenmeye çalışılacaktır. Bu nedenle evreni ülkemizde dronla haber yapan 

gazeteciler olan çalışmanın örneklemi Doğu Anadolu ve Ege Bölgesinde dronla çalışan 14 gazeteci olacaktır. Yarı 

yapılandırılmış görüşme tekniğinin kullanılacağı araştırmada alanda çalışan gazetecilere bu teknolojinin sağladığı avantajlar 

ve bölgelerindeki çalışma koşulları sorulacak, böylece bölgesel farklılıklar ve bu farklılıkların haber yapım pratikleri üzerindeki 

etkisi onların gözünden ortaya konulabilecektir. Çalışmada her ne kadar ülkemizdeki iki bölgenin farklılık üzerinden bir 

analiz yapılacak olsa da dron haberciliğinde tüm dünyada benzer bölgesel farklılıklar yaşanıldığı düşünülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Gazetecilik, Dron, Dron Gazeteciliği, Dijitalleşme  

 

Abstract: Digitalization has created a new media, and this new media has caused great changes in the field of journalism, as 

well as in many other fields, and the rise of many new types of journalism. One of these type is drone journalism. Drones, 

known as pilotless aircraft, were initially used for military purposes, but nowadays these vehicles seem to have more 

widespread use. Drone technology, making it easier to take images in areas that are difficult to reach or need to be reached 

quickly, in natural disasters and social events, is almost like the eye of the journalist in the sky. This technology also supports 

alternative types of journalism and can enable a more democratic press free from some censorship. Moreover, they are cheaper 
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and more practical compared to other aerial imaging tools has quickly made the use of these tools widespread. This new type 

of journalism, which is no longer a technology used only by journalists, and has started to form its own rules, has brought 

some controversial problems with it. At the beginning of the concerns about this species are the negativities it may cause on 

the privacy of private life, public safety, and health.In our country, within the framework of the provisions of the General 

Directorate of Civil Aviation (SHGM) Law on the Organization and Duties of the General Directorate of Civil Aviation No. 

5431 dated 2005 and the Unmanned Aerial Vehicle Systems Instruction (SHT - UAV) issued based on the Turkish Civil 

Aviation Law No. 2920 dated 1983, It regulates the procedures and principles regarding the import, sale, registration and 

registration, airworthiness, air traffic services and UAV operations of civil Unmanned Aerial Vehicle (UAV) systems to be 

operated or used. However, the permissions regarding where the drone will fly are given by the civil authorities 

(Governor/District Governor).Apart from the areas where flights can and cannot be permitted, the general principles of 

which have been determined, different areas may be considered prohibited from time to time with the decisions made by the 

local authorities according to the regions and provinces, and this causes regional differences. Although the pressure of 

terrorist activities has been reduced recently, security is still one of the main priorities in the Eastern Anatolia Region. The 

use of this technology, which is frequently used in terrorist attacks, in journalism activities in the region is still a challenging 

process. Journalists need to work in coordination with the state and their institutions in order to fulfill the public 

responsibility given by the profession of journalism and to prevent these concerns from arising from justified reasons. 

Considering the conditions, it is thought that a transformation in news practices is inevitable. The hypothesis of the study is 

that the concerns about this type of journalism show regional variations, and these changes cause differences in the reporting 

practices of journalists. The effect of regional changes will be tried to be determined obviously with the fieldwork to be done. 

For that reason, the sample of the study, who report the universe with drones in our country, will be 14 journalists working 

with drones in Eastern Anatolia and Aegean Region. In the research where semi-structured interview techniques will be 

used, journalists working in the field will be asked about the advantages of this technology and the working conditions in 

their regions, so that regional differences and the effect of these differences on news-making practices can be revealed through 

their eyes. Although an analysis will be made on the differences of the two regions in our country in the study, it is thought 

that there are similar regional differences in drone reporting all around the world. 

 

Keywords: Journalism, Drone, Drone Journalism, Digitalization 
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Yağmur YILDIRIM, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunudur. Yüksek lisans eğitimini 

Atatürk Üniversitesi’nde Gazetecilik Bölümünde devam ettirmektedir. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik 

Bölümü, Basın Ekonomisi Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi Olarak Çalışmaktadır. 

 

Özet: Alternatif medya, ticari kaygıları olmadan toplumu haberdar etme ve kamuoyu oluşturma amacıyla ortaya çıkmıştır. 

Bunun yanında günümüzde pek çok gazeteci ve basın kuruluşu yaptığı haberciliği alternatif medya olarak tanımlamaktadır. 

Çalışmanın amacı alternatif medyayı tanımlayarak bir medya platformunun alternatif medya olarak adlandırılması için sahip 

olması gereken özellikleri belirlemek ve bu doğrultuda “YouTube alternatif bir gazetecilik platformu olabilir mi?” sorusuna 

yanıt aramaktır. Bu amaç doğrultusunda alternatif medya alanında yapılan temel çalışmalar esas alınmış ve bu çalışmaların 

ortak noktaları üzerinde durularak alternatif medyanın genel özellikleri belirlenmiştir. Söz konusu özellikler ekseninde 

YouTube ortamında yoğun olarak habercilik faaliyeti yürüten Özlem Gürses’in, 2017 yılında açtığı YouTube kanalı betimsel 

analiz yöntemiyle incelenmiştir. Analiz sonucu Özlem Gürses YouTube haber kanalı, sahip olduğu izleyici kitlesinin 

çeşitliliği, bağımsız olması, izleyicilerin içerik üretimine katılımını sağlaması, destek, dayanışma ve kamuoyu oluşturması, 

ücretsiz erişime izin vermesi, ana akımda temsil edilmeyen kişi ve grupları desteklemesi açısından alternatif medya olarak 

adlandırılırken, videolarında yer verilen reklam içeriklerinin fazlalığıyla alternatif medyanın kâr amacı gütmeme kriterine 

uymadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte YouTube’un alternatif bir habercilik platformu olma potansiyeli taşıdığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kavramlar: Alternatif medya, Gazetecilik, YouTube 

 

Abstract: Alternative media has emerged with the aim of informing the society and creating public opinion without 

commercial concerns. In addition, many journalists and press organizations today define their journalism as alternative 

media. The aim of the study is to define alternative media and to determine the features that a media platform should have in 

order to be called alternative media and in this direction, "Can YouTube be an alternative journalism platform?" is to answer 

the question. For this purpose, the basic studies in the field of alternative media have been taken as basis and the general 

characteristics of alternative media have been determined by emphasizing the common points of these studies. In line with the 

aforementioned features, the YouTube channel of Özlem Gürses, who carries out intense journalism activities in the 

YouTube environment, in 2017, has been examined by descriptive analysis method. As a result of the analysis, Özlem Gürses 

YouTube channel is called alternative media in terms of the diversity of its audience, being independent, enabling the 

participation of the audience in content production, creating support, solidarity and public opinion, allowing free access, 

supporting people and groups that are not represented in the mainstream. does not comply with the non-profit criteria of 

alternative media with the excess of advertising content. It has been concluded that YouTube has the potential to be an 

alternative journalism platform. 

 

Keywords: Alternative Media, Journalism, Youtube 
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Berna BALCI is Digital Media Expert of Faculty of Communication at Bahcesehir University and Ph.D. candidate at 

Advertising and Public Relations Doctorate Program of Bahçeşehir University. She has completed her undergraduate degree 

on Economics, and master’s degree on Advertising and Brand Communication Management. Balcı’s academic interests 

include digital media, cognitive effects of media consumption, effects and outcomes of user journey and experience of digital 

media and advertising. 

 

Kemal SUHER is the Dean of Faculty of Communication since 2015, Head of Advertising Department since 2015 and 

faculty member of Bahçeşehir University since 1997. Suher is specialized on research methodologies, media planning and 

impact studies of communication and giving lectures in various topics of communication more than 20 years. His research 

interest includes forecasting of new medium, effects and development of communication at digital media age, transformation 

of communication under the lights of recent events such as Covid-19, 4. Industrial Development and Society 5.0 etc. with the 

post-positivist approach supported by quantitative - scientific research methods and analysis. 

 

Abstract: The formation of the information society, which started with the internet revolution, is developing day by day and 

provides the emergence of new communication areas. Among these channels, applications such as games, virtual reality, 

augmented reality, internet of things, cryptocurrency, nft pave the way for the transition of society, culture and 

communication to a new stage. This ground seems to be trying to find its meaning in the term metaverse, which is titled with 

the combination of “meta" (meaning beyond) and the stem “verse" from "universe. Expert interest in metaverse, denoting 

the term as the next-generation internet in which the users, as avatars, can interact with each other and software applications 

in a three dimensional (3D) virtual space. With this study, it is aimed to present the definition, components that form the 

conceptual framework of metaverse, its progress that is supported by various developments (VR, AR, internet of things, 

crypto currency, nft, video games etc.), forecasted trends in related the fields, its place in the communication sciences for 

academicians who are willing to carry out scientific studies on the subject. It is important to open metaverse up to discussion 

which has recently begun to be researched and evaluated at communication sciences to explore the new horizons that the 

metaverse can open in communication activities and research, to analyze potential development areas and to evaluate the 

subject in terms of possible economic outputs of communication activities, and to sketch out the metaverse that is expected to 

be encountered frequently in the future. This study which is based on a literature review and historical development of 

metaverse and follow up researches of current developments, aimes to be the guiding light of potential scientific studies to be 

created in Turkey. 

 

Keywords: Metaverse, Virtual Reality, Communication, Media Convergence, Society 5.0 

 

Özet: İnternet devrimi ile başlayan bilgi toplumunun oluşumu her geçen gün gelişmekte ve yeni iletişim alanlarının ortaya 

çıkmasını sağlamaktadır. toplum, kültür ve iletişimin yeni bir aşamaya geçişinin önünü açan kanallar arasında oyunlar, 

sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti, kripto para, nft gibi uygulamalar bulunmaktadır. Bu zemin, "meta" 

(ötesi) ile "universe" kelimesinden gelen "verse" kökünün birleşimiyle adlandırılan metaverse teriminde anlamını bulmaya 

çalışmaktadır. Uzmanların “kullanıcıların avatar temsiliyetiyle, yazılım uygulamaları aracılığıyla üç boyutlu (3B) sanal 

uzayda etkileşime girebildiği yeni nesil internet” tanımladıkları metaverse bu çalışma ile tanımlanmaya, kavramsal çerçevesi 

çizilmeye, bileşenleri tespit edilmeye çalışılacaktır. Bu çalışma ile ek olarak metaverse’ün çeşitli güncel teknolojik gelişmelerle 

(VR, AR, nesnelerin interneti, kripto para, nft, video oyunları vb.) desteklenen gelişimi, ilgili alanlarda öngörülen eğilimleri, 

bilimsel çalışmalar yapmak isteyen akademisyenler için iletişim bilimlerindeki yeri aktarılması hedeflenmektedir. Sosyal 

bilimlerde araştırılmaya ve değerlendirilmeye alınan metaverse'in iletişim faaliyetleri ve araştırmalarında açabileceği yeni 

ufukları keşfetmek, potansiyel gelişim alanlarını analiz etmek, konuyu çeşitli açılardan değerlendirmek için, iletişim 
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faaliyetlerinin olası ekonomik çıktılarını bakımından gelecekte sıkça karşılaşılması beklenen kavramı tartışmaya açmak önem 

taşımaktadır. Metaverse'in tarihsel gelişimi, literatür taraması ve güncel gelişmelerin takip araştırmalarına dayanan bu 

çalışma, Türkiye'de oluşturulacak potansiyel bilimsel çalışmalara yol gösterici olmayı amaçlamaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Metaverse, Sanal Gerçeklik, Iletişim, Medya Yakınsaması, Toplum 5.0 

 

 

METAVERSE, THE NEXT PHASE OF THE INTERNET AS  

THE POTENTIAL DEVELOPMENT MEDIUM FOR COMMUNICATION APPLICATIONS 

 

1. INTRODUCTION 

 

Recognizing the notion of communication is a discipline that is able to integrate and stand at the 

intersection of various departments such as sociology, psychology, economy, philosophy, history, 

rhetoric, as well as information technologies which seems to assert itself in recent years. 

The formation of the information society, which started with the internet revolution, is 

developing day by day and provides the emergence of new communication areas. Among these 

channels, applications such as games, virtual reality, augmented reality, internet of things, crypto 

currency, nft pave the way for the transition of society, culture and communication to a new stage. 

This ground seems to be trying to find it’s meaning in the term metaverse.  

This article surveys the current status of metaverse and its components as it applies to 

communication and outlines what is needed to be considered to regard this medium as a compelling 

reality for communication. In presenting this literature review and roadmap for advancement, focus 

will be directed to the following layer that is associated with the metaverse. 

1. What is metaverse by definition and where do its origins come from? 

2. How does the representation of ideas and concepts related to the metaverse appear in cinema, 

philosophy and literature? 

3. What sectors does the market cover the products and services required for the creation of 

metaverse? 

4. Which are the leading companies in these sectors and how big is the economy associated with 

the concept? 

5. In which layers of the metaverse are communication applications located and how did the 

first sample applications actualize? 

 

2. EVOLUTION OF THE VIRTUAL WORLDS AND METAVERSE 

 

2.1. Origins and Conceptual Background of Metaverse 

 

Metaverse is a structure mostly speculated as the next phase of the internet, whose word origin 

dates back to 1992. It is the convergence of various commodities in a four-dimensional environment, 

as well as physical reality, virtual reality and augmented reality (Metaverse Roadmap, 2007). In other 

words, it is a virtual space where people come together to socialize, shop, play games, organize events 

and carry out communication activities (Rehm et. al, 2015). 

The term "metaverse" first appeared in the science fiction novel Snow Crash by Neal 

Stephenson, and refers to a universe growing around a single street measuring 65,536 square meters, 

which equals 2 to the 16th digit (Stephenson, 1992). Metaverse is a combination of prefix “meta" 
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(meaning beyond) and the stem “verse" from "universe", denoting the next-generation of the internet 

in which the users, as avatars, can interact with each other and software applications in a three 

dimensional (3D) virtual space (Duan, et. Al, 2021). At novel Snow Crash, Neal Stephenson defines the 

metaverse as a massive virtual environment parallel to the real world where users are able to interact 

with virtual environment blending physical and digital by the convergence between the internet and 

extended reality (XR, e.g: augmented, mixed and virtual reality) (Lee et. al, 2021). The metaverse 

conveyed in Snow Crash reflects the duality of the real world and digital environments as a replica. In 

metaverse, users have an avatar similar to the real-world physical look of the user and are used to 

experience an alternative life. Such a duality consists of stages that first require the production of 

digital twins that transfer from the real world to the metaverse, then new creations that will take place 

in that world as digital natives, and finally the convergence and intertwining of physical and virtual 

reality, which means the coexistence of the real and the surreal (Mohammadi and Taylor, 2017). The 

term "metaverse" was introduced by Neal Stephenson in his science fiction novel "Snow Crash" (1992), 

coincidentally in the same year when Cynthia Dwork at IBM invented the proof-of-work algorithm 

(the foundation of blockchain technology), in the same year when the CAVE opened at the University 

of Illinois, and in the same year when Nicole Stenger presented the first immersive movie, "Angels" 

(1992). Given these features, the difference between the traditional internet and the metaverse is that 

"things", the content created by users, have a spatial location in the metaverse, just as they do in the 

real world.  

 

2.2. Definition of Metaverse 

 

Although the metaverse, which reminds us of a version in which the technologies we use today 

are gathered in a single virtual universe, seems to be a combination of the traditional technologies, 

there is no certain definition about it yet. There are often complementary descriptions that imply a 

virtual world. Although each definition or abbreviation (such as multiplayer online role-playing - 

MMORPG) contributes to clarifying the features of the metaverse, the existence of a precise definition 

is important in terms of determining the boundaries of the platform and knowing the ground on 

which to act. This is accepted as necessary for the integration of social practices into virtual worlds 

and an effective research guide (Schroeder, 2008). 

For this purpose, researchers tried to reveal various definitions. In one of the first examples, 

Mark W. Bell (2008) developed a definition for virtual worlds by drawing from previous studies: “A 

synchronous, persistent network of people, represented as avatars, facilitated by networked 

computers”. Later, C. Girvan (2018) updated the definition of virtual world with his qualitative study 

filtered from 88 articles on the subject: “A persistent, simulated and immersive environment, 

facilitated by networked computers, providing multiple users with avatars and communication tools 

with which to act and interact in-world and in real-time.” However, in the coding analysis results for 

the terms and applications obtained as a result of the study; It is also stated that the keywords 3D, 

educational, goal-oriented, graphical and user-generated content are used to describe different virtual 

worlds and highlight their differences. 

There is an accumulation of about 30 years behind the evolution of this term. Although Second 

Life, which was released in 2003, World of Warcraft, which was released in 2004, Roblox, which was 

released in 2006, Minecraft, which was released in 2011, and Fortnite, which met the player in 2017 

(Wardyga, 2018), are games that work with a metaverse logic; It was the representation in the movie 
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Ready Player One that conveyed the universe Stephenson mentioned with the most linear transfer. 

The success of “Ready Player One” in 2018 has brought the concept of the metaverse back to the 

forefront of the latest controversy. This movie describes a virtual world called "OASIS" where anyone 

can connect to the virtual world, act as their own custom avatar and do whatever they want according 

to the basic rules. The movie Ready Player One showcases many seemingly accessible technologies, 

e.g. Head-mounted display (HMD) for virtual reality (VR) rendering, ubiquitous sensing, haptic 

feedback, and modeling of the physical world provide the public with convenient opportunities to 

access metadata. (IMDB, 2021). 

 

2.3. Theoretical and Philosophical Background of the Idea 

 

Metaverse takes place in our lives today with its features of being a universe that is shared, 

shaped by avatars and all changes are recorded in real time. In this respect, it is the technology that 

most converges to real life, and it reminds the transformative feature of societies in the city and 

society. Although it was mentioned in Snow Crash for the first time historically on a name basis; 

William Gibson's novel Neuromancer in 1984 (Gibson, 1984), Tim Berners-Lee's creation of the world 

wide web in 1985 (Wikipedia, 2021), Daniel Galouye's novel Simulacron-3, published in 1964 

(Galouye, 1964), and Paul Verhoeven's 1987 movie Total Recall (IMDB, 2021) managed to prepare us 

for the concept of simulation much earlier. So much so that this idea extends from science fiction to 

philosophy and from there to the humanities. Influenced by the simulation view, Frank Tipler 

calculated in his book The Physics of Immortality that evolution would end with the creation of a 

simulation of all conscious beings in existence, reaching the "Omega Point". According to Tipler, 

intelligent computing must exist in the universe and will never disappear once it has arisen. 

According to him, for the known laws of physics to be consistent, intelligent life must take over all 

matter in the universe and eventually force it to collapse. During this collapse, the computational 

capacity of the universe deviates towards infinity and the universe reaches a cosmological singularity 

(Tipler, 1997). 

Before Wikipedia emerged and knowledge was no longer a material, many thinkers agreed that 

human knowledge would be transferred to machines. Alan Turing with The Universal Machine 

(Wikipedia, 2021), Norbert Wiener with Cybernetics (Wiener, 1948), and Claude Shannon's 

Information Theory (Wikipedia, 2021) on the quantification, storage, and communicative storage of 

information made information human-independent. These developments, which laid the groundwork 

for the first programmable electronic computer, inspired early artificial intelligence studies in the 

1960s, and they were able to dream of expert systems that encapsulated human knowledge without 

the need for bodies, thus enabling a kind of cloning of human experts. As computers began to do more 

complex things than numerical operations, especially with the invention of databases, the assumption 

that information was truly immaterial and could flow seamlessly from one substance to another 

became an achievable goal in computer science practice. 

Singularity, which is the hypothetical point that artificial intelligence is believed to go beyond 

human intelligence and radically change civilization and human nature; Speculations Concerning the 

First Ultra Intelligent Machine (Good, 1965), published by Isadore Jacob Guda in 1965, Masahiro 

Mori's The Buddha in the Robot published in 1974 (Mori, 1974), Hans Moravec's article titled as 

Today's Computers, Intelligent Machines and Our Future (Moravec, 1978) published in 1978, and the 

article titled as The Time Scale of Artificial Intelligence by Ray Solomonoff (1985) published in 1985, 
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Marvin Minsky article Will Robots Inherit the Earth (Minsky, 1994) published in 1994, and Ray 

Kurzweil's book The Singularity is Near (Kurzweil, 2005) published in 2005 put forward that 

machines that think, learn and create are now accepted in the world. 

Katherine Hayles's 1999 book "How We Became Posthuman" coincided with the Hollywood 

blockbuster "The Matrix" in 1999, a mediocre remake of Rainer Werner Fassbinder's masterpiece 

"World on a Wire" from 1973. Hayles' nightmare was a culture inhabited by post-humans who regard 

their bodies as "fashion accessories' ' rather than the ground of being. Hayles correctly described how 

information lost its body, and then described the "post-human condition" (when information prevails 

over matter) as one in which the difference between bodily reality and virtual simulation becomes 

blurred. 

On the other hand, whether there is a body or not, humans seem to have a genetic tendency for 

spatial sense. As Edward Casey discussed in "The Fate of Place" (1997), the ancient Greeks viewed the 

relationship between human and the world from a "place" perspective, while Galileo, Descartes and 

Newton’s scientific revolution turned views to more abstract concept such as "Space" (Galileo's 

extraterrestrial space, Newton's absolute space, Descartes' "res extensa"). Phenomenological 

philosophers have returned to the "place". Maurice Merleau-Ponty's "Phenomenology of Perception" 

(974) puts the body at the center of the experience: there is a world, because there is a body, the tool 

we use to interact with the world is us The prosthesis of the body extends. Martin Heidegger's article 

"Constructing the Residential Mind" (1951) defines "place" as an artifact and process: the process of 

"cultivating" it (the experience of living in it) is as important as the result, the life's The physical 

manifestation is in it ("architecture"). The human condition and the concept of "place" are so closely 

integrated that even post-human conditions require the same concept to exist, although not 

necessarily in the same physical way. 
 

3. METAVERSE MARKET 
 

3.1. Sectors Related with Metaverse 
 

It seems possible to enlighten the question of where does the metaverse begin and end on the 

basis of production and sector in real life, with seven layers.  

 
 

Figure 1. Seven layers of the Metaverse (Radoff, 2021). 
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At the outside level “Experience” and applications through it takes place such as esports and 

gaming, social experience, theatre, movie conference services and shopping. Inside at the second layer, 

there is “Discovery” which consist of activities mostly related with communication such as ad 

networks, communities and interaction, art and curating, designing of stores and rating, virtual agents 

with various functions. Next layer is “Creator Economy” which diversifies metaverse not only edgily 

from traditional medium but also internet and web technologies, cause this sector allows user to be a 

part of the metaverse by creating items, selling them, giving the ownership of any kind of material by 

getting so closer the real-world orders and rules on economic perspective. For instance, a metaverse 

called Decentraland allows users to buy land to create a new virtual life online by paying it with 

crypto currency. At the fourth layer of metaverse “Spatial Computing” takes place. This feature helps 

create metaverse, which will be able to make user feel the space with dimensions. 3D engines, 

extended reality applications, multitasking user interfaces and geospatial mapping applications makes 

metaverse more realistic and enhances the quality of user experience. For example, an application 

called Meta-Human make accessible to create lifelike avatars in a decentralized metaverse. Fifth layer 

consist of one of the strongest bond, which connects the metaverse with real world and titled as 

“Decentralization”. Unlike a traditional monolithic approach where money, services computing or 

traditional customer data management gave their places to edge computing, AI agents, micro services 

with cross-functional teams and most groundbreaking block chain technology. Sixth layer of 

metaverse is the “Human Interface” which allows metaverse experience converges with the real 

world. Individuals will perceive the difference between the two worlds less as mobile phones, smart 

glasses, wearables, haptic, gesture, audio, and neural technologies, which allow users to experience 

the metaverse world to access seamlessly, develop, become portable and transfer a higher quality 

image and sound experience to the senses. Microsoft endeavors to create real lands of the world 

through the Azure developers to create digital twins of our physical world that will be bound to out 

world in real-time. And lastly fundamental features of metaverse experience are “Infrastructure” 

investments such as 5G, Wi-Fi, 6G, cloud technologies, graphic processing units, micro electrical 

mechanic systems (MEMs). Nvidia graphic processing units (GPU) play a critical role when it comes 

to enabling server side 3D graphics and advanced artificial intelligence within metaverse. Nvidia is 

also creating an omniverse, which isn't even for games, it's for engineers and architects (Radoff, 2021). 

 

3.2. Market Cap 

 

Since the sectors covered and directly related to the market size of Metaverse have been 

revealed, we can briefly talk about the most important players in the market. The market where Epic 

Games, Facebook, Unity, Adobe and Microsoft are mentioned most frequently is already growing 

with the investments of top players. Even now more hundred companies take place in this market 

with their metaverse projects or services related with metaverse worlds. Bloomberg economists expect 

the market size of metaverse, which has experienced a boom with media reflections in the last month, 

to reach $800 billion in 2024. 
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Figure 2. Market map of the Metaverse (Radoff, 2021). 

 

4. COMMUNICATION APPLICATIONS AT METAVERSE 

 

4.1. Metaverse as A Social Network 

  

Video games are not just an economy that stands out with the integration of cutting-edge 

technologies. At the same time, its size and its features revealing that it is not "just a game" have 

attracted the attention of communicators for years. The video games industry, which is estimated to 

have reached a size of 37 billion dollars by 2020, reaches 77 billion dollars when the expenditures on 

mobile games are added (Statista, 2020a). Advertising spending on mobile games alone reaches $32 

million by 2020 and is expected to exceed $130 million by 2025 (Statista, 2020b). These figures, which 

have not yet moved to the virtual reality universe, signal that communication studies will also be 

moved to a different plane in the metaverse, which has a different physical reality. Convergent digital 

technology is constantly improving augmented reality and virtual reality, and keeps finding new 

ways to emerge different communication medium or promotional activities which bring various tools 

together.  

One of these different communication and promotional activities is the Fortnite concerts held 

last year and a follow-up event this year. The concert, the first of which was held under the name 

"Astronomical" and featuring Travis Scott with a collaboration rapper Kid Cudi, was performed with 

the participation of more than 12m players took part in the spectacle. The vast audience for the 

performance beats the previous Fortnite music event, an in-game gig by electronic dance music artist 

Marshmello in February 2019, which attracted more than 10 million viewers (The Guardian, 2021). 

According to stats released by Epic, in addition to the 12.3 million watching live on 23 April, more 

than 27.7 million viewed the concert across the five events that ran until 27 April, 2020. These 

transforming interfaces and usage areas of digital media are defined by experts with phrases such as 

"redefining what a live experience can be today", "an opportunity to create powerful entertainment 

that could have only been imagined" and "transition to become architects of this new world" 

(Campaign, 2020). Considering that the 2020 interaction figure of the Super Bowl, which is broadcast 

on a channel open to everyone's access and is one of the highest-yielding events in communication, is 
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130 million viewers; The 27.7 million viewers reached by the Fortnite event, which only covers a 

game-playing target audience, is seen as a promising reach for digital media (Wikipedia, 2021). 

 

4.2. Acceleration of the Decentralization 

Another funnel of Metaverse, NFT (Non-Fungible Tokens) is the pillar that is expected to form 

an important part of the Metaverse and prepares to host the first events. NFT, digital collectible items 

(GIFs, images, memes, games, codes, videos, artwork, music, games, even text) that people can 

produce, sell, buy, and trade digitally can be created by recording it on the blockchain. The ideas 

behind NFTs such as ownership and chain of custody, scarcity, trade, valuations and speculation 

documents are as old as markets today. The difference made with NFT is decentralization. This 

feature means that digital natives can take NFTs everywhere and no platform or intermediary can 

control these works, unlike those who are worried about not being able to exhibit their artworks and 

show the property in the physical world (New York Times, 2021). 

The NFT adventure envisioned to replace the real-world art market in the Metaverse first 

emerged when Kevin McCoy minted a version of "Quantum" in 2014, before the crypto art market was 

as hype as it is today. This work, which was sold for $1.4 million at the auction titled "Natively Digital: 

A Curated NFT Sale" organized by Sotheby's, became the beginning of the ongoing NFT trend today. 

In the following days, the video containing the burning of a Banksy work on live broadcast was 

converted into an NFT work as a "Burning Banksy" work (BBC, 2021) and finally the collage work 

"Everydays - The First 5000 Days" by Mike Winkelmann, known online as Beeple, at the Christies 

auction. With a buyer for 69 million dollars, NFT occupies the agenda of those interested in media 

convergence and metaverse. With this event, unlike any other work that Christie's has listed in its 

more than 250-year history, this is the first time an all-digital work has been sold (Techcrunch, 2021). 

MetaKovan, which has purchased "Everydays - The First 5000 Days", which consists of more than 5 

thousand photographs and represents Beeple's 13-year daily work, wants to make the digital art space 

more accessible by establishing a virtual museum to display its collection and wants to make the 

digital art more accessible. It is known that studies are carried out with famous architects and it will 

be planned to open at 4th of November, 2021 (MuseumNext, 2021). All these developments suggest 

that a significant part of creative industries will shift to the metaverse. 

Beside these developments, the daily routines transformed by Covid-19 and the Fourth 

Industrial Revolution penetrated into public and institutional structures and even the world of faith. 

In this context, even virtual churches emerged as representatives of faith in the digital world and 

began to appear in the metaverse (Jun, 2020). Another approach closely related to the concept of the 

metaverse is Society 5.0, a scientific policy recently implemented by the Japanese government. 

According to this approach, it is predicted that after Society 1.0 as a hunting society, Society 2.0 as an 

agricultural society, Society 3.0 as an industrial society, and Society 4.0 as an information society, there 

will be a transition to Society 5.0 through the internet of things. According to this view, the main 

difference between Society 4.0 and Society 5.0 is that cooperation in information and sharing order 

and increase in information sharing will become a normal process between machines and will be 

organized to establish a "human-centered" life (Suzuki, 2020). 

 

5. CONCLUSION 

In the light of the information given above, it can be said that the Metaverse is a structure that 

has just gained its meaning and structural ground, but has been in our lives for such a long time. 
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Communication studies to be carried out in the relevant layers of this medium are promising, just as 

the internet and social media are a medium that tries to dominate our lives and to dominate 

communication studies today. With these qualities, Metaverse not only hosts many disciplines from 

technology to communication, psychology to neuroscience, design to hardware, but also opens the 

door to a real-life representation of an ecosystem where users are creative. 
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Abstract: This study provides an assessment of the current web tracking technologies used by the AdTech (advertising 

technology) industry and the transformation in the industry to ensure regulatory compliance with data privacy regulations 

across the world, such as General Data Protection Law (GDPR) and California Consumer Privacy Act (CCPA). Following 

this, it provides an overview of possible scenarios for the future of personal data collection for commercial purposes. 

 

First-party and third-party data collection are the two essential elements of web tracking. Among them, third-party data is 

still the primary source of creating profiles of consumers from their online activities and targeting digital advertisements. 

However, most of the major browsers such as Mozilla Firefox and Apple Safari are already blocking third-party cookies by 

default, and the most popular web browser Google Chrome will completely phase out cookies by 2023. Therefore, the primary 

web tracking technology is on the verge of extinction. We are amid a transformation in the AdTech ecosystem, and the future 

of web tracking is yet unclear. First-party data is frequently highlighted as a more transparent and privacy-safe personal data 

collection option. Besides the lean toward first-party data, the players of the AdTech industry have rolled out several 

alternative approaches to third-party cookies such as FLoC, SWAN, and Unified ID 2.0. All proposals aim to ensure full 

compliance with the new data privacy regulations, and promise to preserve user privacy. However, all these proposals are 

still under development.  It is not yet clear to what extent the new proposals will meet the users’ expectations regarding 

personal data privacy, and which one(s) will be adopted by the industry. 
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Abstract: Brands use social media to communicate with their target audiences continuously. Besides commercial efforts, 

brands respond to social issues by posting on social media. Natural or human-related disasters come to the fore among social 

issues that brands should not neglect. At the end of July 2021, Turkey has suffered a series of forest fires. The fires that 

started in the southern part of the country spread over a wide geographical area in a short time and turned into a disaster. 

This study investigates the Instagram posts of brands with content analysis method, including the periods before, during, 

and after the fires. The research covers the posts of the top 50 brands that use social media successfully according to the Social 

Brands Report provided by Boom Social. The results reveal that many of the brands ignored the disaster while others shared 

posts about wishing the fires to end, supporting firefighting, or donating seedlings for recovering the forests. Besides such 

social marketing efforts, one brand also tried to turn the crisis into an opportunity by relating its products with the forest 

fires. This way of communication may be considered real-time marketing. Almost all of the brands have stopped or 

significantly reduced posting commercial content during the fires. Even most of the brands that ignored the disaster stopped 

posting and chose to keep silent. The dramatic decline in commercial posts shows that keeping silent is a common content 

strategy in times of disasters. 

 

Keywords: Social Media, Brands, Content Strategy, Forest Fires, Content Analysis 

 

 

KEEPING SILENT AS A SOCIAL MEDIA CONTENT STRATEGY DURING DISASTERS 

 

1. INTRODUCTION 

 

Brands use social media to communicate with their target audiences continuously. As profit-

seeking businesses, brands generally post commercial content in line with their objectives. Besides 

commercial efforts, brands respond to social issues by posting on social media, as well. The social 

issues can be political events, human-related crises, war or terror attacks, and natural disasters. 

Almost every society frequently encounters situations such as those listed here. Unfortunately, the 

world has witnessed many natural disasters that occur for various reasons, especially the global 

climate crisis, in recent years. Brands, as corporate citizens, may feel obliged to respond to such crises 

by posting on social media or using other marketing communication ways. This study aims to 

understand how brands act on social media in times of disaster. The selected social media platform is 

Instagram, and the disaster case is the 2021 Summer forest fires in Turkey. 

In July and August 2021, Turkey suffered a series of forest fires. The fires that started in 

Antalya, Manavgat spread over a wide geographical area in a short time and turned into a disaster. 

The wildfires lasted almost ten days and were mostly controlled by the 9th of August. In this period, 

the fires became the main agenda of the country both in the news media and among social media 

users as well. Therefore, brands could not remain unresponsive to this situation. The study briefly 

investigates how brands responded to that. What kind of content did they post on social media? What 

are the strategies of different brands from several industries?   
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There is a body of literature regarding the role of social media in disaster management. There 

are also many studies examining how brands use social media in terms of marketing communications. 

However, despite the increasing number of disasters and related crisis cases, studies on brands' acts 

on social media in times of disasters are very scarce. This study aims to contribute to filling this gap in 

the field and answer the above-mentioned questions with content analysis.   

 

2. LITERATURE REVIEW 

 

Social media differs from many of the other media channels, especially from conventional 

media in terms of the way of communication and message delivery. Like individual users, brands post 

on social media continuously and regularly. The social media phenomenon has become an integral 

part of today’s society and thus, there is a strong connection between social media and the public 

(Fuchs, 2021). So that marketing communications migrated to social media (Willemsen et al., 2018), 

and from small companies to big brands, almost any businesses feel obliged to use social media 

actively. This situation brings up the concept of social media management and highlights the ‘content’ 

phenomenon. In order to sustain effective communication with their target audiences, brands share 

content in the form of tweets, Facebook posts, Instagram stories, YouTube videos, TikTok challenges, 

and so on through organic or paid ways. 

Today, we classify digital media channels as paid (advertising), earned (word of mouth), and 

owned (brand websites and other owned content) according to their characteristics (Lovett & Staelin, 

2016). Some authors add a fourth ‘quadrant’ to the model, called shared media, and draw attention to 

the shared and owned facilities of digital media (Macnamara et al., 2016). The current study focuses 

on this kind of use of social media as a communication channel. It investigates only the organic posts, 

not paid advertising on social media. So, this study, its conceptual framework, and the findings can be 

discussed in terms of social media management and content marketing. 

The networked nature of social media offers major opportunities for brands. Without allocating 

enormous advertising budgets, messages from brands could be easily pushed through the users, due 

to the networked nature of social media (Willemsen et al., 2018). Brands that create their own 

audiences on social media are no longer as dependent on advertising media as they used to be. 

Moreover, it is now suggested that brands should think and act like publishers according to the 

content marketing approach (Lieb, 2012). Content marketing is about creating and distributing 

valuable, relevant, and consistent content to attract and retain a clearly defined audience — and, 

ultimately, to drive profitable customer action (http-1). Besides promotional content, brands’ 

responses to social issues can be considered in terms of content marketing. The content strategies of 

brands may vary depending on the brand characteristics, their target audiences, and objectives.   

Willemsen et al. (2018) draw attention to the real-time nature of social media, as well. They 

argue that brands can boost sharing behavior when they align their messages with public events 

happening at the moment – a practice that is also known as real-time marketing (RTM). The authors 

also propose that RTM is especially a more effective strategy when brand messages are linked with 

unpredictable events, such as trending topics, social media content that obtains viral status, and 

breaking news stories. Natural or human-related disasters can be considered unpredictable events. 

Depending on its magnitude, the event can set the agenda of the news media and attract all the 

attention of society. Therefore, just like individual users, brands can use social media to respond to 

these timely events, in terms of their social media management and real-time marketing efforts.  
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Brands, as profit-seeking businesses, generally post commercial content in line with their 

objectives. Besides commercial efforts, brands respond to social issues by posting on social media. 

Natural or human-related disasters come to the fore among social issues that brands should not 

neglect. In recent years, disasters have been experienced frequently due to various reasons, such as 

global climate change. The increasing number of disasters also increases the number of crisis cases 

related to these events. Almost every brand responds to these crises using traditional and digital 

marketing tools. Social media is one of the leading channels for this kind of communication. However, 

studies in this context are quite rare.   

As an example of research on this topic from Turkey, Yilmaz (2021) examined the tweets of 

brands after the Izmir earthquake disaster on the 30th of October 2020 in terms of real-time marketing. 

The author drew attention to the importance of producing the right content at the right time and 

converting this content digitally appropriately. In a previous study, Freberg et al. (2013) studied the 

case of Hurricane Irene, which impacted most of the East Coast of the United States in August 2011. 

The researchers offered a model of what constitutes a “good” crisis message communicated through 

social media in terms of crisis communication and reputation management for both private and public 

sector corporations and organizations. 

Apart from brand-oriented communication efforts, social media has been increasingly playing a 

critical role in response to disasters in several aspects, such as facilitating the recruitment of volunteers 

or supporting emotional recovery (Tim et al., 2017). Besides brands and non-profit organizations, 

governments and other public sector organizations can use social media during disasters in terms of 

crisis management and disaster relief (Lovari & Bowen, 2020). That represents the social role of social 

media in terms of disaster management and disaster resilience (Yadav & Rahman, 2016).  

 

3. METHOD  

 

This study aims to reveal how brands responded to the forest fires disaster that occurred in 

Turkey, In July and August 2021. The research investigates Instagram posts of brands with content 

analysis method, including the periods before, during, and after the fires. As a pre-research, it was 

observed that most of the brands began to post about the fires on the 30th of July and the agenda 

began to change by the tenth day. So, we identified the wildfire period as the days between the 30th of 

July to the 8th of August. To make a meaningful comparison we monitored the ten days before (July 

20 to 29) and after (August 9 to 18) these days.   

The research covers the posts of the top 50 brands that use social media successfully according 

to the Social Brands Report provided by Boom Social. The report scores brands’ social media 

performances in terms of several criteria, such as the number of followers or fans, the changes of these 

numbers, user interactions they get, and so on (http-2). It ranks the brands according to the scores. We 

aimed to analyze the top 50 brands, but 6 of the accounts could not be regarded as brands. These were 

the accounts of influencers or event listing pages. So, the posts of 44 brands were analyzed.  

Every single post was the unit of analysis. For a period of 30 days, 1248 posts were analyzed in 

total. The posts were coded under three content categories. The first one is “commercial content”, 

including product/service promotion messages and brand image building activities. The second 

category is posting about the fires, such as wishing the fires to end, supporting firefighting, or 

donating seedlings for recovering the forests. The third category comprises "the others", the posts that 
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are non-commercial, but not about the fires either. Other social issues and corporate messages are 

such examples. 

The analysis relies on counting the numbers of the posts regarding the content categories. The 

data was analyzed using SPSS 20 by means of descriptive statistics. The findings are presented as 

frequency tables.   

 

4. FINDINGS   

 

First of all, all the posts of the brands were coded under three main categories with their sharing 

dates. In order to understand how the brands acted during the disaster, the number of posts was 

compared with the periods before and after the disaster. Table 1 shows the numbers of the posts 

before, during, and after the fires regarding the content categories.   

 

Table 1. Categories and numbers of the posts before, during, and after the fires 

 

Content Category Before During After TOTAL 

Commercial 490 199 483 1172 

About the Fires - 43 3 46 

Other 8 9 13 30 

TOTAL 498 251 499 1248 

 

As seen in Table 1, the main body of the posts mainly consists of commercial content. Posts 

about the fires have become prominent during the fires as expected. The most significant finding is the 

dramatic decline of commercial posts during the fires. Brands have reduced their commercial posts by 

more than half during disaster days. In the post-disaster period, it is seen that commercial posts are 

rapidly equated to the pre-disaster period. 

In order to understand whether there was a difference between different product and service 

categories, the posts are also examined on an industry basis. Table 2 shows the numbers of 

commercial posts before, during, and after the fires according to industries. The table also shows the 

distribution of the brands in the sample by their product/service categories.  

 

Table 2. The numbers of commercial posts according to industries 

 

Industry Brands (N) Before During After TOTAL 

Clothing & Accessory  10 150 65 155 370 

Food & Drink  9 56 22 52 130 

Home & Decoration 6 47 6 47 100 

Automotive 4 23 0 21 44 

Technology 4 17 7 31 55 

Entertainment 3 78 40 66 184 

Travel 3 17 4 12 33 

Health & Beauty 2 8 2 9 19 

Chemical Company  1 4 3 2 9 

Cosmetics 1 11 0 6 17 

Retailer 1 79 50 82 211 

TOTAL 44 490 199 483 1172 
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As seen in the table, the industries of the brands in the sample vary, but the top three categories 

comprise more than half of the sample. This finding shows that the brands in these categories 

(Clothing & Accessory, Food & Drink, Home & Decoration) were the brands that used Instagram most 

effectively in the relevant period. It is expected that the social media posts of brands might differ 

according to the product/service category. It was seen that the numbers of the posts and message 

frequency of the brands varied in this research due to the industries. However, the decline of 

commercial posts during the fires was prominent in all industries without any exceptions. While 

brands in almost all categories significantly reduced their commercial posts during the fires, in some 

categories (see. automotive and cosmetics) brands did not share any commercial content during this 

period and remained completely silent. 

Besides the overall findings, we evaluated the brands in terms of their social media content 

sharing strategies. This also provides insights into brands' corporate approaches to the disaster. We 

have identified three main categories.  

We called the first category “the normal ones”. Because these brands (n=22) posted about the 

fires as expected. While half of them (n=11) posted nothing else during the fires, the other half (n=11) 

went on commercial communication as well, besides socially sensible posts.  

The second is “the silent ones” that posted nothing during the fires. Fifteen brands were in this 

category by posting neither commercials nor about the fires. There was an exception here. One brand 

posted about the Olympic games in line with its own branded content strategy. This was an example 

of the posts that were coded under the "others" category. 

The third is “the ones that ignore”. These were only seven brands that ignored this social issue 

by going on posting commercial content disregarding the disaster. 

Actually, there is one more category, but in this research, only one brand falls into this category. 

We called that brand “the firefighter”. The brand was a company that produces chemicals. This brand 

is an unusual example because it also produces fire extinguishing products. They shared posts both 

about donating fire extinguishing products for firefighting and also posts for promoting those 

products.  

 

5. DISCUSSIONS AND CONCLUSION   

 

Before discussing the content of the posts in detail, we need to note that half of the brands did 

not post anything about the fires, while the other half shared posts about the disaster, such as wishing 

the fires to end, supporting firefighting, or donating seedlings for recovering the forests. However, we 

cannot say that all of those brands ignored the disaster totally, because during the fire period some of 

them preferred to keep silent by not posting anything.  

As a general result, it was seen that most of the brands have stopped or significantly reduced 

posting commercial content during the fires. Even the brands that did not post about the disaster 

stopped or reduced posting and chose to keep silent. The dramatic decline in commercial posts shows 

that keeping silent is a common content strategy in times of disasters. It is expected that the social 

media management approaches and content strategies of brands might differ according to their 

product/service categories. In this research, it was seen that all industries agreed to reduce posting on 

social media in terms of responses to disasters. While social media offers brands great opportunities to 

connect and communicate with their target audiences, it also poses some risks. Especially in times of 

disasters and crises, consumers may wish brands to act responsibly as a member of society. Contrary 
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behavior may turn into a crisis for brands. At this point, just like sharing deliberately planned and 

designed content, keeping silent can be an option for brands. In line with this approach, we can 

ascertain from the result of the current research that brands adopted the principle that offers “don’t 

say anything if you don’t have better to say”.  

In this research, we classified the brands under three main categories, according to their acts on 

social media during the disaster. The first is “the normal ones” that posted about the fires. These can 

be considered socially sensible brands or the ones that follow the rules of social media. As mentioned 

before, consumers may expect brands to act as corporate citizens and show their responsibilities 

towards the society they are in. The messages of the brands in this category can be considered as a 

reflection of the "we are all in this together" approach. The second is “the silent ones” that posted 

nothing during the fires. This is similar to hiding the head in the sand. There may be several reasons 

for this stance, but discussing this issue is beyond the scope of this research. Future research is 

necessary to find deeper insights into the reasons for the silence of brands. The third is “the ones that 

ignore” who don't mind the fires and go on commercial communication. This stance can be caused by 

various factors such as the way the brand uses social media, its main content strategy, commercial 

goals, and brand personality.  

Besides social marketing efforts in times of disasters, brands may try to turn the crisis into an 

opportunity by relating their products or services with social issues. This way of communication may 

be considered real-time marketing. In this research, a brand that produces fire extinguishing chemicals 

served as an example of this strategy. While some of the posts demonstrated the brand's volunteer 

support for firefighting, some of them were promoting a special fire extinguishing chemical 

developed by the brand. We can infer that the brand applied both social marketing and commercial 

communication together in this case.     

This study, which aims to contribute to the field of marketing communications by investigating 

the social media content strategies of brands during disaster periods, has some limitations. This study 

provides a basic analysis by counting the brands' posts regarding their main content categories 

(commercial, social, other). Future research may provide more detailed analyses, including the causes 

of the brands' content strategies and their effects on consumers.   
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Abstract: Because of COVID-19 pandemic, the world went through long periods of social distancing and lockdowns as a 

precaution against the spread of the virus. During this period, there was a significant increase in the use of social media since 

more time was spent at home and social media were the sole means of social interaction and communication. Based on the fact 

that social media function as an alternative socialization setting to face-to-face communication, we hypothesized that the use 

of social media during the pandemic had a positive impact on mental health of individuals especially by alleviating the feeling 

of loneliness. Accordingly, the current study aims to explore the relationship between the usage of social media and loneliness 

during the pandemic and to propose a model to explain this particular association. To this end, a pilot study was conducted 

with an online survey on 178 participants on 18-31 May, 2021, in Turkey. Relevant statistical analyses were implemented 

on SPSS 22.0 to detect correlations among demographic variables, scores on UCLA loneliness scale and data on the use of 

social media. Consistent with the hypothesis, the results revealed a negative correlation between the use of social media (time 

spent on social media; number of followers; number of accounts) and loneliness. In conclusion, the study demonstrates that 

social media can be utilized as a beneficial social interaction platform to mitigate the feeling of loneliness caused by stay-at-

home orders during the pandemic. 

 

Keywords: Social Media, Social Network Sites, Pandemic, Loneliness, Covid-19  

 

Özet: Covid-19 pandemisi nedeniyle virüsün yayılmasına karşı önlem olarak dünya uzun soluklu sosyal izolasyon ve 

kapanma süreçlerinden geçmiştir. Bu dönemde evde geçirilen zaman arttığından ve sosyal medya tek sosyal etkileşim ve 

iletişim aracı olduğundan sosyal medya kullanımında ciddi bir artış yaşanmıştır. Sosyal medyanın yüz yüze iletişime 

alternatif bir sosyalleşme alanı olmasından yola çıkarak, pandemi sırasında sosyal medya kullanımının özellikle yalnızlık 

hissini azaltmak yoluyla bireylerin ruh sağlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu hipotezi oluşturulabilir. Buna göre, 

mevcut çalışma, pandemi sırasında sosyal medya kullanımı ile yalnızlık arasındaki ilişkiyi araştırmayı ve bu ilişkiyi 

açıklayacak bir model önermeyi amaçlamaktadır. Bu hedef doğrultusunda 18-31 Mayıs 2021 tarihlerinde Türkiye'de 178 

katılımcıya online anket yapılarak pilot çalışma gerçekleştirilmiştir. Demografik değişkenler, UCLA yalnızlık ölçeği puanları 

ve sosyal medya kullanımına ilişkin veriler arasındaki korelasyonları tespit etmek için SPSS 22.0 üzerinde ilgili istatistiksel 

analizler yapılmıştır. Hipotez ile uyumlu olarak, bulgular sosyal medya kullanımı (sosyal medyada geçirilen zaman; takipçi 

sayısı; hesap sayısı) ile yalnızlık arasında negatif bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Sonuç olarak, çalışma, sosyal 

medyanın pandemi sırasında sokağa çıkma yasakları nedeniyle oluşan yalnızlık hissini azaltmak için yararlı bir sosyal 

etkileşim platformu olarak kullanılabileceğini göstermektedir. 

 

 Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sosyal Paylaşım Siteleri, Pandemi, Yalnızlık, Covid-19 

 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE USE OF SOCIAL MEDIA AND LONELINESS DURING 

COVID-19 PANDEMIC 

 

1. INTRODUCTION 

 

The COVID-19 has spread to all countries in such a short time since the first case was officially 

reported in Wuhan, China. In order to impede the spread of the virus and to protect public health, 

governments around the world have imposed serious measures such as lock-down, quarantine and 

social distancing. In Turkey, measures against COVID-19 included curfews, inter-city and 
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international travel restrictions, closure of businesses, adoption of distance education and remote 

working practices till 1 July 2021. Due to these precautions, people spent more time at home than 

before, which brought about a change in their daily habits, too. According to recent studies, there was 

a significant increase in the use of social media during stay-at-home orders. The number of global 

social media users has increased by 13 percent for the last year (Kemp, 2021a), and in Turkey the 

number of active social media users has exceeded 70 percent of the population (Kemp, 2021b). As of 

January 2021, the average time spent daily on social media was two hours twenty minutes according 

to global figures (Kemp, 2021a), which was slightly higher than the figures of January 2020 (Kemp, 

2020a). However, according to Global Web Index’s survey, 47% of the participants reported spending 

more time on social media during the pandemic (Kemp, 2020b). Besides, a study in US has revealed 

that people spent one to two hours more than usual daily on social media at the height of the 

pandemic (Statista Research Department, 2021).  

What do people do on social media? With the ease of use, accessibility via mobile phones and 

no cost of charge, social media provide people with numerous opportunities. According to studies 

conducted in line with “uses and gratifications approach”(Katz et al., 1973), there are a large number 

of motives underlying the use of social media. People utilize social media platforms for 

communication and social interaction (Cheng et al., 2014; Kim et al., 2011; Lee et al., 2015; Yenilmez 

Kacar, 2021) either through interpersonal or “masspersonal” communication applications (O’Sullivan, 

2005), information seeking (Boztepe Taskiran, 2019; Leung, 2013; Throuvala et al., 2019), information 

dissemination (Johnson & Yang, 2009; Smock et al., 2011), entertainment (Cheng et al., 2014; Leung, 

2013), relaxation (Gadekar & Krishnatray, 2017; Smock et al., 2011), surveillance (Cheng et al., 2014; 

Malik et al., 2015) and affection seeking purposes (Apodaca, 2017; Sung et al., 2016), etc. Given the 

social isolation and forced home confinement during the pandemic, social media channels were the 

only means for people to stay in touch with their social circles, to engage in business, educational 

practices and hobbies, to get latest news and to pursue interests. People turned to social media 

platforms for reliable sources to get information for updates on the coronavirus (Watson, 2020) and 

news related to development of vaccines. They were able to contact their friends, relatives and 

acquaintances and maintain their existing relationships thanks to social media. Staying indoors for 

prolonged periods of social isolation, they used social media to get rid of boredom, to pass time and to 

relax as they did before the pandemic (Gadekar & Krishnatray, 2017; Papacharissi & Mendelson, 2010; 

Smock et al., 2011). All these motives contributed to the dramatic increase in engagement on social 

media platforms. 

The rapid escalation in social media consumption during the pandemic requires going through 

the effects of social media on individuals. There are two opposing views on how social media 

influence users. A significant portion of studies indicated that social media have negative impacts on 

individuals such as depression, stress, anxiety (Barry et al., 2017; Griffiths et al., 2014; Hawi & Samaha, 

2017), social withdrawal, emotional instability (Throuvala et al., 2019), distorted body image, feelings 

of personal inadequacy  (Gordon, 2019; Hogan, 2015; Scott, 2019), decrease in self-esteem (Hawi & 

Samaha, 2017; Macmillan, 2017), decrease in life satisfaction (Alheneidi et al., 2021; Hawi & Samaha, 

2017; Macmillan, 2017) and loneliness (Alheneidi et al., 2021; Gordon, 2019; Hogan, 2015; Scott, 2019; 

Youssef et al., 2020). On the other hand, a large body of research reported positive effects of use of 

social media on individuals such as decrease in loneliness (Macmillan, 2017; Pittman & Reich, 2016), 

increase in psychological well-being (Ellison et al., 2007) and self-esteem (Herring & Kapidzic, 2015), 

decrease in depression and anxiety (Macmillan, 2017; Valkenburg et al., 2005) by providing 
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opportunities to express the self, to build self-identity and community, to get emotional support 

(Macmillan, 2017) and to gratify the need for connection (Chen, 2011; Lewis et al., 2008). According to 

the aforementioned research conducted before the pandemic, the findings as to the association 

between the use of social media and psychological well-being seem to be contradictory.  

Considering the strict social distancing measures such as stay-at-home orders during the 

pandemic, people were deprived of physical contact and social interaction face to face. Therefore, they 

were more susceptible to negative feelings such as loneliness than pre-pandemic period. During that 

period, social media were the sole channels that connected them to their surroundings and enabled 

them to socialize with others. Despite the studies demonstrating the negative effects of social media 

before the pandemic, we suggest that the increase in the use of social media during the pandemic has 

significantly contributed to individuals’ well-being especially in reducing the feeling of loneliness 

under lock-down conditions, which is consistent with the mood management theory (Zillmann, 1988). 

The theory of mood management asserts that users consume media according their state of mind. 

They choose particular media that suit their hedonic needs intuitively in order to boost their mood 

and terminate negative feelings (Reinecke, 2017). In line with this theory, we aimed at investigating 

the relationship between social media habits and level of loneliness during the pandemic in this study. 

As a part of an extensive research, we conducted an exploratory pilot study to test the following 

hypotheses:  

 

Hypothesis 1: Time spent on SNS is negatively correlated with loneliness. 

Hypothesis 2: The number of followers is negatively correlated with loneliness. 

Hypothesis 3: The number of accounts on SNS is negatively correlated with loneliness. 

Hypothesis 4: Increase in time spent on social media is positively correlated with number of 

followers. 

Hypothesis 5: The number of accounts is positively correlated with the number of followers 

and time spent on SNSs. 

 

2. METHOD 

 

2.1. Procedure and Participants 

 

To investigate the association between the use of social media and feeling of loneliness, an 

online survey was carried out on 18-31 May, 2021, in Turkey.  Ethical approval for the study was 

received from the ethics committee of Trakya University. The link of the survey created on Google 

Forms was shared with people on various WhatsApp groups. All volunteering participants were 

informed about the study, and all provided informed consent. 178 valid responses were attained 

through snowball sampling and convenience sampling. The sample consisted of 178 users who had at 

least one account on social media platforms. 60.1% of the participants were female (n = 107) and 39.9% 

were male (n = 71). There was no age restriction for participating in the survey.  

 

2.2. Measures 

 

Demographics. General information on gender and age was collected. As the sample was 

supposed to consist of a wide range of ages, age group was divided into six groups: 1 = less than 20-
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year-old; 2 = 21-26-year-old; 3 = 27-32-year-old; 4 = 33-38-year-old; 5 = 39-44-year-old; 6 = more than 44-year-

old. 

Use of Social Network Sites. Participants were asked “which SNS do you use the most to 

communicate with your friends or acquaintances?”, “how many friends/ followers do you have on the 

SNS you use the most?”, “how many accounts do you have in total on SNSs?" and “how many hours 

do you spend on SNSs on a daily basis?”. They were provided with five to six options to choose.  

Change in Social Media Habits during Pandemic. In order to compare social media habits during 

the pandemic and pre-pandemic, participants were asked to agree or disagree with statements “I 

spend more time on social media than I did before the pandemic” and “I share more photos, texts or 

videos on social media than I did before the pandemic” on a 5-point Likert scale ranging from 1 = 

strongly disagree to 5 = strongly agree. 

Loneliness. Loneliness was measured using the short form of UCLA Loneliness Scale (ULS-8) 

(Hays & DiMatteo, 1987), which was adapted into Turkish by Yildiz and Duy (2014). Although ULS-8 

is comprised of eight items in its original version, seven items were used in the study as the Turkish 

version of the scale yielded seven items instead of eight during exploratory factor analysis with 

adequate levels of validity and reliability (Yildiz & Duy, 2014:198). Each item was measured on a 4-

point Likert scale with the answers ranging from 1 = Never to 4 = Always. Higher scores on the scale 

mean a higher level of loneliness.   

 

2.3. Statistical Analyses 

 

Data analyses were conducted by using SPSS 22.0. Descriptive analyses were carried out to 

calculate the counts and percentages for categorical variables, and means and standard deviations for 

ordinal variables. In order to conduct parametric tests, normality assumptions were checked by 

examining the skewness and kurtosis values of the variables. As skewness and kurtosis values were in 

the range of -1.5 and +1.5, normal distribution was accepted (Tabachnick & Fidell, 2013). A t-test was 

conducted to determine whether there was a significant difference by gender. One-way analyses of 

variance (ANOVA) were performed to detect whether there was a significant difference among more 

than two groups. Pearson’s correlation coefficient was conducted to measure the statistical association 

between variables.   

 

3. RESULTS 

 

Descriptive analyses for demographics showed that out of 178 participants, 60.1% were women 

(n = 107) and 39.9% were men (n = 71). The highest number of participants were in the age group of 

21- 26 (n = 92, 51.7%) and the least number of participants were in the age group of 27-32 (n = 10, 5.6%) 

and in the age group of 39-44 (n = 10, 5.6%). Participants 20-year-old and below made up 16.3% (n = 

29); participants 33-38-year old made up 13.5% (n = 24); participants 45-year-old and more made up 

7.3% (n = 13) of the sample. 

Descriptive statistics for the use of social network sites by participants are shown in Table 1. 

According to the findings, Instagram ranked the first as the most used social network site to 

communicate with friends and acquaintances (n = 145, 81.5%). Facebook was reported to be the most 

used SNS only by 10.1% (n = 18). Snapchat and LinkedIn ranked the last whereas no participant 

reported to use TikTok for communication purposes.  
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Most of the participants (24.7%) had 301-450 followers or friends on the SNS they used the 

most. 21.9% reported to have more than 750 followers or friends. 15.7% had 151-300 followers or 

friends, and another 15.7% had 451-600 (n = 28). 15.2% had 1-150 followers or friends on the SNS they 

used the most. Only 6.7% of the participants stated to have 601-750 followers or friends.  

As regards the total number of accounts, most of the participants (42.1%) reported to have four 

or five accounts on all SNSs. It is followed by the participants (36.5%) who had two or three accounts. 

Only 7.3% said that they had one account, which means they only registered for one SNS and used 

only it. 5.6% had eight or more accounts on all SNSs.  

On a daily basis, most of the participants (57.9%) spent 2-4 hours on SNSs. Only 1.7% spent 

more than 8 hours a day on SNSs. On the other hand, 11.2% were found to be spending less than one 

hour thereon.  

 

Table 1. Descriptive statistics for the use of social network sites 

 

         n                         %        n                           % 

Most used SNS Number of accounts on all SNSs 

Instagram 145 81.5 1 account 13 7.3 

Facebook 18 10.1 2-3 accounts 65 36.5 

Twitter 11 6.2 4-5 accounts 75 42.1 

Snapchat 2 1.1 6-7 accounts 15 8.4 

TikTok 0 0  accounts 10 5.6 

LinkedIn 2 1.1    
Number of follower/ friend on most used 

SNS Time spent daily on SNSs 

1-150 27 15.2   hour 20 11.2 

151-300 28 15.7 2-4 hours 103 57.9 

301-450 44 24.7 5-6 hours 34 19.1 

451-600 28 15.7 7-8 hours 18 10.1 

601-750 12 6.7 8< hours 3 1.7 

751  39 21.9    
 

Descriptive analyses were conducted to demonstrate if there was a change in social media 

habits during pandemic (see Table 2.). Descriptive statistics for the increase in time spent on social 

media revealed an overall mean score of 4.07 (SD = 1.06) on a 5-point Likert-type scale. This 

demonstrates that a significantly high number of participants spent more time on social media than 

they had done before the pandemic. However, descriptive statistics for the increase in sharing content 

on social media yielded a lower mean score of 2.38 (SD = 1.15). This indicates that there was nearly no 

change in content sharing habits of participants during the pandemic.  

 
Table 2. Descriptive statistics for change in social media habits 

 

 N Minimum Maximum M SD 

Change in social media habits during 

pandemic      
Increase in time spent on social media 178 1.00 5.00 4.07 1.06 

Increase in sharing content on social media 178 1.00 5.00 2.38 1.15 
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An independent-samples t-test was conducted to compare the change in social media habits for 

women and men. As to the increase in time spent on social media, there was not a significant 

difference in the scores for women and men (p = .262).  On the other hand, as to the increase in sharing 

content on social media, there was a significant difference between women (M = 2.59, SD = 1.19) and 

men (M = 2.08, SD = 1.02); t(164.349) = 3.013; p<,01) (See Table 3.). These results suggest that gender has 

an impact on the change in sharing contents on social media. Whereas female participants tended to 

share more contents on social media than they had done before the pandemic, male counterparts did 

not report such an increase in sharing contents during the pandemic.  

 
Table 3. T-test results comparing females and males on change in social media habits during pandemic 

 

 

To measure loneliness, the UCLA loneliness scale (ULS-8) was used. It was adapted into 

Turkish and is composed of seven items (Yildiz & Duy, 2014). Cronbach’s alpha for these items was 

calculated and found to be highly reliable (α = .788) (Hinton et al., 2004: 364). Table 4. provides an 

overview of the items in the scale.  

 

Table 4. Descriptive statistics for loneliness 

 

 Minimum Maximum M SD 

Cronbach’s 

α 

During the pandemic, how often have you felt 

the following?     .788 

Item 1: People are around me but not with me. 1 4 2.49 0.9  

  
Item 2: I can find companionship when I want it 

(reversed) 1 4 2.15 0.93 

Item 3: I feel left out.  1 4 1.97 0.94 

Item 4: There is no one I can turn to. 1 4 1.71 0.91 

Item 5: I am unhappy being so withdrawn. 1 4 2.28 1.05 

Item 6: I lack companionship. 1 4 1.57 0.88 

Item 7: I feel isolated from others. 1 4 2.30 1.01 

 
To test the contribution of the number of followers to loneliness, increase in time spent on social 

media and increase in sharing contents on social media during pandemic, one-way analysis of 

variance (ANOVA) tests were conducted. Results are summarized in Table 5.     The first one-way 

ANOVA revealed that follower number was related to the feeling of loneliness (F (5, 172) = 4.89, p = 

.00). To examine the difference between the categories, a post hoc Tukey test was performed with 

significance level of p < 0.05. The results revealed that the participants with 1-150 followers, the ones 

with 451-600 and the ones with more than 750 followers differed in loneliness values. The participants 

with more than 750 followers (M = 1.71, SD = .49) exhibited lower levels of loneliness than the ones 

  n M SD t df p 

Increase in time spent on social 

media     1.124 176 .262 

female  107 4.14 1.06    
male 71 3.96 1.06    

Increase in sharing contents on 

social media      3.013 164.349 .003* 

female  107 2.59 1.19    
male 71 2.08 1.02    
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with 451-600 (M = 2.18, SD = .64) and the ones with 1-150 followers (M = 2.42, SD = .55). This suggests a 

negative correlation between the number of followers and the feeling of loneliness.  

The second one-way ANOVA test showed a main effect of follower number on increase in time 

spent on social media during pandemic (F Welch (5, 60.346) = 4.29; p = .002; F Brown-Forsythe (5, 

102.292) = 3.23; p = .009). A post hoc analysis using Games-Howell revealed that the participants with 

451-600 followers (M = 4.64, SD = 0.68) had significantly higher values for the increase in time spent on 

social media during pandemic than the ones with 151-300 followers (M = 3.68, SD = 1.09) and the ones 

with 1-150 followers (M = 3.67, SD = 1.49). Participants with 451-600 followers spent far more time on 

social media than these two groups during pandemic.  

The last one-way ANOVA test indicated a main effect of follower number on increase in 

sharing contents on social media during pandemic (F (5, 172) = 3.63, p = .004). A post hoc Tukey test 

revealed that the participants with more than 750 followers (M = 2.87, SD = 1.22) had higher values for 

increase in sharing contents on social media during pandemic than the participants with 151-300 

followers (M = 1.96, SD = .96) and the ones with 301-450 (M = 2.05, SD = .96). Participants with the 

highest number of followers shared more contents on social media than these two groups during 

pandemic.  

 

Table 5. One-way analysis of variance by follower number 

 
  Loneliness      Increase in time spent on 

social media 

  Increase in sharing 

contents on social 

media  

  M SD F p M SD   F p M SD F p 

Follower 

no. 

  
4.89 .000 

  
Welch 4.291 .002 

 

 
3.635 .004 

1-150 2.42 0.55 
  

3.67 1.49 Brown-

Forsythe 

3.239 .009 2.33 
1.21 

  
151-300 2.11 0.72 

  
3.68 1.09 

   
1.96 0.96   

301-450 2.08 0.59 
  

4.16 0.81 
   

2.05 0.96   
451-600 2.18 0.64 

  
4.64 0.68 

   
2.71 1.12   

601-750 2.02 0.63 
  

4.08 1.08 
   

2.42 1.31   
751  1.71 0.49     4.1 0.99       2.87 1.22     

 
The findings of ANOVA tests suggest a correlation between main variables of the study. To 

attain a broader insight into the interrelationship among variables, a Pearson correlation was carried 

out. Table 6. displays the means, standard deviations of variables and Pearson’s correlation 

coefficients. Bivariate correlation coefficients indicated that the feeling of loneliness was moderately 

correlated with the number of followers, r = -.31 (p < .01) being the second highest coefficient on the 

table. Loneliness was weakly but statistically significantly related to the number of accounts, r = -.26, 

and time spent on SNSs, r = -.20, (both ps < .01). The increase in sharing content on social media was 

significantly related to the number of followers, r = .23, p < .01, the increase in time spent on social 

media, r = .31, p < .01, and time spent on SNSs, r = .17, p < .05. There was a moderate correlation 

between increase in time spent on social media and time spent on SNSs, r = .30, p < .01. Increase in 

time spent on social media was also weakly correlated with the number of followers, r = .17, p < .05. 

Time spent on SNSs was moderately correlated with the number of accounts, r = .32 (p < .01) being the 

highest coefficient on the table. Time spent on SNSs was also weakly correlated with the age, r = -.26, p 
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< .01, and the number of followers, r = .19, p < .05. The number of accounts was weakly related to the 

number of followers, r = .29, p < .01, and the age, r = -.19, p < .05. 

 

Table 6. Descriptive statistics and bivariate correlations among variables 
 

  M SD 1 2 3 4 5 6 7 

1 age 2.62 1.43 — 
    

  
2 number of followers 3.49 1.71 .027 — 

   

  
3 number of accounts 2.69 0.93 -.186* .287** — 

  

  
4 time spent on SNS 2.33 0.86 -.262** .190* .324** — 

 

  
5 increase in time spent on social 

media 

4.07 1.06 -.065 .165* .044 .295** — 

  
6 increase in sharing content on 

social media 

2.39 1.15 .127 .233** .014 .170* .307** 
— 

 
7 loneliness 2.07 0.63 -.086 -.313** -.262** -.204** -.035 -

.127 
— 

        
  

*p < .05; **p < .01. 
      

  
The table is diagonally symmetrical.       

 

4. DISCUSSION AND CONCLUSION 

 

In this study, we investigated whether the usage of social media was beneficial for reducing the 

feeling of loneliness during Covid-19 pandemic. There are a high number of studies demonstrating 

the negative effects of social media on individuals’ well-being. However, the findings of this study 

revealed that social media can be utilized as a means of alleviating the feeling of loneliness during 

pandemic. This is in line with mood management theory, which asserts that individuals are driven by 

the motive of reducing negative feelings while using social media (Reinecke, 2017).  

According to our findings, Instagram was the most used SNS to communicate with friends and 

acquaintances while Facebook lags far behind it. This particular finding confirms the “Digital 2021: 

Turkey report”, indicating that Instagram ranks the most used SNS in Turkey among others with the 

percentage of 89.5% (Kemp, 2021b).  Moreover, participants aged under 27 constituted the major part 

of our sample (68%) and this age group were reported to be using Instagram the most while they 

avoid Facebook as it is most often used by old people by previous research (Throuvala et al., 2019; 

Yenilmez Kaçar, 2020).  

The number of followers/friends represents the extent of social circles of individuals on online 

platforms. According to Dunbar (1993), individuals can sustain meaningful relationships with 

approximately 150 people, which is a cognitive limit for human beings. However, in our study, most 

of the participants (69%) reported to have more than 300 followers or friends only on the SNS they use 

the most, who cannot be deemed as meaningful relationships. 21.9% had more than 750 followers/ 

friends, all of whom cannot be among their meaningful friends in face-to-face communication setting. 

However, we found a negative correlation between the feeling of loneliness and the number of 

followers/ friends participants had. Higher number of followers/ friends showed lower levels of 

loneliness they experienced during the Covid-19 pandemic. One-way analysis of variance also showed 

that the participants with more than 750 followers had lower levels of loneliness than the ones with 1-

150 followers. This particular finding supported H2. Through social interaction with their friends or 

followers on social media, users can get comment, like or see that they were viewed by them and 
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attain the affection and attention they need which is consistent with prior research (Bodroža & 

Jovanović, 2016; Leung, 2013; Malik et al., 2015). 

The total number of accounts participants had on all SNSs give implications as to the 

engagement on SNSs by participants. Only 7.3% of the participants had one account in total, which 

means they only registered for one SNS and used only it. However, most participants (42.1%) had four 

or five accounts, which suggests their engagement on SNSs is high. Moreover, 14% of the participants 

reported to have six or more accounts on SNSs, which demonstrated that they had more than one 

account on any SNS. This suggests that they also had different audiences on their different accounts 

on the same SNS and had wider online social circles in total. Wider social circles bring about more 

social interactions and may require more engagement on SNSs, which means more time spent thereon. 

Drawing upon these assumptions, we examined the association between the number of accounts and 

the number of followers in addition to the association between the number of accounts and time spent 

on SNSs. We found a significant relationship between them, which supports H5. The higher the 

number of accounts participants had, the higher the number of their followers/ friends. In addition, 

the higher the number of accounts participants had, the more time they spent on SNSs. As the total 

number of accounts on SNSs rose, they had more followers/ friends in total, which means they 

interacted with more people and spent more time on SNSs. Correspondingly, the level of loneliness 

they felt decreased, in turn (See Figure 1.). According to our findings, there was a negative association 

between time spent on SNSs and loneliness, which supports H1. More time spent on SNSs indicated 

lower levels of loneliness. This is consistent with prior research showing lonely people tended to use 

social media more to handle lack of social relationships (Cauberghe et al., 2021; Pittman & Reich, 2016) 

but conflicts with some other research showing an increase in loneliness with higher numbers of hours 

spent online during pandemic (Alheneidi et al., 2021; Lisitsa et al., 2020). Furthermore, correlation 

analysis revealed a significant negative relationship between number of accounts and loneliness, 

which confirms H3. The higher the number of accounts the participants had in total, the lower levels 

of loneliness the participants experienced. This demonstrated that when the participants had more 

accounts, they engaged more on social network sites and interacted with more people, whereby they 

relieved the feeling of loneliness.  

As to time spent on social media, our findings showed that most of the participants (57.9%) 

spent two to four hours on SNSs on a daily basis, which indicates that the activities on SNSs 

comprised a significant portion of their daily life during pandemic. This finding is in line with the 

“Digital 2021: Turkey”, reporting the average time spent on social media as approximately three hours 

on a daily basis in Turkey (Kemp, 2021b). As expected, we identified a negative correlation between 

age and time spent on social media. The older the participants, the less time they spent on social 

media, which suggests a higher level of loneliness, too. However, we could not find support for this 

assumption as we could not find a statistically significant correlation between age and loneliness. On 

the other hand, as the age got higher, the number of accounts participants had decreased, too. 

Due to the lockdown restrictions and social distancing during the pandemic, we assumed that 

the time spent on social media increased dramatically. Our analysis confirmed this assumption and 

revealed that participants spent much more time on social media than they did before the pandemic, 

which is consistent with prior research indicating that users spend 1-2 additional hours on average per 

day on social media compared to pre-pandemic period (Cauberghe et al., 2021; Statista Research 

Department, 2021). Although participants passed more time on social media during the pandemic, 

participants did not share more photos, texts or videos on social media compared to pre-pandemic 
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period according to descriptive analysis. However, correlation analysis demonstrated that the higher 

the increase in time spent on social media during the pandemic, the higher the increase in the habits of 

sharing content on social media. The participants who reported to be spending more time on social 

media than before the pandemic were more inclined to share photos, videos, text, etc. as a way of 

interacting with others to reduce the feeling of loneliness.    

There was a significant difference between women and men in terms of the increase in posting 

content during pandemic: Whereas women reported to share more content on social media, men did 

not report such an increase. This particular finding is consistent with previous research, which 

indicated that women tended to post more photos than men (Malik et al., 2015; Stefanone et al., 2011; 

Yenilmez Kaçar, 2020). Women were found to be more inclined to perform self-presentation and to 

seek attention and affection through their posts (Stefanone et al.:47-48, 2011; Yenilmez Kaçar, 2020: 

192) 

The increase in time spent on social media during the pandemic was assumed to be related to 

higher number of followers/ friends. Taking this assumption into account, we conducted a correlation 

analysis, which confirms H4. As the number of followers rose, so did the increase in time spent on 

social media. Since participants resorted to utilize social media, which are the only vehicle to maintain 

social interactions during the pandemic, the higher the number of follower they had, the more time 

they passed on social media to communicate with their followers, who are the primary social 

interaction partners under lockdown. One-way analyses of variance also showed that the participants 

with 451-600 followers reported a higher increase in time spent on social media than the participants 

with 1-150 followers. Moreover, as the number of followers rose, the increase in content sharing 

ascended, too. The participants with more than 750 followers reported a higher increase in sharing 

content on social media during pandemic than the participants with 151-300 followers according to 

ANOVA analysis, revealing that the participants with more followers posted more content to interact 

with their social circles online. 

After executing statistical analyses, we identified associations among social media usage and 

loneliness and we established an analytical model that illustrate all the meaningful relationships 

among variables that can be seen in Figure 1. This model may constitute a basis for developing a more 

comprehensive model to explain social media habits and feeling of loneliness including other factors 

such as general belongingness, social connectedness and demographic variables.   

 
 

Figure 1. Analytical model illustrating associations 
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All in all, we found out that the use of social media alleviated loneliness experienced during the 

pandemic, which is consistent with earlier research (Cauberghe et al., 2021; Ponnusamy et al., 2020). 

According to studies, loneliness itself bears a risk for physical health by leading to heart disease, high 

blood pressure and obesity (Lisitsa et al., 2020) in addition to posing a threat to mental health by 

causing depression and anxiety (Palgi et al., 2020; Tso & Park, 2020). Therefore, research on loneliness 

is vital especially during the pandemic, which entailed a prolonged period of social isolation. This 

particular study demonstrated during lockdown periods and social isolations, social media functioned 

as a substitute for face-to-face communication settings. The findings of our study might guide the 

implementation of some measures to protect mental health of the public during crises such as 

pandemics. Future research should be replicated with a wider sample in order to generalize the 

findings to whole population, and should also consider the other factors such as personality traits in 

determining the association between the use of social media and loneliness.  
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Hayriyem Zeynep Altan, lisans derecesini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden aldı; yüksek 

lisans ve doktora derecesini ise aynı fakültenin halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünde tamamladı. 2011 yılında "İletişim 

Bilimleri" alanında doçent oldu. 2015'te Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema 

Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 2017 yılında sinema alanındaki eserleriyle "profesör" unvanını aldı. 

Özellikle disiplinler arası eserler üreten Altan, yeni çalışmalarını yazınsal metinler ve ilişkiler üzerine yoğunlaştırır. Yazarın 

anne-kız ilişkilerini sorguladığı İngilizce yapıtı "Troubling Love by E. Ferrante: Killing Mother for Keeping Her Love" 2017 

yılında Lambert Academic Publishing tarafından yayımlanmış olup uluslararası yolculuğunu sürdürmektedir.  

 

Özet: Bu çalışma, bir iletişim bilimcinin toplumsal düzene "Kırmızı Oda" adlı dizi üzerinden bakmasının; disiplinlerarası 

ve metinlerarası bir yaklaşımla değerlendirme yapmasının bir sonucudur. Temel soru; odağında bir psikiyatri merkezinin ve 

doktorun olduğu bu dizinin "öyküsel terapi teknikleri" kullanılarak toplumsal bir dönüşüme katkı sunup sunamadığıdır. Bu 

sorgulama birçok soruyu beraberinde getirir: Dizi, pandemi nedeniyle daha çok eve kapanmış, bunalmış, yalnızlaşmış, 

psikolojik sorunlar yaşadıklarını dile getiren insanımıza ne vaat etmektedir? Fakir oğlan-zengin kız, kavuşamayan âşıklar ve 

aşk entrikası mitleriyle süslü Eski Yeşilçam melodramlarının etkisindeki dizilerimizde; bu dizinin başını çektiği bir dönüşüm 

mü yaşanmaktadır? Kadın cinayetlerine ve şiddet olaylarına hasta hikâyeleriyle keskin vurgular yapan bu diziyi "Hakikat 

Sonrası Çağı" olarak nitelenen bir zamanda nereye konumlandırmak uygundur? Dizideki karakterlerin yaşam hikâyelerinin 

veriliş biçimiyle ve üretilen söylemlerle de ilgilenen bu çalışma; kuramsal tartışmanın yanında, göstergebilimden de 

faydalanır. İnsanların deneyimlerine yükledikleri özel anlamları ifade etmek için kullanılan "öykü" kavramı dizinin başat 

öğesidir. Dizi; adıyla, biçemiyle, hikâyeleri post-modern bir tarzda ifşa etmesiyle yenilikçidir. Ancak dizinin izlerkitle 

tarafından merakla karşılanan kahramanlarının devam eden mücadeleleriyle ve bir süre sonra değişen karakterleriyle, "arkası 

yarın" biçiminde, "tefrika roman" geleneğine göz kırpan bildik bir yapısı da vardır: Dilbilimci Umberto Eco'nun 19 Haziran 

1842'de tefrika edilmeye başlanan; Eugene Sue'ya ait "Paris Esrarı" adlı yapıtı incelerken sözünü ettiği bu olgu, 

değerlendirmelerimiz açısından bir mihenk taşıdır. Bu sayede toplumsal duyarlılığımızın hangi biçimlerde dışavurulduğunu, 

geniş kitleleri hedefleyen anlatıların hangi yapıda ısrarcı olduklarını; her diziyi çevreleyen bir pazarın önceden nasıl 

oluşturulduğunu ve pazar koşullarıyla alıcının kişisel gereksinimleri arasında ideolojik ve hiyerarşik bir zincirin niçin 

kurulduğunu sorgulamak zorunda kalırız. 
 

Anahtar Kelimeler: Kırmızı Oda, Öyküsel Terapi, Kadın Cinayetleri, Şiddet, Diziler 
 

Abstract: This study is an essay of a communication scientist who aims to assess on social order by analyzing "Kırmızı 

Oda" Tv series with an interdisciplinary and intertextual approaches. This tv series which focuses on patient stories 

experienced in a psychiatry center, could contribute to a social transformation by using narrative therapy methods or not, is 

the main question. This inquiry brings us so many questions after: What does "Kırmızı Oda" promise to give to the 

audiences who had become more lonely and exhausted with the pandemic closure? When we look at the style of Kırmızı Oda's 

discourse, is there a significant change on our tv series which were mostly affected by the "Old Yeşilçam Melodramas" and 

their stereotypes? And where can it be located in the Post-truth Era as it emphasizes violence and femicides with the stories 

told by otherized women? This study which pays attention on the discourses produced by doctor during the therapy process; 

uses an advantage of semiotics besides conceptual discussion methods. The concept of "story" which is commonly used in 

order to express the special meanings about experiences, is the dominant issue of "Kırmızı Oda". It is necessary to say that, 

this soap opera is partly innovative with the disclosing post-modern style. But on the other hand, it has a familiar form of a 

"cliffhanger" just as happened in serial novel. This social fact which was verified by Umberto Eco on the basis of "The 

Mysteries of Paris" by Eugene Sue is a sort of connerstone for us in order to clarify the popularity of dramatical texts. In this 

result, we need to examine the ideological and hierarchical relationships between the media market and the individual needs 

of audience.   

 

Keywords: Kırmızı Oda, Narrative Therapy, Feminicides, Violence, Tv Series 
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TELEVİZYONDAN TOPLUMA BİR ÖYKÜSEL TERAPİ GİRİŞİMİ:  

"KIRMIZI ODA" DİZİSİ 

 

GİRİŞ  

 

Kırmızı Oda'yı danışanların öykülerine odaklanan bir terapi süreci anlatısı olarak incelemeden 

önce, biçemsel olarak konumlandırmak gerekir. Bu bağlamda, çalışmanın "özet" bölümünde dile 

getirildiği gibi, "Paris Esrarı" adlı yapıt bir çıkış noktası oluşturabilir: 19.yy'ın ortasında, yalnızca New 

York'ta romanın çevirisi bir kaç ay içinde seksen bin adet satılır. Popülist bir eğilimin izini sürmek 

anlamında örnek teşkil eden "Paris Esrarı"na baktığında, Eco şöyle der: "Her durumda, Sue bir dünya 

yaratmış ve bu dünyayı etten, kemikten, canlı, aynı zamanda simgesel ikiyüzlü ve örnek kişilerle 

doldurmuştur: Gerçekten de, şaşırtıcı, unutulmaz bir karakterler bütünüdür bu... Yapıt işlevini o 

olanca yoğun aşırılığıyla yerine getirir. Rodolphe'un haklı intikamları karşısında heyecana 

kapıldığımız için kendimizden utanır; öğretmenin kezzap yanığı yüzünde... Fleur-de-Marie'nin 

masumluğunda, Cecily'nin tenselliğinde, vesaire, vesaire, iyi ya da kötü bize ait olan arketipler 

keşfederiz." (Eco, 2017: 49-54) 

Eco, yukarıdaki değerlendirmesinde; duygularımızı harekete geçiren arketiplerin yoğun 

biçimde kullanılma biçimine dikkat çeker. Böylece izleyiciler olarak dizideki kimi karakterlerle 

özdeşim kurmuş olmaktan kaynaklanan empati ve hayranlık gibi olumlu duygulara ya da "kötülerin" 

cezalandırılmasına ihtiyaç duyan içimizdeki çocuğun/yaralı kadının/yaralı erkeğin önyargılarına 

olabildiğince mesafeli kalabiliriz. "Paris Esrarı, yoksullukla birlikte suç üreten kötü toplumsal 

koşulların açığa vurulan gizi olarak sunuluyordu dönemin okuruna. Yoksulluğu azaltalım, terk 

edilmiş çocuklara yardım edelim, mahkumları eğitelim, çalışkan işçiyi borç korkusuyla, namuslu genç 

kızı becerikli baştan çıkarıcıya teslim olma zorunluluğuyla karşı karşıya bırakmayalım, herkese 

bağışlanma, kardeşçe yardım, Hıristiyan desteği verelim; böylece toplum daha iyi olacaktır. Nasıl da 

soylu bir mesaj!". (Eco, 63) Kırmızı Oda da şefkatli kollarıyla hastalarını göz yaşları içinde saran 

doktor hanımın varlığında "bir merhamet satıcısı" mıdır acaba? Bu noktada, dizinin popülerliğine 

dayanak oluşturan "gerçek hayat hikâyeleri" ibaresinin arkasından gitmek gerekir. Burada karşımıza, 

bu dizideki yaşamlara doktor-hasta ilişkisi içinde tanıklık etmiş ve daha sonra bunları kitaplaştırmış 

gerçek bir kişi çıkar: Dr. Gülseren Budayıcıoğlu. Bu bağlamda dizideki doktor hanımı, Dr. Gülseren 

Budayıcıoğlu'nun şahsından ve yıllardır sürdürmekte olduğu klinik deneyimlerinden bağımsız 

düşünmek zordur. Dizinin arka planında gerçek bir doktor ve gerçekten yaşanmış vakalar içindeki 

acılar, sevinçler ve iyileşme mücadeleleri vardır. İfşa edilen malzemenin uydurma/kurgu değil de, 

gerçek olması izleyicinin her zaman ilgisini çeken bir durumdur. Dizi bunun avantajını sonuna kadar 

kullanır. Durum gerçekten böyle midir? Bir psikoterapi uzmanı olan Dr. Semih Dikkatli "Her Oda 

Kırmızı Değildir" başlıklı eleştiri yazısında; izleyiciye psikoterapinin dönüştürücü güçleri hakkında 

sunulan bir örnek olarak "Kırmızı Oda"yı incelemeye alır ve gerçek terapi öykülerinden alındığı 

belirtilen dizilerin yaratması muhtemel sonuçlarının sorgulanması gerektiğini vurgular:  

"Hastaların gerçek olduğu söylenen hikâyelerinin böyle ayrıntılı verilmesini doğru 

bulmuyorum.  İnsanların özellikle OKB gibi bazı hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmasını 

önemsiyorum. Ancak OKB ve başka ruhsal bozukluklara sahip kişiler hakkında oluşabilecek bir 

damgalama hakkında da kaygılıyım. Bence dizilerde kurgular, eklemeler var. Bu nedenle gerçek 

öyküler demek yerine, gerçek öykülerden kurgulanarak sunulmuştur, demenin birçok sorunun 

aşılmasını sağlayacağı kanaatindeyim." (http6)  
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Bu önemli bir tespittir. Zira ne Kırmızı Oda dizisinde, ne de bu diziyle organik bağlar kuran 

"Masumlar Apartmanı"nda hiç bozulmamış, değiştirilmemiş bir öyküyle karşılaşırız. Eğer izleyici, 

öyküsü paylaşılan karakteri çok severse; tıpkı "Delikanlı Sadi" karakterinin sunumunda olduğu gibi, 

öykü kurguyla zenginleştirilmekte, deyim yerindeyse "arkası yarın" modeli içinde uzatıldıkça 

uzatılmaktadır. Ya da bu duruma "Masumlar Apartmanı" dizisinin kaynağı olan "Çöp Apartmanı" 

başlıklı kitap bölümünden örnek vermek gerekirse; orijinal metinde "İnci" diye bir karakterin var 

olmadığını söylemek yerinde olur. Dizinin senaryo yazarları, psikolojik fenomenlerin ağırlığını 

dengelemek adına, kitapta olmayan bir aşk ilişkisini yaratmışlardır. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 

çok satan eserlerinin eşzamanlı olarak televizyon dizisine uyarlanmasıyla ortaya çıkan psikolojik 

fenomenlere odaklı öyküler furyası "Gerçek hikâye" kavramını bir pazarlama öğesi olarak 

kullanmaktadır. Budayıcıoğlu'nun çok satan kitapları, o kitapların kısmi özetlerini sunan sesli 

videolar, doktorla yapılmış sayısız röportaj, diziyi başlamadan bildiren, merak edilmesini kışkırtan 

tanıtım videoları Youtube'taki yerini alır. Kırmızı Oda'nın ilk tanıtım videosu "Acunn.com" ibaresiyle, 

15 Temmuz 2020'de Youtube'ta yayınlanır. Kırmızı bir fonun üzerinde dizinin adının harfleri yavaşça 

belirirken, hastalar sırayla konuşmaya başlar. Dayak yiyen bir kadın, eşini kaybetmenin acısını 

yaşayan bir adam, yalnız kaldığı için uzaydan haber bekleyen bir kadın, annesinin sevmediği bir kız 

çocuğu olarak bir kadın, temizlik takıntısını durduramayan yine bir kadın. İzleyici olarak biz hastaları 

görmeyiz. Yalnızca acılarını, şikâyetlerini duyuran seslerini işitiriz. Ardından doktor görünür ve 

müşfik bir ifadeyle şunları söyler: "Ben bir ruh doktoruyum. Türlü türlü insan gelir buraya. Hepsinin 

de yüreği yaralı. Yıllardır ortaya çıkacağı beklenen sırlar ağızdan döküldüğünde, ağır bir yük kalkar 

omuzlardan. En güzeli de nedir biliyor musunuz? Kırmızı Oda'ya ağlayarak giren birinin çıkınca 

gözlerinde gördüğünüz umut ışığı. Ben dinlemeye hazırım. Peki, siz anlatmaya hazır mısınız?". 

Binnur Kaya'nın canlandırdığı doktor hanım yakın çekimde olası izleyicisiyle bu duygu dolu 

konuşmayı yaparak göz teması kurar. Althusser'in "ideolojik seslenme nosyonu" bu videoda başarıyla 

kullanılmıştır. Doktor hepimize sevgiyle "siz" der ve bizi çok ayrıcalıklı olduğu hem söylemsel, hem 

de imgesel düzeyde ispat edilmiş olan "Kırmızı Oda"ya davet eder. İkinci tanıtım videosu ise 9 

Ağustos 2020'de yayınlanır. Bu kez dışarıdan içeriye hızla girmek zorunda kalırız. Kliniğin kapıları 

ardına dek açıktır. Bir hasta konuşurken, biz içeride gezinmeyi sürdürürüz. Sonra doktorun sesi 

hastayı yanıtlar. Ve artık o meşhur kırmızı odanın içindeyiz: Doktorun masası, masayı süsleyen 

objeler, kırmızı koltuk, duvardaki Mona Lisa. Ve nihayet doktor bahçede ayakta görünür, arkası 

dönüktür. Kamera yavaşça dönerek doktoru ifşa eder: Doktorun yüzünde acılı bir ifade vardır, başını 

yakarır gibi gökyüzüne kaldırır. Kamera yükseğe çıkar. Kliniğin bahçesini saran diğer bina parçalarını 

ve doktoru yüksekten görürüz; doktor ve bahçe küçücük kalır. Tanıtım "Kırmızı Oda yakında Tv8'de 

sizlerle," duyurusuyla biter. Hastalarının acılarını yüzünde taşıyan bu doktor hanım da bizim gibi 

biridir, işte. Çaresiz kalınca Yaradan'a sığınan, hayatını bu bahçeye sığdırmış bir insan evladı. Doktor 

Hanım önce yüceltilir, sonra izleyicinin boyuna indirilir. Dizinin üçüncü tanıtım videosu 16 

Ağustos'ta yayınlanır. Bu videoda artık karakterleri görmeye başlarız. İntiharın eşiğindeki Meliha ve 

kızı, öfke bağımlısı bir eş ve baba. Doktor hanım bu öfkeli adama şöyle der: "Ne yaparsınız yani? 

Öldürür müsünüz onları?". Kırmızı oda için tam beş tanıtım videosu yayınlanır: 23 Ağustos'ta 

dördüncüsü ve 1 Eylül'de beşincisi. Dizi, yaklaşık olarak iki aya yayılan tanıtım videolarının 

ardından, 4 Eylül 2020 Cuma günü "prime time" zamanı yayımlanır. Yapımcılığını OGM Pictures'ın 

üstlendiği, Onur Güvenatam'ın yapımcısı olduğu, Cem Karcı'nın yönetmenliğindeki Kırmızı Oda'nın 

senaryo yazarı ise Banu Kiremitçi Bozkurt'tur. Dizi daha ilk gösteriminde izleyicinin ilgisini çekmeyi 
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başarır. Üç aydır yayınlanan ve reytinglerde öne çıkan dizinin 1 Ocak 2021 Cuma günü reytinglerinde 

de başarılı olduğu açıktır: Tüm programlar sıralamasında ikinci olurken; "AB ilk 10 Program" 

sıralamasında ise birincidir.  

 

DOKTOR-HASTA MAHREMİYETİNİ REDDEDİLEMEZ BİÇİMDE İFŞAYA DÖNÜŞTÜRMEK 

 

"Kırmızı Oda" daha ilk tanıtım videosunda "sırlar"a gönderme yapar. Asla "hasta" ya da "deli" 

sözcükleriyle imlenmeyen "danışanlar"ın yıllardır onlara baskı yapan sırları vardır. Bu baskılar çok 

ağır yüklere dönüşmüştür ve artık anlatılarak, kendilerine karşı kullanılmaması garantisini bizzat 

doktor hanımın verdiği güvenli ortamda paylaşılarak hafifletilmelidirler. Mümkünse bu baskılar, 

acılar geride bırakılmalıdır. Bireyi geçmişte yaşamaya mahkum eden ne varsa, hepsi gün ışığına 

çıkmalıdır. Sertleşmiş gölgeler, uzun kollarını bugünün üzerinden çekmelidir. Bu sayede birey 

travmalarının onu hapsettiği karanlık odadan "Kırmızı Oda"nın yardımıyla çıkacaktır. 

Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi: Bir Psikiyatristin Not Defterinden" adlı eseri bu dizinin biricik 

kaynağıdır. Dizinin hayatlarımıza hızla girip ortalığı "kırmızı oda hashtag"iyle kuşattığı dönem 

boyunca Budayıcıoğlu bir çok eleştiriye maruz kalır. En çok eleştiri meslek gruplarından ve diğer 

psikiyatristlerden gelir. Bir doktorla danışan arasında dizide gösterildiği gibi bir yakınlık ilişkisi, 

duygudaşlık kurulmasının ve bunun gösterilen biçimde danışana duyurulmasının imkânsız ve 

uygunsuz olduğunu dile getiren beyanlar ortaya konur ve ilgili haberler çıkar. Yüksel Aytuğ'un 

"Kırmızı Oda Niye Kırmızı?" başlıklı yazısında sorduğu bu soru, bir yanıt ihtiyacını gösterir. 

Çağrışımları çoğunlukla öfke, cinsellik, tutku, aşk ve tehlike gibi kavramlar olan "kırmızı renk" şifa 

bulmak için gelmiş hastalar için uygun bir ortam rengi midir? "Oda kırmızıdır, odaya çıkan 

merdivenlerdeki halı da kırmızıdır. Kırmızı, danışanlarını rahatlatarak, onların iç dünyalarına 

girmeye çalışan bir psikiyatrın dekorasyon için tercih edeceği son renk olmalı. Umarım, dizinin yeni 

bölümlerinde bu tercihin mantığı izleyiciye de anlatılır. (http3) 

Kırmızının bireysel ve toplumsal bilinçdışında diğer ilişkili kavram ve durumlara göre ortaya 

çıkan binlerce anlamı olabilir. Ancak bir pazarlama nesnesi olarak düşünüldüğünde, uyarıcı bir nitelik 

kazandığını söylemek gerekir. Kırmızının niye tercih edildiğini, gerçekte de kliniğinde aynı 

dekorasyonu kullanan; hastalarının hikâyelerini onların rızasıyla hatta kimilerinin teşvikiyle 

kitaplaştırdığını dile getiren Budayıcıoğlu'na sormak gerekir. "Madalyonun İçi: Bir Psikiyatristin Not 

Defterinden" adlı kitabında Budayıcıoğlu bu sorunun yanıtını zaten vermiştir:  

"Kırmızı perdelerim, kırmızı deri koltuklarım ve yerdeki kalın, şarap rengi halım odayı sıcacık, 

ateş gibi yapar. Salonda hastalarımın ne kadar rahat ve huzurlu olmasını istersem, benim odama 

girdiklerinde de o kadar canlı ve enerjik olmalarını beklerim. Ayrıca günde on-on iki saat kaldığım o 

küçük odada benim de sürekli canlı ve heyecanlı olmam gerekiyor... Bu kırmızı, romantik, duygu 

dolu odada hastalarım ilk beş dakikadan sonra kendilerini hayatın tüm baskılarından kurtulmuş... 

Hissederler." (Budayıcıoğlu, 2020: 25) 

Bu kırmızı, Budayıcıoğlu'nun kendi gereksinimlerine yanıt verir. Ayrıca bir terapi odasının 

"romantik" olarak nitelendirilmesi, sorumluluk sahibi bir bilim insanı için pek uygun değildir. 

Travmaları olan insanların romantizme gereksinmediği, öyle bir ihtiyaçları olsa bile, bunun böyle bir 

bağlamda tatmin edilemeyeceği açıktır. Tüm dünyada danışanların psikiyatristlerine duygusal 

yatırımda bulunduğu hatta kimi zaman aşk dolu duygular beslediği bilinir. Bu psikanaliz disiplininin 

en önemli kavramlarından biri olan "aktarım"ın doğasında vardır. Doktora düşen görev, bu aktarımın 

en doğru biçimde, hasta yararına çalışmasını sağlamaktır. Budayıcıoğlu'na gelen diğer bir eleştiri 
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"mahremiyet" üzerinedir.  "Mahremiyetin ifşaya dönüşmesi ve bu durumun kamuya açılması doğru 

mudur?". Sosyal medya tartışmalarının odağını bu soru oluşturur. Budayıcıoğlu'nun yazarı olduğu üç 

dizinin birden ekranlarda neredeyse eşzamanlı olarak izleyiciyle buluşması da, yukarıdaki sorunun 

yanıtını ararken bir mihenk taşı görevi görür. Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve Doğduğun Ev 

Kaderindir adlı diziler birbirlerini çarpan etkisiyle kucaklayan bir pazarlama tekniğinin öğeleri 

midirler? Bu parametreyi kuramsal olarak her yönüyle açıklamak kolay olmasa da, ifşanın insan ve 

toplum hayatındaki yerine bakmak uygun bir başlangıç oluşturabilir.  

Kırmızı Oda, bir doktorun odasını o saatte orada olan herkese açan yapısıyla bir "kapı deliği" 

işlevi görür. Bu bağlamda dizinin "voyörizm" olgusu altında incelenmesi gereken "gözetleme" 

eylemiyle de bağ kurduğunu söylemek gerekir. Çünkü her ifşa eylemi bir seyircinin ya da seyircilerin 

varlığını gerektirir. İfşayı tamamlayan kamudur. Doktorun karşısında geçmişiyle, travmasıyla, 

acısıyla, utancıyla çıplak kalan hasta; ekran başındaki milyonlarca insanın karşısındadır aslında. Bizler 

çıplak kalmış bir kadının/adamın hikâyesini dinleriz ve gözleriz. Bu hiç de basit bir olgu değildir. 

Diziyi izlerken, mahremiyetin ifşasına katılırız. Yazar, hasta hikâyeleri gerçek olsa da, bunları 

kitaplaştırırken vakaları ters yüz ettiğini; böylece hiçbir hastanın ifşa olmadığını dile getirir. Bunu 

yaparak bu öyküleri kamuya mal etmenin sorumluluğundan feragat eder ancak dizileştirilen 

kitaplarının maddi, manevi getirilerini almayı sürdürür. Bu bağlamda herkesin elindeki cep 

telefonuyla gördüğünü kaydetme ve sosyal medya mecralarında yayımlama davranışının etik 

sınırlarının belirsiz olduğu kaygan zeminde, bu dizinin işleyişi ve olası etkileri nasıl 

yorumlanmalıdır?  

Modern insanın beyni sosyal medyadan akan, parçalı akış halindeki milyarlarca veriyle 

kirleniyor. Gerçeğin öneminin popüler, anlık ilgiye ve coşkuya tercih edildiği bir dönem küresel bir 

dalga içinde yaşanıyor. Bilginin niteliğinden, kaynağından çok; o bilgiyi paylaşan kişinin ne kadar 

önemli ya da tanınmış olduğuyla ilgileniliyor. Evlere kapanmış olsak da, zamanın çok değerli olduğu 

ve araştırmaya vaktimizin olmadığı miti hayatlarımızı etkilemeyi sürdürüyor. Nedense hep hızlı 

karar vermek zorundayız. Kanımızca post-truth düzenin bir getirisi de "Junk Opinion" (Bu terim ilk 

kez şahsım tarafından kullanılmaktadır) oluyor. Tanımlarsak; "çöplükten kanaat edinmek" anlamında, 

başkalarının verileriyle edinilen, doğruluğu/uygunluğu sınanmamış fikir, demektir. Bu bağlamda bir 

ürünü (diziyi, filmi, kitabı, klibi) değerlendirirken onu saran toplumsal, kültürel, ekonomik, siyasal ve 

iletişimsel ortamı dikkate almak gerekir. Akademisyen Ralph Keyes, yazıldıktan 12 yıl sonra kendisini 

dünya çapında tanınır yapan eseri "Hakikat Sonrası Çağ"da şöyle diyor:  

"Tüm toplumlar dürüstlüğü kendilerine göre düzenler... Her inanç sistemi yalanı tabularla, 

yaptırımlarla ve normlarla düzenlemek için elinden geleni yapar. Bu sistemlerden çok azı tüm 

yalanların her zaman yanlış olduğunu iddia eder. Dolayısıyla tüm inanç sistemlerinin başlıca hedefi 

yalan söylemenin ne zaman hoş görülebileceğini belirlemek olmuştur... Çoğu toplum hangi yalanların 

haklı görülebileceği meselesini din adamlarına bırakır." (Keyes, 2017: 40-41) 

Keyes'in açıklamaları, hem siyasal hem de kültürel manipülasyonun küresel bir eşzamanlılıkla 

yaşam biçimlerimizi nasıl etkilediğini göstermektedir. Bu, neredeyse tüm dünyanın içine hapsolduğu 

bir iklimdir. Uluslararası film ya da dizi yapımının bir süredir ruhsal hastalıklara ve psikolojik 

fenomenlere yaptığı vurgu ortadadır. Odak, psikanalizin açmış olduğu yolu bireyin öznel dünyasına 

inen bir yeraltı labirentine dönüştürmektir. Terapi ortamı özel bir etkileşimin yaşandığı, mahrem bir 

alan olmasına karşın; sinema ve televizyon yoluyla yeniden üretilerek kamusallaşır. Böylece 

içimizdeki röntgenci, hoş görülebildiği bir bağlama yerleşmiş olur. Bu durum; yapımcılar, yazarlar, 

senaristler, yönetmenler, kanal sahipleri, elektronik sosyal mecra yöneticileri ve bir ölçüde 



974 

 

oyunculardan oluşan dev bir endüstri için de geçerlidir.  Yeniden üretimle sürekli dönüşen kültürel 

ürünün gerçekliği ve kamusal faydası artık sorgulanamaz hale gelir. Dr. Dikkatli bu durumu şöyle 

özetler: "İzleyicilerin bir ticari film endüstrisi tarafından işlenen ve kendiliğinden dönemin egemen 

ideolojilerinden etkilenen bir göstericiler koleksiyonuna bağlı oldukları ortadadır." (http6) 

Bu bağlamda, Kırmızı Oda izleyicileri de çeşitlilik gösterir. Kadın hikâyelerine ve şiddete 

yapılan vurguyla, diziyi gerçek toplumsal bağlamla etkileşimi içinde izleyenler ve dramatik doz 

içinde kendisine verilenleri olduğu gibi kabul edenler. Elbette bu, sosyal medya mecralarında yapılan 

yorumları dikkate alarak yapılmış kabaca bir değerlendirmedir. Bir üçüncü kategori olarak, dizinin ilk 

sezonunu izleyip ikinci sezonda diziyi terk edenlerden de söz edilebilir. İzlerkitlenin çoğunlukla 

hangi kategori altında toplandığını tespit etmek için sayısal tabanlı bir çalışma yapmak gerekir. Bu, bu 

makalenin amaçları ve yöntemleri arasında yer almaz. Dizide öyküsü aktarılan kadın karakterlerle 

özdeşleşmesi olası olan bir kadın izleyici kitlesi ve bu kadınların öykülerindeki mağduriyete ve 

mahremiyete merak duyan bir erkek izleyici kitlesi söz konusudur. Her ne kadar ataerkil kodların 

egemenliğinde işleyen bir toplumsal düzen söz konusuysa da, içinde yaşadığımız kültürde "anne"nin 

ve annelik rolünün baskın olduğu bir gerçektir. Bu bağlamda imgeleri üst üste konan iki as kadın 

karakterin varlığı dizide ayrıca önem kazanır: Biri Doktor Hanım'ı canlandıran Binnur Kaya'dır, diğeri 

o koltuğa yıllardır oturmakta olan gerçek bir kişilik, Gülseren Budayıcıoğlu'dur. Dizideki Doktor 

Hanım'ın adı bile uzun zaman boyunca ifşa edilmez. O hanenin bilerek boş bırakıldığı varsayımı hiç 

uygunsuz değildir. Yoksa bu iki kadının imgeleri birbirinin üzerine nasıl inşa edilebilir? Bu durum, bu 

dizinin şiddete karşı bir kamusal bilinç oluşturma amacıyla birlikte düşünüldüğünde, "mahremiyetin 

ifşası" teması daha sorunlu hale gelir. Daha açık ifade edilirse; kamusal fayda iddiası, mahremiyetin 

ifşasını haklı çıkarmaya yarayan bir maskedir. Çünkü dizinin tanıtımıyla, doktor/yazar kimliğinin 

tanıtımının iç içe geçtiği Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, bugüne dek kadın cinayetlerini önlemeye yönelik 

kamuoyu oluşturabilecek bir söylemde bulunmamıştır. Toplumdaki en acil gündem ve açık yara olan 

kadın cinayetleri, seyirlik bir malzeme olarak ele alınmaktadır. Bu durumun bir istisnası, TRT 1'de 

yayınlanan "Masumlar Apartmanı" dizisinde canlandırdığı "Safiye" karakteriyle "Altın Objektif Yılın 

Dizi Kadın Oyuncusu Ödülü"nü alan Ezgi Mola'nın kişisel tavrıdır. Oyuncu aldığı ödülü kaybedilen 

kadınlar adına aldığını duyurmuştur. Mola'nın ödülünü alırken yaptığı konuşmanın bir bölümü 

şöyledir: "Kadın cinayetlerinin artık durdurulmasını istiyorum. Ve biz buraya huzurla gelebilelim 

istiyorum. Ve yasaların sonuna kadar da bizim yanımızda olmasını istiyorum,". (http7) 

Budayıcıoğlu'nun yazarı olduğu Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda dizileri arasında; ilişkili 

medya pazarını ve seyircinin alımlamasını güçlendiren organik bir bağ vardır. Bu bağ, iki dizi 

arasında "şiddet ve psikoloji" temalı bir metinlerarasılığın kullanımıyla da işlevsel duruma gelir. 

Ayrıca sevilen oyuncuların iki dizi arasındaki transferi de gündemdedir. İçinde seyircinin 

geribildirimlerinin de olduğu bu yoğun etkileşim, böylesi bir kamusal güçle donanmasına karşın; 

kadın cinayetlerine işaret eden bir kamusal söyleme dönüşmez. Bu bağlamda Mola'nın tavrını ve açık 

söylemini, sevilen başarılı bir oyuncunun "kanaat önderi"ne benzer bir kamusal rol üstlenmesine 

örnek olarak verebiliriz.  

 

KADIN CİNAYETLERİ VE ŞİDDETİN SEYİRLİĞİ 

 

Kırmızı Oda, yukarıda sözü edilen biçimde, ilk tanıtımlarından başlayarak içeriğinin kadına 

yönelik şiddet olduğunu kamuya duyurur. Dayak yiyen, tecavüz edilen, sevilir gibi yapılıp 

sevilmeyen kadınların öykülerini buluruz burada. İlk hikâye Meliha ile başlar. Kızı tarafından 
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intiharın eşiğinden alınan Meliha, çifte bir hayat sürmektedir. Biri, çocukluğunda yaşadığı travmanın 

hükmünde donmuş olan içsel yaşamı; diğeri ise kimselerin bilmediği geçmişinin yaralarıyla inşa 

edilen dışsal hayatı. Aslında tüm kadın karakterler bu bağlamda ortak bir yazgıyı paylaşır: Çifte hayat 

sürmek ve gerçekte kimse olamamanın yüküyle baş edemeyecek duruma gelince "Kırmızı Oda"ya 

getirilmek ya da girmek. Meliha'nın annesi, bir seks işçisidir. Sevdiği erkek onunla evlenince bu 

hayattan kopar. Herkesten uzakta, bir orman kulübesinde yaşarlar. Dört çocukları olur. Bunlardan biri 

de Meliha'dır. Bir gün bu mutluluk tablosu evlerini basan adamlar tarafından yıkılır. Çocuklar 

babalarının öldürülmesine ve annelerinin tecavüze uğramasına tanıklık ederler. Kilitli bir kapının 

gerisinden de olsa, bu vahşetin bir parçası olmuşlardır. Üstelik adamlar Meliha'nın ablasını da kaçırıp 

tecavüz etmişlerdir. Çok geçmeden anneleri bir hayalete dönüşür, hastalanır ve bir süre sonra 

delirerek ölür. Bundan sonra hayatta kalmaları için tek çözüm, tecavüzle zoraki biçimde kadın kimliği 

edinmiş olan ablanın seks işçiliği yapmasıdır. Yeterince paraları olduğunda ormanı terk edip 

kasabaya inerler. Abla, kardeşlerini bir apartmana yerleştirir; buranın kirasını da genelevde çalışarak 

ödemeyi sürdürür. Kardeşler, Meliha'nın liderliğinde büyürken; ablanın bir cinayete kurban 

gitmesiyle, hayatın tüm güvencesizliğiyle bir kez daha yüzleşilir. Artık "anne rolü" Meliha'nındır. 

Meliha, seks işçiliği yapmış olan annesine duyduğu öfkenin ve aynı zamanda onun varlığında 

deneyimlediği utancın üzerine "travmatik bir kişilik" kurar. Hep güçlü ve tertemiz bir kadın olmalıdır. 

Yıllar sonra, oturdukları apartmanın orta yaş üzerindeki ev sahibi ile evlenir. Kocası tarafından 

dövülür ve aşağılanır. Bu kötü muameleden kaçmaya bile çalışmaz. Çünkü iç dünyasında o zaten 

suçludur. "Bir fahişenin kızı olmak suçu"dur, bu. Kendisini temiz hissettiği ve kendi olabildiği tek yer, 

mevlit okuduğu zamandır. Doktor Hanım'a bu gerçekleri anlatması da hiç kolay olmamıştır. O kadar 

çok ağlar ki, bu acının veriliş biçiminin de bir "şiddet" olduğunu düşünmek zorunda kalırız. Dramatik 

doz yüksektir. İzleyici de boğazı düğümlenerek ağlar. Acılarımız, korkularımız, bu toplumu yaratmış 

olan tüm duygusal örgütlenmemiz iyisiyle, kötüsüyle, sevabıyla günahıyla ayaklanır. Kırmızı Oda, 

kadınların tecavüz korkusuna, tecavüz edilmiş kadınların çaresizliğine ve utancına, "namussuz" 

olarak damgalanma ve dışlanma acısına, annesiz büyümenin ve bazen de annenin fiziksel varlığına 

rağmen "annesiz kalmanın" travmasına, yetimliğe, öksüzlüğe, şiddet içinde yaşayan ailelerin kısır 

döngüsüne, yalnızlıkla sınanan insanlık hallerine, kanayan çocukluk yaralarına Doktor Hanım'ın 

"sınırsız şefkat" imgesiyle dokunur. Bu öykülerdeki ortak temalardan biri şiddetse, diğeri de "anneden 

yoksunluk"tur. Doktor Hanım, bir biçimde anne sevgisinden mahrum kalmış tüm hastalarına "anne" 

olur. Yalnızca hastalarına değil, ekran başına kilitlenmiş, hayatın olanca güvencesizliğiyle ve 

pandeminin getirdiği belirsizlikle mücadele içindeki izleyicilerin de anası olur. Gülseren 

Budayıcıoğlu'nun kendisiyle yapılan röportajlardaki ciddi ve mesafeli mizacına ya da belki imajına 

karşın; Binnur Kaya olanca yumuşaklığıyla ve sevecenliğiyle izleyicisini kucaklar. Bir kurtarıcının, 

kahramanın tüm dertlerin, sorunların üstesinden geldiği kahramanlık miti mi iş başındadır? 

"Supermen" ya da "Wonderwoman" yerine bir "Şifacı Ana". Bu şifacı ana imgesi altında, öyküdeki 

danışanlar üzerinden, ekranları başındaki vatandaşa iletilen mesajlar; gerçekten şiddete dair ne 

söylemektedir? 

"Psikiyatrist için şiddet nasıl bir zincirdir peki? Şiddet bir zincirdir derken, aile içi şiddetin 

devlet politikaları ve kapitalist toplum düzeni ile ilişkisinden bahsetmiyor elbette. Dizi, şiddetin kendi 

içine doğru kıvrılan bir sarmal olduğunu vurguluyor... Bu yaklaşım bir yandan kadına yönelik şiddeti 

aile içi şiddet sarmalına indirgerken bir yandan da ailenin sürdürülebilirliği kaygısı üzerinden faile de 

liberal bir hoşgörü ve anlayışla yaklaşılmasına sebep olabiliyor... Kadınların yaşadığı şiddet ile 
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faillerin uyguladığı şiddet kaba bir psikanalitik analiz ile eşitleniyor ve kadına yönelik sistematik 

şiddete bir perde iniyor." (http5)  

Danış'ın açıklamaları şiddetle ilgili dizi söyleminin özel alanda kaldığını dile getirir. Şiddet, 

kökenleri çocuklukta aranması gereken bir davranış bozukluğu içeriğidir. Mağdur da, fail de aynı 

şiddet sarmalının kurbanlarıdır. Bu bakış açısı, şiddetin toplumsal kökenlerini ve gücü elinde 

bulunduran iktidar mekanizmalarıyla olan bağını görmezden gelmektir. Örneğin, dizinin ilk 

öykülerinden birinin erkek karakteri olan, gece kulübü müdürü Garip. Dizi söylemi, sevdiği kadını 

öldürmek için fırsat kollayan Garip'e her şeyin sonunda sempati duyulmasını sağlayacak biçimde onu 

da kurbanlaştırır. Bu örnek, tam da Danış'ın tespitlerine karşılık gelmektedir. Evrenden sistematik 

işaretler geldiğini dile getiren "Boncuk karakteri" de benzer bir anlayışla ele alınır: Deliliği, terapi ve 

ilaçla iyileştirilen hastalıklı bir üründür, sanki. Onu olağandışı hareket etmeye zorlayan toplumsal 

koşullara değinilmeden, sorun çocukluğundaki travma olarak belirtilir: Boncuk ve ablası, annelerine 

tecavüz edilmesine kilitli bir kapının ardından tanıklık etmişlerdir. Abla normal bir hayat sürerken, 

Boncuk hayalinde var ettiği derviş dedelerle birlikte yaşamaktadır. Doktor Hanımın doktor-hasta 

ilişkisinde yaptığı hatalardan biri de kişisel etik değerlerini terapi sürecine dahil etmesidir: 

Danışanlarının travmatik öykülerine alternatif başka öyküler yaratmasına bizzat katılırken; kararları 

kişisel inançlarından ve kanaatlerinden etkilenmektedir. Bu durum kendisini, öfkelenmesiyle ve 

danışanıyla birlikte ağlamasıyla dışavurur. Doktor Hanımın bir kadın olması, dizi söyleminin ataerkil 

kültürü örtük biçimde onaylayan tavrında bir değişiklik yaratmaz. Tersine, aldatıcı bir imgedir. "Bir 

kadının sağlıklı, nörotik ya da psikotik olduğu, ataerkil toplumun örtük veya açık varsayımlarına 

dayanan eril bir ruh sağlığı etiğince belirlenir... Buna göre 'normal' kadın, dışarıda çalışmayan ev 

kadınıdır. Toplumsal cinsiyet normlarını reddeden veya bu konuda ikircikli davranış gösteren kadın 

ise toplumu olduğu kadar kendi kendisini de korkutur. Toplumdan tecrit edilme korkusunun yol 

açtığı öz-yıkım ve intihar eğilimi ile ataerkil baskı arasında yakın ilişki vardır." (Bakay, 2019: 17)  

Bakay'ın tespitleri; gerek Kırmızı Oda öykülerinde, gerekse de gerçek toplumsal yaşamda vuku 

bulan kadın cinayetlerinde, söz edilen şiddetin içinde intiharların da olmasını açıklar niteliktedir. 

Başka bir anlatımla, "intihar olgusu" iki farklı biçimde ele alınmalıdır. İlki, tecavüze uğrayan kadının 

bu aşağılamaya ve acıya katlanamayarak çareyi kendisini yok etmekte bulmasıdır. İkincisi de, 

tecavüzcülerin ya da katillerin; kadının toplumdaki zayıflatılmış konumundan cesaret alarak, mağdur 

ettikleri kadınları intihar etmiş gibi göstermeleridir. İntihar böylece, kadına uygulanan toplumsal 

şiddetin gölgelenmesine hizmet eder. "Kadın cinayetlerinin toplumsal değil de kişisel bir sorun 

olduğu kabulü, bir başka ifadeyle, bu olguyu mevcut toplumsal cinsiyet rejiminin bir uzantısı değil 

de, münferit vaka olarak gören yaklaşım, bugün, şiddet suçlarına yönelik mücadele yöntemlerine yön 

veren sorunlu bakış açılarına dayanmaktadır." (Gazioğlu, 2013: 98) 

Bu noktada, tek bir bölümle bile milyonlara ulaşabilen dizilerin bir toplumsal sorumluluğu 

olmalıdır. En azından misyonlarını "kamusal fayda" olarak açıklayan ve halkla ilişkiler, tanıtım 

faaliyetlerini bu kavram üzerine inşa etmiş olanların böyle bir sorumluğu vardır. Kırmızı Oda'nın 

yazarı Budayıcıoğlu'nun Gazete Oksijen'den İlke Gürsoy'a vermiş olduğu röportajdaki söylemi "Safiye 

Üzerinden Şifa Dağıtıyoruz" (http8) biçiminde olmasaydı, bir diziden doğrudan sosyal fayda sunması 

beklenmeyebilirdi. Sadece bu söylem değil, dizinin "Dr. Hanım karakteri" üzerinden çizdiği terapist 

imgesi de "Televizyondan topluma bir öyküsel terapi yapılması olanaklı mı?" sorusunu gündeme 

getirir.  
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ÖYKÜSEL TERAPİ VE KIRMIZI ODA'DAKİ TERAPİ SÜRECİ 

 
Öyküsel terapi, yukarıda sözü edilen "hakikat-sonrası çağ" diye nitelendirilen post-modern bir 

toplumsallaşma biçiminin getirdiği görece yeni bir psikoterapi anlayışıdır. "Öyküsel bilgi paradigması 

1980'lerle birlikte toplumsal alanda etkinliğini oldukça fazla hissettiren sosyal yapısalcılık ve sosyal 

bilimlerdeki diğer yorumsalcı yaklaşımların etkisiyle ortaya çıkmıştır. Bu bilgi paradigması aynı 

zamanda Hermeneutik gelenek ile öyküsel bilgi psikolojisinden oldukça beslenen bir yaklaşım olarak 

kabul görmektedir. Öyküsel terapinin kuramsal alt yapısı post-modernizm, post-yapısalcılık ve 

Hermeneutik'ten beslenir." (http4) 

Söz konusu kuramsal yapının oluşması, kimi kavramların ön plana çıkması demektir. Bu 

kavramların başında "öykü" gelir. Her insanın içinde yaşadığı toplumsal yapının niteliğine göre 

biçimlenen ve atalarının hikayelerinden etkilenen görece kişiselleşmiş bir anlatılar dizisi vardır. Çoğu 

zaman bu anlatıların yaşamlarımızdaki etkisini fark etmemiz ve gözlemlememiz mümkün değildir. 

Ne zaman ki bir sorun ya da aşılmaz olarak algıladığımız bir engel gündelik yaşantımızın akışını 

bozar, işte o zaman bizi bağlayan bir öykünün varlığından şüphe duymaya başlayabiliriz. Ayrıca, 

böyle bir şüphenin kişinin tek başına altından kalkacağı bir sorgulamaya dönüşmesi de enderdir. 

İnsanlar çoğunlukla içlerindeki öykülerle ya sanatsal bir ortamda ya da bir terapi odasında 

karşılaşırlar. Bir tiyatro oyunu, bir müzikal, bir sinema filmi sanatsal ortamlarda yeniden üretilen 

öykülerden en popüler olanlarıdır. Özellikle sinema insanın hem kişisel bilinçaltıyla, hem de parçası 

olduğu toplumsal (ortak) bilinçaltıyla bağ kurmayı sağladığı için bir "terapi tekniği" olarak da 

kullanılmaktadır. "İzod ve Dovalis, sinema salonunun kilise yapısı ve terapi odasıyla aynı simgesel 

değerleri taşıdığına dikkat çekerler. Sinema insanı kendi içindeki özgün arketiple tanıştırır. 

Korkmadan, çekinmeden, gülerek ya da ağlayarak kendi acılarını hafifletmesine yardımcı olur... 

Sinema, kullandığı arketip sembolleri duyguların içine işleyerek bilince by-pass yapar ve bilinçaltına 

iner. Seyrettiği filmin renkli dünyasına dalmış olan seyirci, egosunu kollamayı unutur. Böylece 

farkındalığı filtreleyen ilk engel aşılmış olur." (Izod ve Dovalis, 2015: 3)  

Sinema ile terapi odası arasında benzerlik kuran söz konusu anlayış, bu çalışmanın odağı olan 

Öyküsel terapi kavramının güncelliğine ışık tutabilir. Sinemanın kişileri ve toplumları büyüleme 

özelliği vardır. Benzer biçimde psikoterapi okullarının da, bu okulların öznesi olan terapistlerin de 

insanların yaşamlarına dokunmalarını ve o yaşamlarda dönüşüm yaratılmasına katkı sunmalarını 

sağlayan "etkileyici" özellikleri vardır. Öyküsel terapi bu noktada diğer geleneksel terapi 

tekniklerinden bir ölçüde ayrılır: Yapısalcı çizgide yer alan roman yaklaşımıdır. Bu görüşe göre; 

insanlar kendi öykülerini yazan öznelerdir. Ancak bu öyküler yazılırken kişi, başkalarının ve iktidarı 

elinde bulunduranların ideolojik gerçekliklerinden etkilenir. Daha açık anlatımıyla; kişi dil düzeni 

içindeki hiyerarşik örgütlenmenin bir parçası olmadan, öyküsünü yazamaz. Bu bağlamda Öyküsel 

terapi bireyin hayatını olumsuz etkileyen bir soruna kişisel bir eksiklik ya da başarısızlık olarak 

bakmak yerine; o sorunu birey toplum etkileşiminin merkezine yerleştirir. Bu bakış açısı terapistin 

konumunun da farklılaşmasını beraberinde getirir. Geleneksel psikoterapi süreçlerinde terapist bir 

iktidar kaynağıyken, Öyküsel terapi sürecinde bu güç terapist ve danışan arasında paylaşılır. Sonuç 

olarak danışan; doktoru tarafından gözlemlenen bir nesne konumundan, kendi hikâyesini yeniden 

yazarken terapistten yardım alan bir özne konumuna yükselir. "Öyküsel terapi süreci üç aşamadan 

oluşur: Baskın kültürel hikâyenin çözülmesi, problemin dışsallaştırılması ve hikâyenin yeniden 

yazılması. İlk aşamada danışanlar, sosyal yapıdaki ve ilişkilerdeki güç temelleri üzerine ve baskın 

hikâyenin hayatlarını nasıl etkilediği üzerine düşünmeye davet edilir. Bir sonraki aşamada 'kişiler 
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sorun değildir,' ilkesinden hareketle, danışanın deneyimlediği sorunların dışsal kaynaklı olduğu 

kabul edilir ve sorun ile danışan birbirinden ayrılır. Son aşama olan hikâyenin yeniden yazılmasında 

ise danışanlar, itibarlarına ve öz-değerlerine zarar vermeyen yollar bulmaya çalışır." (http1)  

Öyküsel terapi tekniğinin geleneksel terapi teknikleriyle kıyaslandığında "ayırıcı yönler" olarak 

ortaya çıkan özelliklerini pek çok madde altında toplamak olanaklıdır: Bunları, danışanın zayıf 

yönlerinden çok, güçlü/becerikli olduğu vasıflar üzerine odaklanılması, yansız bir dil kullanımına 

özen gösterilmesi, danışanın öyküsünü yapı-bozuma uğratmasında ve yeniden yazmasında terapistin 

yardımcı yazar rolünde bulunması, sorunların sosyal yapıyla ilişkisinin kurulması yani toplumsal 

cinsiyet, din, dil, ırk, statü gibi sosyal konumların bireyin ilişkilerindeki rolüne dikkat çekilmesi, 

terapiste duyulan güvenin korunmasına yönelik çalışmalar, danışan ve terapistin alternatif öykülere 

ulaşmada işbirliği içinde olması, terapötik mektup yazımı, danışanın hayatındaki belirgin dönüşümün 

yakın toplumsal çevresiyle paylaşımı olarak sıralayabiliriz. "Öyküsel terapinin bir alternatif olarak 

sunduğu bu yeni bakış açıları ne kadar uygulanabilirdir?" sorusu elbette gündemdedir. Kuramsal 

olarak danışanın iç görü kazanmasını kolaylaştıran ve kendi yaşamı üzerinde egemen olmasını teşvik 

eden bu anlayışın kimi danışan profillerine daha uygun olabileceği yönünde tartışmalar söz 

konusudur.  

Örneğin, kimlik sorunları yaşayan ergenlerin yalnızlık davranışlarının dengelenmesinde ve 

özgüven kazanmalarında daha olumlu sonuçlar elde edildiğine yönelik bildirimler vardır. 

Danışanların şizofren, bipolar, depresif, panik atak gibi hastalık tanımları altında etiketlenmesi yerine; 

bu bireylerin otonomi sahibi eyleyenler olarak görülmesi anlayışı yenilikçidir. Ancak ilk bakışta 

hümanist görünen bu anlayışın topluma yansımalarını irdelemek kolay değildir. Özellikle 

ülkemizdeki öyküsel terapi uygulamalarının geribildirimlerini görünür kılan fazla bilimsel yayından 

söz etmek zordur. Bunun da ötesinde, ülkemizdeki ekonomik eşitsizlik göz önüne alındığında; bireyin 

terapi görme ihtiyacının toplumun büyük bir kısmı için bir lüks olduğu anlaşılır. Bireyin temel 

gereksinimi olan ruh sağlığı, hayatta kalmaya programlı bir toplumsallaşma döngüsü içinde en üste 

yerleşir. Bu noktada "Kırmızı Oda" dizisine duyulan kitlesel ilgi bir tesadüf değildir.  

Dizinin bölümlerini ve kimi sahnelerini izleyici yorumlarını teşvik edecek biçimde yeniden 

gündeme getiren Youtube yayınlarına bakıldığında; kimi izleyicilerin böyle bir terapinin gerçekliğini 

sorguladıklarını; kimilerinin ise dizide yaratılan terapi odasının gerçek hayatta karşılığı olduğuna dair 

bir beklenti içine girdiklerini görürüz. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek kimliğiyle üst üste 

bindirilen Dr. Hanım karakteri, toplumda yanılsamalarla yüklü bir algı oluşmasına neden olmaktadır. 

Dizinin popülerliği Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun danışanlarına bir terapist olarak hizmet verdiği 

Madalyon Kliniği'nin popülerliğiyle birleşerek gerçek kamusal çıktılar üretmektedir. Dr. Hanım 

karakteri o kadar büyük bir ilginin odağı haline gelmiştir ki, bu ilgi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 

terapist kimliğini de kapsayacak biçimde genişlemiştir. Dizinin yapımcıları, dizi ile toplumsal yaşam 

arasında doğrudan kurulan bu bağı, bu izdüşümü eşzamanlı pazarlama teknikleriyle uzatmakta ve en 

sevilen oyuncular Dr. Hanım'ın danışanı olarak Kırmızı Oda'daki yerlerini almaktadır. Bu tip 

stratejilere baktığımızda, dizinin ilk duyurularında dile getirilenden çok daha uzun bir yayın sürecini 

hedeflediğini söyleyebiliriz.  

Kadınların adları değişirken, şiddetle ilgili öykülerde ve bunların veriliş biçiminde bir 

değişiklik söz konusu değildir. Genel hatlarıyla ortaya koyulan Öyküsel terapi tekniklerinin "Kırmızı 

Oda Hikâyelerinin" veriliş biçiminde kullanıldığı açıktır: Dr. Hanım karakterinin alışık olduğumuz 

iktidar sahibi doktor imgesinden farklı oluşu, danışan-hasta işbirliğine sık sık gönderme yapılması, 

hikâyelerin deşilip yeniden yaratılması süreci, danışanların çoğunlukla doktor tarafından 
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onurlandırılarak yeni anlamlar yüklenen hayatlarına uğurlanması... Tüm bu göstergeler, dizinin bu 

terapi tekniğinden yararlandığını ortaya koymaktadır. Ancak Öyküsel terapinin kuramsal 

çerçevesinden beslenen bu olgular, dizide aşırılığa kaçan bir dramatik hava içinde sunulur. Doktor 

Hanım karakteri görkemli masasının gerisinde tam bir iktidar kaynağı olarak tasvir edilirken, bir anda 

bu iktidar danışanla paylaşılmaya hazır hale gelir: Doktor masasından kalkarak danışanının yanına 

oturur. Bazen de ona daha yakın olduğunu bildirmek istercesine yere oturur. Doktorun kadın 

hastalarıyla kurduğu bedensel yakınlık da izleyiciye sıra dışı bir imge sunar. 40 yıllık dostlar bile, yeri 

geldiğinde sosyal mesafenin sınırları içinde kalırken; dizide yaratılan "şefkat imgesi" inandırıcı 

olmaktan çok uzaktır. Ayrıca danışanın erkek olması durumunda, bu şefkat belirsiz bir konuma 

yerleşerek toplumsal önyargıların canlı kalmasına hizmet etmektedir. Kırmızı Oda'daki anlatı 

silsilesinin "şiddet" kavramına odaklı olması, bu kavramın toplumsal yansımalarının doğru işlendiği 

anlamına gelmez. Özellikle Öyküsel terapi tekniğinin dile yaptığı olumlu vurgunun bu dizide bir 

karşılığı yoktur. Tersine, dil kullanımları sahip olunan toplumsal önyargıları ve klişeleri 

sorgulatmaktan uzaktır. Örnek vermek gerekirse, Doktor Hanımın "Kumru"nun hikâyesini 

yorumlarken seçtiği kavramlar sakıncalıdır. Defalarca tecavüze uğramış ve daha sonra seks işçiliğine 

zorlanmış bir kadın olan Kumru'nun adalet ihtiyacı doktor hanım tarafından onaylanır, bunu isteme 

gücü alkışlanır ancak bu adalet "toplumsal adalet" değildir. Kumru'ya şiddet uygulayanların, "İlahi 

adaletle" yargılanması uygun görülür: Servet en sonunda bir kanalizasyon çukuruna düşüp ölmüştür. 

Bir diğer sorunlu kavram kullanımı da "kader" üzerinedir. Dizi, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 

"kader motifi" olarak yeniden isimlendirdiği "örüntü" kavramını bir "akıbet" olarak işlemeyi tercih 

eder. Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir yansıması olan "Dr. Hanım" sanki bilimsel bir iş yapmaz, 

kaderleri bozuk olan danışanlarına sihirli, bol sevgi dolu bir terapi paketi sunar. Ve Kırmızı Oda'ya 

girme şansını elde etmiş olan bu "mutlu azınlık" doktora "Allah razı olsun," diyerek kaderi düzelmiş 

vaziyette odadan çıkar. Bu bağlamda şiddeti çevreleyen, besleyen ve gizleyen sosyal kurumlara 

referans verilmez. "Aile kutsaldır" mitine zarar verebilecek tüm sosyal gerçeklikler çarpıtılır. Benzer 

bir anlayış "Masumlar Apartmanı" dizisinin sezon finaline de damgasını vurur: "Han, İnci'yi içindeki 

travma çöplüğünde boğulmaya mahkum eder. Annesinin hatalarını tekrarlamama gayreti ile Han'a 

duyduğu aşk arasında bölünen İnci, irade olarak zayıflar. Onu çevreleyen kişilerarası ilişkiler de bu 

bölünmeyi dikkate almaz... Sanki bir kadın evlendiğinde, geri dönülmez bir seçim yapmıştır... 

Kamusal hayat erkeği aklar, kadınlarını çok sevdikleri için öldürdüklerini söyleyen sözde kıskanç 

kocalar, 'namus' ve 'cinnet' kavramlarının gölgesinde; kadın cinayetlerindeki sorumluluklarını almaz 

duruma gelirler böylece." (http2)  

Bir dizide bir kadının her zaman cinayete kurban gitmesi de gerekli değildir. Bir araba 

kazasında ölmesi, intihara sürüklenmesi de aynı sosyal iletiyi güçlendirir: Bu ataerkil anlayışa göre, 

evlilik sözleşmesini (Aile birliğini), her ne sebeple olursa olsun, bozan taraf kadınsa, cezalandırılması 

uygundur. Bu ceza ya kadının beden bütünlüğünün zarar görmesiyle ya da çoğunlukla ölümüyle 

sonuçlanır. Bazen de kadın, hayatı boyunca sürecek bir "sosyal kınama" şemsiyesi altında yaşamaya 

mahkûm edilir.  

 

SONUÇ 

 

"Kırmızı Oda" dizisi hayatın içinde yalnız bırakılmış kadınların valizlerini kamuya açar, kirli 

çamaşırları bir bir izleyiciye gösterir. Bu kirli çamaşırlarda anaların, babaların, dedelerin, ninelerin, 

üvey babaların, kardeşlerin, komşuların, katillerin, tecavüzcülerin izleri vardır. İzleri takip ederek bu 
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kadınlara zorla giydirilmiş öykülerine varırız. Bu eski öyküler ifşa edilirken, yenileri yazılır. Yeni 

öyküde kadın güçlenmiştir, geçmişini katilleriyle birlikte affetmiştir. Valizini toplar, gider. Sonra bir 

başkası gelir. Sonra bir başka kadın. "Arkası Yarın" biçemiyle ve şiddeti özel alanla sınırlayan 

söylemleriyle; dizinin, tanıttığı bu kadınların toplumsal yaşamdaki izdüşümlerine yönelik bir 

toplumsal farkındalık geliştirdiğini söylemek zordur. Ayrıca bir terapi odasının, kurgu bile olmasa, 

televizyondan aynalanarak toplumsal şifa vermesi de akla yatkın bir olgu değildir. Budayıcıoğlu'nun 

iddialı söylemleri ancak bir reklam kampanyasının parçası olarak değerlendirilebilir. "Kadın 

cinayetleri konusunda toplumsal farkındalığa katkı yapan bir dizi var mı?" diye sorulsa, "Alev Alev" 

dizisini önermek uygun düşer.   

21. yy çok çeşitli bilgi KAYNAKLARının kullanıma açık olduğu; bilgiyle enformasyonun 

birbirinin yerine geçecek biçimde kullanılabildiği, özgür birey tasavvurunun "küresel yüksek akıl" 

metaforuyla yeniden üretildiği kaotik bir çağı niteliyor. Özellikle 2020 yılıyla birlikte, tüm dünya 

halklarını farklı biçimde sorunsallaştıran bir pandemi gündemini paylaşıyor, insanlık. Başta maddi 

olmak üzere, tüm yaşam KAYNAKLARının adil paylaşımının ve ülkelerin özerkliklerinin komplo 

teorileriyle gündemde tutulduğu bu koşullarda; insanın anlamlı bir yaşamın öznesi olma kaygısı da 

çoğalmıştır, elbette. Modern olduğu söylenen söz konusu küresel düzen, bizleri insanın güvenlik 

gereksinimine öncelik tanıyan yenilikçi düzenlemeler yapıldığına ikna etmeye çalışsa da; insan 

davranışının öngörülebilirliği üzerine inşa edilen toplumsal denetim, gözetleme uygulamaları tüm 

hızıyla devam etmektedir. Özgürlük söylemi, "Kaosun egemenliğindeki bir insanlık krizinde kimin 

özgür olmaya hakkı vardır?" sorusuna odaklanmıştır. Böyle bir anlayış, "eşitlik", "toplumsal adalet" 

gibi kavramların yerine "ayrıcalık", "üstün varlık" gibi faşist eğilimleri çoğaltan kavramların hayata 

geçirildiği anlamına gelir. Bir toplumun şifalanması için, toplumu oluşturan her bireyin kendini 

gerçekleştirme fırsatında eşit şartlara sahip olması beklenir. Bu bağlamda kadının yaşam hakkının 

güvence altında olmadığı bir sosyal düzen, sağlıklı bir toplum olma iddiasında bulunamaz. Aile bir 

fikir değildir; bizzat kadın ve erkeğin evlilik sözleşmesine attıkları imzayla kurulur, kadın ya da 

erkeğin rızası ortadan kalktığında sonlanır. Ne adalet ne de kadının yaşam hakkı; "kişisel vicdan" gibi 

belirsiz bir kavramın sorumluluğuna bırakılamaz.  
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Özet: İletişimde dijitalleşme çok hızlı ve devingen bir süreç olarak deneyimlenirken, küresel Covid-19 salgını bu sürece çok 

daha ani ve hazırlıksız bir şekilde eklemlenmeyi gerektirmiş ve hatta dayatmıştır. Bireylerin gündelik yaşamı fiziki olarak bir 

anda daralıp ev içi mekanla sınırlanmış; yine tüm gündelik faaliyetler bir ekran dolayımı (telefon, tablet, bilgisayar vb.) ve 

internet erişimi vasıtasıyla bu keskin sınırlar içinde yürütülür hale gelmiştir. Olağan şartlarda genellikle yüz yüze iletişimle 

sürdürülen iş, eğitim, toplantılar, alışveriş, sağlık hizmetleri vb. birçok etkileşim çevrimiçi gerçekleşmeye başlarken, ekran bir 

anlamda bireylerin etkileşime girebildikleri ve bağlamına göre performans sergileyebildikleri tek mekânsal paylaşım alanına 

dönüşmüştür.  

Erving Goffman, benlik sunumunu “performans”, “aktör” “gözlemciler” ve “vitrin” kavramlarından yararlanarak teorize 

eder. Gündelik fiziki etkileşimlerin dijitalleşmesiyle birlikte, Goffman’ın bu kavramlar etrafında açıkladığı etkileşimlerin 

bilinen formları da dönüşerek bireysel benlik sunumunu etkilemiştir. Örneğin bir akademisyenin amfide ders anlatması ile 

evden ders anlatması arasında oluşan farklar, aktörün benlik sunumuna, performansına, vitrine çeşitli şekillerde yansımıştır. 

Olağan gündelik yaşamda bir akademisyen için çoğu zaman öngörülebilir ve önceden tasarlanmış  olan “vitrin” (yani 

derslik, amfi), ekran dolayımlı çevirim içi ders anlatma performansında aktörün kendi tercihini (bir kitaplık ya da düz duvar 

önünde ders anlatmak) yansıtabileceği alternatiflere imkân tanımıştır. Öte yandan mekânsal kısıtlılıklara bağlı olarak 

performans kayıpları da oluşabilmiştir. Örneğin ders anlatırken ekranda beliren bir çocuk, beklenmedik bir ses vb. aktörün 

benlik sunumu ve performansı üzerinde beklenmedik negatif etkiler yaratabilmiştir.  

Bu çerçevede bu bildiride Goffman’ın benlik sunumu yaklaşımı ve kavramlarından yola çıkılarak, dijitalleşen çevirim içi 

etkileşimler sırasında bireylerin ekran dolayımlı mekânı nasıl deneyimledikleri ve bu deneyimin performansları üzerinde 

nasıl etkileri olduğu tartışmaya açılmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: Erving Goffman, Benlik Sunumu, Çevirim Içi Etkileşim, Dijital Iletişim, Mekân   
 

 

Abstract: While digitalization in communication is experienced as a very fast and dynamic process, the global Covid-19 

epidemic required and even imposed a much more sudden and unprepared articulation to this process. The daily life of 

individuals is physically narrowed and limited to the indoor space; all daily activities have become carried out within these 

sharp limits through a screen mediation (phone, tablet, computer, etc.) and internet access. Business, education, meetings, 

shopping, health services, etc., which are usually carried out with face-to-face communication under ordinary conditions, 

many interactions have started to take place online. In a sense, the screen has turned into the only spatial sharing area where 

individuals can interact and perform according to their context. 

Erving Goffman theorizes self-presentation using the concepts of "performance", "actor" "observers" and "showcase". Along 

with the digitalization of daily physical interactions, the known forms of interactions explained by Goffman around these 

concepts have also transformed and affected individual self-presentation. For example, the differences between an 

academician's lecture in a lecture hall and her lecture from home are reflected in the actor's self-presentation, performance 

and showcase in various ways. For an academic in ordinary daily life, the “showcase” (i.e. classroom, lecture hall), which is 

often predictable and pre-designed, allowed alternatives in which the actor could reflect his own preference (lecturing in front 

of a library or a flat wall) in the screen-mediated online lecture performance. On the other hand, performance losses may 

occur due to spatial limitations. For example, a child appearing on the screen while lecturing, an unexpected sound, etc. had 

unexpected negative effects on the actor's self-presentation and performance. 

In this context, in this paper, based on Goffman's approach and concepts of self-presentation, how individuals experience 

screen-mediated space during digitalized online interactions and how this experience affects their performance is discussed. 
 

Keywords: Erving Goffman, Self-Presentation, Online Interaction, Digital Communication, Space 
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GENÇ İZLEYİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 
 

Selin TÜZÜN ATEŞALP 
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Selin TÜZÜN ATEŞALP, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Radyo, TV ve Sinema lisansının ardından yüksek 

lisansını Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlamıştır. Doktora derecesini Marmara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden almıştır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü İletişim 

Bilimleri Anabilim dalında Doçenttir. Temel uzmanlık alanı Medya Çalışmalarıdır. İletişim Teorileri, Medya Çalışmaları,  

Medya, Popüler Kültür Gösteri gibi lisans ve lisansüstü dersler vermektedir. 

 

Özet: Türk dizileri 2008 yılında MBC’nin Gümüş’ü (Noor) yayınlamasının ardından MENA Bölgesinde büyük bir 

popülarite elde etmiştir. Medya içeriklerinin çevreden merkeze “karşı akışı”nın (Contra-flow) (Thussu, 2007) belli başlı 

örneklerinden biri olarak gösterilmeye başlanmıştır. Lübnanlı izleyicilerin Türk dizileriyle tanışmasında önemli rol oynayan 

MBC 2018 yılında Türk dizilerini yayınlamaya son vermiştir. Ancak Lübnan’daki televizyon kanallarında Türk dizileri 

yayınlanmaya devam etmektedir.  

Çalışmada nitel yöntem kullanılmıştır. Lübnanlı genç Türk televizyon dizisi izleyicileriyle Zoom üzerinden derinlemesine 

görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Kartopu örnekleme yöntemi ile bir görüşmeciden diğerine ulaşılmıştır. Araştırmada yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmenin seyrine göre sorularda bazı değişiklikler yapılmıştır. Görüşmeler 

Zoom üzerinden İngilizce gerçekleştirilmiş ve kaydedilmiştir. Katılımcıların Türk televizyon dizileriyle nasıl tanıştıkları, 

Türk televizyon dizilerini neden ve nasıl izledikleri sorularına yanıt aranmıştır.  

20’li yaşlardaki katılımcıların Türk dizileriyle ilk tanışması Noor’la aile ortamında gerçekleşmiştir. Ancak katılımcılar Türk 

dizilerini düzenli olarak izlemeye arkadaşlarının ya da akrabalarının tavsiyeleriyle başlamışlardır. İnternetin 

yaygınlaşmasıyla genç izleyiciler Türk dizilerini televizyon kanalları yerine video akış sitelerinden izlemeyi tercih etmeye 

başlamıştır. Katılımcıların dizileri İnternetten izlemeyi tercih etmelerinde istedikleri zaman, istedikleri diziyi, istedikleri 

kadar, orjinal dilinde izleyebilmeleri önemli rol oynamaktadır. Katılımcıların Türk dizilerini İnternet üzerinden izlemesinde 

Lübnan’da televizyon kanallarında yayınlanan Türk dizilerinin kendilerini tatmin etmemesi de önemli rol oynamaktadır. 

Katılımcılar Türk dizileri uzun olmasına rağmen boş zamanlarında dizileri art arda 2-3 bölüm şeklinde izleyerek, binge-

watching (aşırı izleme) yapmayı tercih etmektedirler. Kadın katılımcılar romantik dramaları yakından takip etttiklerini 

belirtirken, erkek katılımcılar tarihi dizileri ve aksiyon öğelerinin ön plana çıktığı dizileri izlemeyi tercih ettiklerini 

söylemektedirler. Katılımcılar dizileri izlemeye başladıktan sonra Türkçe’ye ilgi duymaya başladıklarını belirtmektedir. 

Katılımcılardan bazıları dizileri izledikten sonra Türkiye’yi ziyaret ettiklerini söylerken, bazıları ise Türkiye’yi görmek 

istediklerini vurgulamaktadırlar. 

 

Anahtar kelimeler: Türk dizileri, Lübnanlı İzleyiciler, Çevrimiçi İzleme Pratikleri, Binge-watching (Aşırı İzleme), Ekran 

Turizmi 

 

Abstract: Turkish television dramas gained great popularity in the MENA Region after MBC aired Gümüş (Noor) in 2008. 

It became one of the examples of the “contra flows” of media contents from the periphery to the center (Thussu, 2007). MBC 

played an important role in introducing Turkish TV series to Lebanese viewers,  but later stopped broadcasting Turkish TV 

series in 2018. However, Turkish serials continue to be broadcast on some of the television channels in Lebanon. 

Qualitative  research method was used in the study. In-depth interviews were held with Lebanese young Turkish TV series 

viewers via Zoom. The snowball sampling method was used. A semi-structured interview form was used in the research, and 

some changes were made in the questions according to the course of the interview. The interviews were conducted and 

recorded in English via Zoom. Answers were sought to the questions of how the participants met Turkish TV drama series, 

why and how they watched them. 

The participants in their 20s were first introduced to Turkish TV dramas with Noor in a family environment. However, the 

participants started watching Turkish dramas regularly with the advice of their friends or relatives. With the widespread use 

of the Internet, young audience started watching Turkish TV dramas on video streaming sites instead of television channels. 

Participants prefer to watch the television dramas online in order to be able to watch whatever and whenever they want, in 

their original language. The fact that the Turkish dramas broadcast on television channels in Lebanon does not satisfy them 

also plays an important role in the participants' preference to watch Turkish TV dramas online. Although the Turkish TV 

dramas are long, they prefer binge-watching, and watch 2-3 episodes consecutively in their spare time. While female 

participants stated that they follow romantic dramas closely, male participants say that they prefer to watch historical TV 
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dramas and TV dramas in which action elements are prominent. The participants stated that they became interested in 

Turkish after they started watching Turkish TV dramas. While some of the participants stated that they had visited Turkey 

after watching Turkish TV dramas,  some others emphasized that they wanted to see Turkey.  

 

Keywords: Turkish Television Dramas, Lebanese Audience, Online Watching Practices, Binge-watching, Screen Tourism 
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DİJİTAL EĞİTİM YAYINCILIĞI BAĞLAMINDA EBA TV ÖRNEĞİ  
 

Mustafa KARA 

Maltepe Üniversitesi, Türkiye 

mustafakara@maltepe.edu.tr 

 

Dilek TURAN EROĞLU 

Anadolu Üniversitesi, Türkiye 
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Mustafa KARA, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü 1993 yılında bitirdi. Sakarya Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalında 1995 yılında, Kitle İletişim Araçlarının Toplumsal Gücü adlı tezle 

yüksek lisansını tamamladı. Doktorasını Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim 

Dalında “Yeni Medya Televizyon Yayıncılığında Etkileşim: Spor Programları Örneği” tezi ile 2021 yılında gerçekleştirdi. 

Ben Nail Güreli Belgeseli (ortak, 2014), Kar Kuşları Belgeseli (2013), İnsana Yolculuk TV Programı (ortak, 2013), Belgesele 

Yorum TV Programı (2009), Anadolu’nun Renkleri “Doğum Düğün Ölüm” Belgeseli (ortak, 2008) yönetmenliğini yaptı. 

Maltepe Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. 

 

Dilek TURAN EROĞLU, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünü 1996 yılında bitirdi. 

2001 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisansını 

tamamladı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü’nde 2019 yılında 

doktorasını yaptı. “Çatışma Eylem Stilleri” adlı makale Online Journal of the Faculty of Communication Sciences (2020) 

yayınlandı. Birçok sempozyumda bildiri sunan Dilek Turan Eroğlu, Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 

Modern Diller Bölümünde Öğretim Görevlisi Doktor olarak görev yapmaktadır. 

 

Özet: Dijital televizyon yayıncılık teknolojileri, televizyon programcılığını içerik ve teknolojik bağlamda değiştirip 

dönüştürmektedir. Özellikle Covid-19 Pandemisi ile eğitim ve öğretimdeki dijital dönüşüm, televizyondaki eğitim 

programlarının gözden geçirilmesini sağlamış ve yayıncılık teknolojilerinin gelişimine paralel olarak geleneksel eğitim 

programlarından keskin biçimde ayrışmaktadır. Hedef kitlenin özellikleri, öğrenme biçimleri ve medya kullanma yetkinlikleri, 

televizyon programında kullanılan malzeme ve teknikleri doğrudan etkilemektedir. Özellikle ilkokul, ortaokul ve lise 

öğrencilerinin hedef kitle olduğu eğitim programları, pandemi sürecinde büyük önem kazanmıştır. Gerek hedef kitle 

pozisyonunda bulunan grubun teknoloji ve dijitalleşme ile olan ilişkisi, gerekse araçsal anlamda yeni imkânlar; 

televizyondaki eğitim programlarında öğrencilerin farklı öğrenme biçimlerini kuşatacak biçimde yeni yöntemler 

kullanılmaktadır. Günümüz eğitim program yayıncılığında, sadece anlatıcının - öğreticinin merkezde yer aldığı ve “ders 

anlatma” temelli eğitim modelleri üzerine tasarlanmış programlar yerine, öğrenme merkezli çoklu ortam ilkelerini içinde 

barındıran ve ilgi çekici kurgular ile bezenmiş yayınların yapılmaya başlandığı görülmektedir.  Uzaktan eğitim sürecinde 

öğrenme yetkinliğini zenginleştirecek ve öğrenmenin etkinliğini ve içselleştirilmesini destekleyecek televizyon program akışı 

düzenlenmesi, tasarlanması önem kazanmaktadır. Televizyon programında çoklu ortam öğrenme yöntemi ile programda 

kullanılan malzemeler süreç içinde aktif biçimde hedef kitlenin tüketimine sunulmakta ve televizyon programının etkileşimini 

artırmaktadır. Çalışmada; eğitimde çoklu ortam tasarımı ilkeleri, EBA TV’nin 13.09-20.09 2021 dönemi içinde yapılan 

yayınları üzerinden; çoklu ortam, zamansal yakınlık, konumsal yakınlık, gereksizlik, tutarlılık, dikkat çekme, kişiselleştirme, 

ses, resim, biçim, ön alıştırma ve parçalara bölme gibi başlıklar bağlamında içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Araştırma 

sonucunda; Eğitim programlarında, yeni medya televizyon yayıncılığındaki değişimin ve dönüşümün etkisi ile programda 

kullanılan ilkeler ele alınarak program içeriklerinden interaktiflik özelliğinin geleneksel eğitim programlarına göre daha fazla 

kullanıldığı gözlemlenmiştir. Yine eğitim programlarında tek başına sunucunun yer aldığı biçimden çoklu sunum ve 

infografikler ile seslendirme ağırlıklı kurgu biçiminde yayıncılık yapıldığı ortaya çıkmıştır. Geleneksel televizyon 

yayıncılığındaki eğitim programlarındaki program tasarımından farklı olarak EBA TV yayınlarında, kişiselleştirme, dikkat 

çekme, çoklu ortam, zamansal yakınlık, tutarlılık gibi özellikler yer almaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Dijital Televizyon Programcılığı, Eğitim Yayıncılığı, EBA TV, Çoklu Ortam Öğrenme Yöntemi 

 

Abstract: Digital television broadcasting technologies change and transform television programming in terms of content 

and technology. Especially with the Covid-19 Pandemic, the digital transformation in education and training has led to the 

revision of educational programs on television, and in parallel with the development of broadcasting technologies, it differs 

sharply from traditional education programs. The characteristics of the target audience, their learning styles and their ability 

to use media directly affect the materials and techniques used in the television program. Education programs, in which 
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primary, secondary and high school students are the target audience, have gained great importance during the pandemic 

process. Both the relationship of the group, which is in the position of the target audience, with technology and digitalization, 

as well as new opportunities in the instrumental sense; In education programs on television, new methods are used to 

encompass different learning styles of students. In today's educational program broadcasting, it is seen that instead of 

programs designed on "lecturing"-based education models, in which only the narrator - the teacher is at the center, 

broadcasts containing learning-centered multimedia principles and adorned with interesting fictions have begun to be made. 

In the distance education process, it is important to organize and design a television program flow that will enrich the 

learning competence and support the effectiveness and internalization of learning. With the multimedia learning method in 

the television program, the materials used in the program are actively presented to the consumption of the target audience in 

the process and increase the interaction of the television program. In the study; the principles of multimedia design in 

education, through the broadcasts of EBA TV in the period of 13.09-20.09 2021; In the context of titles such as multimedia, 

temporal proximity, spatial proximity, redundancy, coherence, drawing attention, personalization, sound, picture, form, pre-

exercise and segmentation, the content analysis method was used. As a result of the research; In education programs, it has 

been observed that the interactive feature of the program content is used more than traditional education programs by 

considering the effects of the change and transformation in new media television broadcasting and the principles used in the 

program. It has also been revealed that in the training programs, broadcasting is made in the form of multiple presentations 

and infographics and voice-over-heavy editing, in the form of a single presenter. Unlike the program design in traditional 

television broadcasting, EBA TV broadcasts feature features such as personalization, attention, multimedia, temporal 

proximity, and consistency. 

 

Keywords: Digital Television Programming, Educational Broadcasting, EBA TV, Multimedia Learning Method 
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Emre AŞILIOĞLU, 1986 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Diyarbakır’da tamamladı. Lise eğitiminin 

ardından Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü’nde Grafik Ana Sanat Atölyesi’nden mezun 

oldu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Bilim Dalı’nda çocuk kitaplarının 

illüstrasyonu konusunda hazırladığı tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doktora eğitimini de aynı üniversite 

canlandırma sineması üzerine hazırladığı tez ile tamamlayan Emre AŞILIOĞLU evli ve iki çocuk babasıdır. Halen Mardin 

Artuklu Üniversitesi’nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 

 

Kansu ÖZDEN, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım bölümü mezunudur. Yüksek lisansını 

Amerika Birleşik Devletleri’nde, Miami Üniversitesi Deneyim Tasarımı bölümünde tamamlayarak 2017 yılında Hacettepe 

Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik bölümü Sanatta Yeterlik programına başlamıştır. Grafik tasarımda arayüz, 

kullanıcı deneyimi, afiş tasarımı ve haricinde yeni medya alanlarında çalışmalar yaparak çeşitli sergilere de katılan Özden, 

halen Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım bölümünde araştırma görevlisi olarak görev 

yapmaktadır.  

 

Özet: Yeni iletişim teknolojileri sinema ve televizyon izleme pratiklerini değiştirtirmiştir. İzleyiciler aylık veya yıllık abonelik 

sistemi ile üye oldukları dijital platformlar aracılığıyla pek çok sinema filmine, televizyon dizisine, belgesele ve reality show’a 

cep telefonu, tablet, bilgisayar ve televizyon gibi cihazlar aracılığıyla, istedikleri yerde ve zamanda ulaşabilmektedir. Hatta 

günümüzde pek çok filmin veya dizinin sadece bu platformlarda gösterilmek üzere çekildiği görülmektedir. Orange is the 

New Black, Black Mirror, House of Cards gibi diziler, Beasts of No Nation (2015), Okja (2017), First They Killed My Father 

(2017), The Meyerowitz Stories (2017) gibi pek çok film bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Bu dijital platformların ve bu 

platformların farklı izleyici gruplarına özel içeriklerin sayısında yaşanan büyük artış, rekabeti kaçınılmaz kılmıştır. 

Dolayısıyla bu platformlar seyircilerinin ilgisini daha çok çekebilmek, kullanıcılarının platformda daha fazla zaman 

geçirmesini sağlamak, dijital platformların sayısında yaşanan artışın neden olduğu rekabette başarılı olabilmek gibi farklı 

nedenlerle algoritmalardan yararlanma yoluna gitmiştir.  

Algoritmalar özellikle internet teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte her geçen gün kullanıcıların daha fazla 

karşılaştıkları teknoloji haline dönüşmüşlerdir. Kullanılan algoritmalar “makine öğrenme” teknikleri ile birlikte 

kullanıcılarının verilerinden elde ettikleri bilgiyi yine onlara yeni ürünler sunmak için yansıtmaktadır. Dolayısıyla bu 

durum pek çok araştırmacının da ilgisini çekmiş ve algoritmaların yaratıcı süreç üzerindeki etkilerini, bu kararların kullanıcı 

davranışını ve daha fazla içerik oluşturma üzerindeki olası sonuçlarını incelemiştir. Bu uygulamaların, bireysel film ve 

televizyon çalışmaları arasındaki kültürel ilişkileri tanımlamak için karmaşık bir algoritma modeli, hesaplama ve kültür 

arasındaki boşluğu tamamen kucaklayan bir model oluşturduğunu savunan pek çok araştırmacı bulunmaktadır. 

Bu platformlardan bir tanesi olan Netflix'in algoritmasının izleyicilerin beğenilerini daha iyi anlamaya ve elde edilen 

verilerle hedefe yönelik daha “başarılı” yapımlar ortaya çıkarmakta yararlı olduğunu ifade etmektedir. Bu durum sıklıkla 

şirketin House of Cards (2013) serisini oluşturmak ve dağıtmak için abone verilerini ne kadar etkili bir şekilde filtrelediğini 

ortaya koymaktadır. Algoritmaların yaratıcı yapımlarda kullanılmasına karşı çıkanlar ise, on milyonlarca abonenin nasıl 

televizyon izlediğine dair her ayrıntıyı bilmenin, yapımların yaratıcılığının daha az önemsendiği, algoritmanın taleplerine 

daha fazla bağımlı hale getireceğinden endişelenmektedirler. 

Netflix (2021) ise izleyicilerini ekran başında daha fazla tutabilmek, çeşitli içeriklerin daha fazla ilgi çekmesi amacıyla çeşitli 

algoritmalar kullanmaktadır. Şirket bu durumu kendi internet sitesinde şöyle açıklamaktadır:  

“Netflix ana sayfanızdaki satırlara hangi içeriklerin ekleneceğini seçmeye ek olarak, sistemimiz ayrıca her bir içeriği satır 

içinde sıralar ve ardından kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için algoritmaları ve karmaşık sistemleri kullanarak 

satırları sıralar. Başka bir ifadeyle, Netflix ana sayfanıza baktığınızda sistemlerimizin hoşunuza gidebilecek içeriklerin 

mümkün olan en iyi sıralamasını sunmak için tasarlanan bir yöntemle içerikleri sıraladığını görürsünüz”  

Yapılan açıklamadan da anlaşılacağı üzere pek çok internet tabanlı platform gibi Netflix’in de çeşitli algoritmalar aracılığıyla 

kişiselleştirilmiş listeler (ilgi alanlarına göre yeni kategoriler), görseller (thumbnail, poster, vb.) ürettiği anlaşılmaktadır. 
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Dolayısıyla kullanıcı daha önce yaptığı aramalar, seçimler, hatta seçmediği içeriklere göre bir kullanıcı arayüzüyle 

karşılaşmaktadır.  

Araştırmamızda Netflix platformunu sık, düzenli ve nadiren kullanan on kullanıcı ile açık uçlu görüşme soruları aracılığıyla 

mülakatlar gerçekleştirilmiş, bu mülakatlardan elde edilen veriler temalar halinde gruplandırılmış ve bu temalar üzerinden 

alan yazın da gözetilerek yorumlamaya gidilmiştir. Netflix aboneliği bulunan katılımcılarla yapılan görüşmeler ses kayıt 

cihazıyla kaydedilmiş ve MAXQDA nitel veri analiz programı aracılığıyla incelenmiştir. Amaçlı örneklem metoduyla seçilen 

katılımcılara sorulmak üzere hazırlanan açık uçlu görüşme soruları Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde görev yapan 

üç öğretim üyesine sorularak araştırmanın temasına uygunluğu konusunda uzman görüşü alınmıştır. Gerçekleştirilen 

görüşmeler neticesinde yapay zekâ aracılığıyla sunulan önerilerin kullanıcıların ilgi duydukları konulara benzer yapımları 

sunması, farklı coğrafi konum, ülke gibi değişkenlerden dolayı içeriklerin farklı listelenmesi kullanıcılar açısından olumlu 

değerlendirilmiştir. Ayrıca seçimlerde kullanıcıya göre farklı afiş tasarımları ile tanıtımının yapılması, içeriklerin yine 

kullanıcıların verilerine bağlı olarak listelenmesi olumlu olarak ifade edilen diğer konular olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Katılımcıların görüşlerinden anlaşıldığı üzere; kullanıcı verilerinin kişiselleştirilmiş içeriklerin sunulması olumlu bir durum 

olarak algılandığı anlaşılsa da kişisel izleme geçmişi veya kimlik bilgileri gibi verilerinin üçüncü parti yazılımlara veya 

kişilere açılması kaygısının da ortaklaştığı söylenebilir. Gelişen bilgisayar teknolojileri, kullanıcıların verilerinin hem kapalı 

devre hem de çevrimiçi ortamda işlenebilmesini sağlamıştır. İşlenen veriler aracılığıyla kullanıcılar bir açıdan gözetlenmekte 

ve kişiliklerine ilişkin önemli ipuçları başkalarıyla paylaşmaktadır. Bu durum kimi zaman kullanıcının yararına olurken kimi 

zaman ise manipülasyona açık olmalarına, sürekli olarak gözetlenmelerine neden olabilmektedir.  

Yapılan görüşmeler sonucunda araştırmamıza dâhil olan katılımcıların tamamının Netflix üzerinden yeni içerikleri 

keşfetmesinde algoritma tarafından yönlendirildiği anlaşılmış, kişiselleştirilmiş içerik ve bu içeriğe ait görsellerin etkileri 

açıkça görülmüştür. Kullanıcıların izleme geçmişinden kaynaklanan verilerden dolayı aynı yapımların thumbnail’lerini ve 

afişlerini farklı olarak gözlemledikleri anlaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Dijital Teknolojiler, Algoritma, Netflix , Yeni Medya 

 

Abstract: New communication technologies have changed the way of watching movies and television. Thanks to the 

subscription system, viewers may access many movies, television series, documentaries, and reality shows through devices 

such as mobile phones, tablets, computers, and televisions, wherever and whenever they want, through the digital platforms 

they are a member of. In fact, it is seen that many movies or TV series are shot only to be shown on these platforms today. TV 

series such as Orange is the New Black, Black Mirror, House of Cards, and many movies such as Beasts of No Nation (2015), 

Okja (2017), First They Killed My Father (2017), The Meyerowitz Stories (2017) are examples of this situation. It can be 

displayed as the huge increase in the number of these digital platforms and the content specific to different audience groups 

on these platforms; made competition inevitable. Therefore, these platforms have chosen to benefit from algorithms for various 

reasons such as attracting more attention of their audience, ensuring that their users spend more time on the platform, and 

being successful in the competition caused by the increase in the number of digital platforms. 

Algorithms, especially with the developments in internet technologies, have become the technology that users encounter more 

and more every day. The algorithms are used to reflect the information obtained from the data of the users together with the 

"machine learning" techniques to offer them new products. Thus, this situation has also attracted the attention of many 

researchers and has examined the effects of algorithms on the creative process, the possible consequences of these decisions on 

user behavior, and creating more content. Many researchers argue that these applications constitute a complex model of 

algorithms for describing cultural relationships between individual film and television work, a model that fully embraces the 

gap between computation and culture. 

It is stated that Netflix's algorithm, which is one of these platforms, is useful in better understanding the tastes of the 

audience and in creating more "successful" productions with the data obtained. This often highlights how effectively the 

company filters subscriber data to create and distribute the House of Cards (2013) series. Those who oppose the use of 

algorithms in creative productions worry that knowing every detail of how tens of millions of subscribers watch television 

will make productions more dependent on the demands of the algorithm, where creativity is less critical. 

Netflix (2021), on the other hand, uses various algorithms to keep its viewers on the screen longer and to attract more 

attention to various content. The company clarifies this on its website:  

“In addition to choosing what content to add to the lines on your Netflix homepage, our system also sorts each content in-

line and then sorts the lines using algorithms and sophisticated systems to provide a personalized experience. In other words, 

when you look at your Netflix homepage, you'll see that our systems rank content in a way that's designed to deliver the best 

possible ranking of content you might like.” 

As it can be understood from the statement made, Netflix, like many internet-based platforms, produces personalized lists 

(new categories according to interests), images (thumbnail, poster, etc.) through various algorithms. Consequently, the user 

encounters a user interface based on previous searches, choices, or even the content that they did not choose. 
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In our study, interviews were conducted with ten users who frequently, regularly, and rarely use the Netflix platform, 

through open-ended interview questions, and the data obtained from these interviews were grouped into themes and 

interpreted by considering the literature on these themes. The interviews with the participants with Netflix subscriptions 

were recorded with a voice recorder and analyzed through the MAXQDA qualitative data analysis program. Open-ended 

interview questions prepared to be asked to the participants selected by purposive sampling method were asked to three 

faculty members working at Ankara University Faculty of Communication, and expert opinion was obtained about the 

suitability of the research's theme. As a result of the interviews, it was evaluated positively for users that the suggestions 

offered through artificial intelligence present productions similar to the topics that users are interested in, and that the 

contents are listed differently due to variables such as different geographical locations and countries. In addition, the 

promotion of different poster designs according to the user in the elections, and the listing of the contents based on the data of 

the users, are other issues that are expressed positively. As it can be understood from the participants' opinions; although it is 

understood that the presentation of personalized content of user data is perceived as a positive situation, it can be said that 

the concern of revealing data such as personal tracking history or identity information to third party software or individuals 

is common. Developing computer technologies have enabled users' data to be processed both in closed-circuit and online 

environments. Through the processed data, users are observed from an angle and share important clues about their 

personalities with others. While this situation is sometimes for the benefit of the user, sometimes it can cause them to be open 

to manipulation and to be watched continuously.  

As a result of the interviews, it was understood that all of the participants included in our research were guided by the 

algorithm in discovering new content on Netflix, and the effects of the personalized content and the visuals of this content 

were clearly seen. It has been understood that users observe thumbnails and posters of the same productions differently due to 

data originating from their viewing history. 

 

Keywords: Digital Technologies, Algorithm, Netflix, New Media 

 

 
KİTLE İLETİŞİMİNDEN KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ SEYRE: NETFLIX VE İZLEME TERCİHLERİ 

ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

 

GİRİŞ 

 

Dijital teknolojilerin gelişimi pek çok alanı etkilemiştir. Dolayısıyla diğer alanların yanı sıra 

sinemada da dijitalleşmenin gözlemlenebilir etkisinden bahsedebiliriz. Yaşanan teknolojik gelişmeler 

sinemanın özünü değiştirdiği gibi izleyicinin sinema ile kurduğu ilişkide de değişimlerin 

yaşanmasına neden olmuştur. Günümüzde pek çok filmin artık sinema perdesi düşünülmeden 

doğrudan dijital platformlar ve bu platformların izleyici kitleleri hedef alınarak çekildiğini 

gözlemleyebilmekteyiz. Bu durum filmin pazarlanmasından, aspect ratiosuna (en-boy oranına), ışığın 

kullanımından, filmin fragman veya fragmanlarının, afişinin hazırlanmasına kadar pek çok yönden 

değişmesine yol açmıştır. Sinema salonlarının fiziki sınırlılıklarının dışına çıkan, onu aşan böylesi bir 

dijital dünyada filmin kendisi gibi tanıtımları da YouTube, Instagram, Netflix, Blutv gibi dijital 

platformlar veya sosyal medya ağları üzerinden yürütülmüş, neticede filmler izleyicilerin beğenisine 

bu platformlarda sunulmuştur. 

Kişisel cihazlarda sunulan SMS veya MMS gibi teknolojiler günümüzden bakıldığında oldukça 

kısıtlı iken günümüzde benzer cihazlar bankacılık işlemlerinin yapılabildiği, yüksek çözünürlüklü 

film, dizi, belgesel gibi içeriklerin izlenebildiği, gelişmiş grafikleriyle oyunların oynanabildiği çok 

daha kompleks bir medium’a doğru evrilmiştir.  Bu durum yeni bir kültürün oluşmasına neden 

olmuş, oluşan yeni kültürle birlikte izleme deneyiminde yaşanan değişim, geleneksel medyanın 

karşısında pasif izleyici olarak konumlanan bireyi, cep telefonlarıyla, akıllı televizyonlarıyla, 

tabletleriyle izlediği içerik karşında çok daha aktif olmaya yönlendirmiştir. Artık birey takip ettiği 

içeriğe yorum yazabilir, beğenisini paylaşabilir, hatta son dönemdeki popülerleşen içeriklerde filmin 
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nasıl devam edeceğini kendisi belirleyebilir. Dolayısıyla izleyicinin yakınsama kültürü sayesinde pasif 

konumdan aktif konuma geçtiğini, bu nedenle de çok daha hızlı bir şekilde tüketim süreçlerinin 

parçası haline dönüştüğünü söyleyebiliriz (Diker, 2019, s. 6). 

Yaşanan bu gelişmeler dijital ürünlerin de tıpkı somut ürünler gibi pazarlanabilmesini 

sağlamış, pek çok girişimci bu yolla çok büyük maddi kazançlara sahip olmuştur. Sahip olduğu 

ekonomik ve/veya toplumsal güce rağmen somut binaları, mağazaları, araçları olmayan pek çok şirket 

sadece dijital teknolojileri kullanarak, internet adresleri ile büyük bir güce kavuşmuştur. Önceleri 

sadece Amerika Birleşik Devletleri daha sonrada Kanada’da DVD kiralama hizmeti sağlayan bir şirket 

olan Netflix günümüzde sahip olduğu içerikleri dijital ortamda pazarlayarak en karlı şirketlerden 

birisi haline dönüşmüştür (Mazıcı ve Can, 2021, s. 852). 2019 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne 

bilgi veren Netflix çeşitli verilerini paylaşmıştır. Bu verilere göre 2019 yılı itibariyle Netflix’in toplam 

abone sayısının 158 milyon olduğu anlaşılmaktadır. Bu veriye göre Netflix abonelerinin yarısından 

daha fazlasının Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ülkelerden olduğu söylenebilir. Raporda, 2017 

ile 2019 yılları arasında Netflix’in Avrupa’da yaşayan abone sayısını %140 oranında arttırdığını, 

Asya/Pasifik bölgesinde yaşayan abone sayısını ise üç katına çıkardığını görmekteyiz. Güney Amerika 

bölgesinde 2017 yılında Netfix abonesi olan kullanıcı sayısı 15,4 milyonken 2019 yılında bu sayının 

29,4 milyona çıktığı yine veriler arasında dikkat çekmektedir. (Neumann, 2019 akt. Mazıcı ve Can, 

2021, s. 841).  Şirketin bu karlılığı farklı şirketleri de benzeri platformlar kurma yoluna itmiştir. 

Günümüzde bu platformların sayısının her geçen gün artması beraberinde rekabeti getirmiş ve oluşan 

bu rekabet nedeniyle farklı platformlar daha fazla abone çekebilmek için algoritmalardan yararlanma 

yoluna gitmişlerdir (Satır, 2020, s. 178). Halen erişilebilir olan Netflix, Amazon, Google, YouTube, 

Disney+ gibi pek çok dijital platform veya sosyal medya ağının algoritmalardan yararlandığı bilinen 

bir husustur. Kullanıcılardan algoritmalar aracılığıyla elde edilerek toplanan kimlik, konum bilgileri, 

izleme tercihleri gibi verilerden oluşan bu datanın (Big Data) nasıl işlendiği veya üçüncü parti kurum 

veya kişilerle hangi şartlarla paylaşılacağı ile kullanıcı sözleşmelerinde yer alan çeşitli maddelerle 

sınırlılıklar bulunsa bile kimi zaman bu datanın yeterince güvenli saklanamaması veya ticari amaçlar 

güdülerek paylaşılması ise halen tartışılan bir husustur (Akkuş, 2019, s. 182). Netflix örneğinde ise bir 

bireyin izleme alışkanlıklarının nasıl olduğu, platformu izleme sıklığı, hangi türleri tercih ettiği gibi 

pek çok veri saklanmakta ve şirket yönetimine raporlanmaktadır. Ancak bu raporlar büyük oranda 

toplumla paylaşılmamaktadır (Sevim ve Sevim, 2019, s. 561).  

Netflix, barındırdığı film, dizi içerikleri ve bunların thumbnail veya fragmanlarıyla, aboneden 

elde ettiği karmaşık bilgileri birleştirerek kişiselleştirilmiş “eğlence” sunmakta (ve elbette kâr), 

izleyiciyle, film-dizi gibi içerikleri buluşturmaktadır. Bu noktada benzeri içerikleri üreten ve servis 

eden pek çok platformdan kişiselleştirilme kavramı ile ayrılmaktadır denilebilir. Kişiselleştirmenin 

temel amacı kullanıcılardan elde edilen bilgilerden yararlanarak yine bu bilgileri kullanıcının 

ihtiyaçları doğrultusunda kullanmaktır (Schubert ve Koch, 2002, s. 1954). Günümüzde işlenen pek çok 

veri ve bu verilerden geliştirilen öneriler bireyin beğenilerini yansıtma iddiası taşımaktadır.  Bu 

noktada hiper kişiselleştirme kavramının tanımının yapılması önem kazanmaktadır. Bahsi geçen 

kişiselleştirme; Zengin’in (2021, s. 707) tarifiyle “bire bir pazarlama, o ̈zelleştirme, müşterileştirme ve 

özellikle de kişiselleştirme gibi bir dizi ilişkisel dijital pazarlamanın yapay zekâ tabanlı yeni bir 

evresidir”. Başka bir ifadeyle kişiselleştirilmiş pazarlamayı bir adım öteye taşıyan hiper 

kişiselleştirme; her kullanıcıya daha alakalı içerik, ürün ve hizmet bilgileri sunmak için yapay zekâdan 

(AI) ve gerçek zamanlı verilerden yararlanır (Lebo, 2019). Ancak algoritmalar ile izleyicinin beğenileri 

ve verileri ile kurulan böylesi bir ilişki, Netflix öneri sisteminin gizemini artırmakla birlikte perdenin 
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arkasında ilerleyen sosyo-teknik sürecin daha çok ilgi görmesine neden olmaktadır. Netflix 

uygulamasının kullandığı algoritma Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Twitter ve diğer teknoloji 

odaklı şirketlere ait karşılaştırılabilir öneri sistemleri veya algoritmalar ile benzer şekilde patent ve 

ticari sır yasaları, ifşa etmeme anlaşmaları, rekabet yasağı hükümleri ve bunlara benzer diğer yasal 

araçla korunmaktadır (Gillespie, 2007; Vaidhyanathan, 2011). Bu firmalar sistemlerine ilişkin 

açıklamalarda bulunsalar bile nadiren algoritmalarının nasıl karar verdiği hakkında topluma bilgi 

verirler (Levy, 2021).   

Dijital platformların içerik önerileri ve arayüzün tasarımı aracılığıyla gözlemlenen 

kişiselleştirme yaklaşımının iki temel üzerine kurulu olduğu söylenebilir. Bunlar; içerik temelli 

filtreleme ve ortak filtreleme yöntemleridir. İçerik temelli filtreleme yönteminde, kullanıcının ilgi 

alanlarının neler olduğuyla ilgili bir desen oluşturmak için takip ettiği, izlediği yapımın içeriği analiz 

edilmekte ve ilgi alanları belirlenerek bir profil oluşturulmaktadır. Dolayısıyla kullanıcının geçmiş 

tercihleri ile gelecekte yapacağı tercihler, aramalar vb. arasında bir benzerlik olacağı varsayımı öne 

sürülür. Bu profil, diğer bilgi KAYNAKLARını değerlendirmek veya bir arama motorunun sorgusunu 

oluşturmak için kullanılabilir. Ortak filtreleme yönteminde ise kullanıcının beğeni desenine benzer bir 

değerlendirme desenine sahip diğer kullanıcılar tarafından beğenilmiş içerikler algoritma tarafından 

bulunur ve önerilir (Pazzani, 1999, s. 394). Dolayısıyla bireylerin dijital ortamda var olan 

kişiselleştirme sürecinde hangi içerikleri ne sıklıkla izledikleri, hangi içeriklere yüksek puan verirken 

hangi içeriklere düşük puan verdikleri veya hangilerini izlemedikleri gibi veriler Netflix gibi 

platformlar tarafından oldukça önemli verilerdir. Bu durum kullanıcıya sağlayabileceği zaman ve 

emek kazancı gibi avantajları nedeniyle olumlu olarak düşünülse de kullanıcının çoğunlukla farkına 

bile varmadığı dijital izlerinin işlenmesi ve takip edilmesinden dolayı mahremiyetinin kaybolmasına 

neden olabilmektedir (Başer ve Akıncı, 2020, s. 871). 

Araştırmamızda Netflix’in kullandığı algoritmanın firma açısından nasıl çalıştığı veya karlılığı 

üzerine odaklanmak yerine kullanıcının deneyimleri ve izleyiciye etkisi üzerinde durmanın daha 

uygun olacağı düşünülmüştür. Netflix arayüzünün benzer algoritmaları kullanan diğer firmalar gibi 

çeşitli formüller aracılığıyla kişiselleştirilmiş listeler, ilgi alanlarına göre yeni kategoriler, görseller, 

thumbnail’ler, posterler ürettiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla kullanıcı daha önce yaptığı aramalar, 

seçimler, hatta seçmediği içeriklere göre bir kullanıcı arayüzüyle karşılaşmaktadır. Örneğin arayüz 

tasarımında yer alan thumbnail’lerde, izleyicinin seyir tercihleri ve süreleri dikkate alınarak aynı 

yapımlar için bile pek çok farklı tasarımın algoritma tarafından sunulduğu gözlemlenebilir (Arnold, 

2016). 

Bu noktada bireylerin algoritma ile ilişkisi önemli bir hal almaktadır. Dijital platformların veya 

sosyal ağların kullandığı algoritmalar küreselleşme çağında medya endüstrisinin yaşadığı pek soruna 

çözüm olarak işlev görmektedir. Netflix'in kullandığı algoritmaların izleyici katılımını doğrudan 

etkilediğini göz ardı etmemekle beraber algoritmaların izleyicinin beğenisini öngördüğünü 

dolayısıyla söylemsel olarak da bir işlev gördüğünü söyleyebiliriz. Yani izleyicinin içerik ve algoritma 

karşısında pasif olduğu savını öne süren, neyi beğenip neyi beğenmeyeceğinin algoritma tarafından 

önceden bilindiğini ortaya atan böylesi bir söylemde, izleyici için algoritmik izleyici kavramı 

kullanabiliriz. Her geçen gün gündelik hayatın daha çok içine giren algoritmik izleyici kavramı, 

giderek daha çok akademik araştırmanın konusu olmaktadır. Farklı araştırmalarda bu kavram 

“hedeflenebilir izleyici” veya “algoritmik kimlik” gibi farklı isimlendirmeler altında tartışılmaktadır 

(Cheney-Lippold, 2011). Algoritmaları ve algoritmik kültür konusunu tartıştıkları makalelerinde 

Hallinan ve Striphas (2016) algoritmaların dijital yaşamı şekillendirmede oynadığı rolü anlamaya 
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çalışmaktadır. Onlara göre algoritmalar, bizim için en alakalı olduğu düşünülen bilgilerin 

seçilmesinde giderek daha önemli bir rol oynamakta, gündelik yaşama katılımımızın önemli bir aracı 

olmaktadır (Gillespie, 2012). Dolayısıyla algoritmayı tanımlamak için klasik olarak kullanılan, 

“karşılaşılan sorunu çözen bir formül veya kod barındıran sosyo-teknik süreç” tanımlaması tek başına 

yeterli olmayacaktır. Çünkü algoritma sadece karşılaşılan bir sorunu değil, izleyicinin neyi ne zaman 

beğeneceğini tahmin etmeye çalışmakta ve bu bağlamda öneriler veya filtreler üretmektedir. 

Dolayısıyla araştırmamızın da temel amacı kişiselleştirilmiş arayüz tasarımı ve izleme geçmişi temelli 

çalışan sistemin izleyicinin seyir deneyimi veya tercihleri üzerinde nasıl etki yaptığını, Netflix 

kullanıcıları ile yaptığımız derinlemesine görüşmelerle anlayabilmektir. 

 

Araştırmanın Yöntemi 

   

Araştırmamızda Netflix platformunu sık, düzenli ve nadiren kullanan on kullanıcı ile açık uçlu 

görüşme soruları aracılığıyla mülakatlar gerçekleştirilmiş, bu mülakatlardan elde edilen veriler 

temalar halinde gruplandırılmış ve bu temalar üzerinden alan yazını da gözetilerek yorumlamaya 

gidilmiştir. Netflix aboneliği bulunan katılımcılarla yapılan görüşmeler ses kayıt cihazıyla 

kaydedilmiş ve MAXQDA nitel veri analiz programı aracılığıyla incelenmiştir. Rastgele örnekleme 

metoduyla seçilen katılımcılara sorulmak üzere hazırlanan açık uçlu görüşme soruları Ankara 

Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde görev yapan üç öğretim üyesine sorularak araştırmanın temasına 

uygunluğu konusunda uzman görüşü alınmıştır.  

 

Dijital Platformalar ve İzleyici 

 

Netflix, Amazon Prime, Apple TV+, Exxen, BluTV gibi dijital yayın servisleri, televizyonun 

içeriğinin geçici yapısına farklı endüstriyel dağıtım modellerinin de yardımıyla meydan okumaktadır. 

Bu durumun önemi sadece bir diziye veya filme özgü üretim mantığını ve uygulamalarını 

değiştirmenin ötesinde, piyasayı kontrol etmeye yönelik farklı yapımların üretilmesi ve izleyici 

verilerinin, tercihlerinin işlenmesinden kaynaklanmaktadır. Netflix ve sayısı sürekli olarak artış 

gösteren dijital platformlar maddi olarak kazançlı olmalarının yanında içeriklerinin içerisinde reklam 

gösterme veya reklam verenleri izleyicilerin yoğun olarak içerik izledikleri saatlere yönlendirmek gibi 

bir yönteme ihtiyaç duymamaktadır (Başer ve Akıncı, 2020). Bu durum günümüz televizyon 

endüstrisinin izleyiciye sunduğu realite show’lar, ödüllü programlar gibi pek çok içeriğinin sosyal 

medyayı (örneğin yapılan Twitter etiketleri veya SMS oylamaları) programların içerisine dâhil etme 

durumu ile çelişmektedir. Televizyonda sunulan bu tür içeriklerde genellikle sosyal medya ile 

oluşturulan izleyici etkileşimi reklam gelirlerinin artmasına neden olabilmektedir. Ancak bu durumun 

aksine Netflix’in abonelik modeli, reklamcıların yönlendirmesine veya baskısına maruz kalmayan, 

“kaliteli” programların oluşturulmasına izin verecek niteliktedir. Çünkü abonelik sistemi ile çalışan 

böylesi bir platformun gelir kaynağını, reklam yerine abonelik sahibi olan kullanıcıların daha uzun 

süre abone olarak kalmaları oluşturmaktadır. Netflix, her ne kadar istisnai örnekleri olsa bile, 

genellikle bir dizinin her hafta yeni bir bölümünü yayımlamak yerine tüm sezonu tek seferde yayına 

açma yolunu tercih etmiştir. Bu yönü ile Netflix’in geleneksel yöntemler yerine özgün bir tutum 

takındığını söylemek mümkündür. Geleneksel televizyon kanallarının kullandığı “programlı izleme” 

yöntemi yerine “binge watching” olarak isimlendirilen arka arkaya pek çok bölümü seri olarak izleme 

metodu egemen olmuştur. Bu durumun ise kullanıcı istatistiklerinden kaynakladığı düşünülmektedir. 
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Çünkü istatistiklere göre dijital platformlarda dizi izleyen seyirciler, bölümleri tek tek izlemek yerine 

peş peşe bölümleri izleme eğilimindedir. (Hallinan ve Striphas, 2016, s. 129).  

Postmodern bir anlayışla benliğin bölünmüş ve parçalanmış yapısına seslenen içerikler ve 

tasarımlarla Netflix, abonelerinin sayısını arttırmayı ve mevcut abonelerinin platformda kalmalarını 

sağlamaya çalışmaktadır. Dolayısıyla Netflix’in mevcut pazar içerisinde oluşturduğu daha küçük 

pazarlarla (mikro pazar) bireyselleştirilmiş pazarlama stratejileri kullanarak yeni aboneleri platforma 

davet ettiği ve mevcut aboneleri ise sunduğu içerikleri algoritmalar ile destekleyerek platformda 

kalmaya ikna ettiği söylenebilir. Kullanılan algoritmalarla yine kullanıcılardan elde edilen veriler 

sayesinde hataya yer bırakmayan pazarlama stratejileri, iletişim faaliyetleri, bireyleri hedefleyerek 

gerçekleştirilebilmektedir. Abonelerin izleme geçmişlerine uygun olarak yeni içeriklerin algoritma 

tarafından önerilmesi bu duruma örnek olarak gösterilebilir (Mazıcı ve Can, 2021, s. 848). Buna bir 

diğer örnek ise Netflix’in, bir teknoloji dergisi olan FastCompany tarafından Mart 2015’te dünyanın en 

yenilikçi 30. şirketi olarak gösterilmesidir diyebiliriz. Bu durumun önemli olan kısmı, listenin 

sektörün beğenisini yakından takip eden uzmanlar tarafından oluşturulmasından öte, 

FastCompany’in Netflix’in neden yenilikçi olduğunu açıklamakta kullandığı ifadelerdir: “Kesinlikle 

seveceğimiz şeyler yayınlayan şirket”. Bu ifadenin ardından ise dergide Netlix’in Latin Amerika’da iyi 

gişe yaptığı için dört Adam Sandler filmini kataloğa alması ile ilgili bir açıklamaya yer verilmiştir. Bu 

filmler Hollywood’da başarısız görülmüş filmler olmasına rağmen matematiksel veriler, Sandler 

filmlerinin akıllıca bir yatırım olabileceğini söylemektedir. Algoritmalar, Netflix gibi şirketler 

tarafından izleyicinin beğenisi riskini ortadan kaldırmak için etkili şekilde kullanılmaktadır. 

Dolayısıyla izleyicinin seveceğinin garanti edilmesi söylemi ile aslında izleyici yine söylemsel olarak 

konumlandırılmaktadır. Bu söylemin diğer önemli kısmı ise Netflix’in algoritmalar aracılığı ile 

yapabildiği seçimleri sayesinde Hollywood’dan daha akıllı davrandığıdır. Bunun en net örneği, 

Sandler'ın “The Ridiculous 6” filminin eleştirmenler tarafından beğenilmemesine rağmen Netflix 

kütüphanesine eklenmesiyle ilk altı ay verilerinden anlaşıldığı üzere, Netflix tarihinde en çok izlenen 

filmi olmasıdır (Han, 2016, akt Burroughs, 2019). Böylesi bir durumda Adam Sandler filmlerinin veya 

Netflix’in başarısız olması düşünülemez çünkü stratejik veri kullanımı, algoritmik izleyiciyi 

konumlandırmak için başarılı şekilde kullanılmaktadır (Burroughs, 2019, s. 10). 

 

İzleyici Görüşlerinin Değerlendirilmesi 

 

İzleyici görüşleri değerlendirildiğinde; kullanıcı deneyimi, kişiselleştirilmiş içerik ve arayüz 

tasarımı, ideolojik yönlendirme gibi kavramlar öne çıkan temalar olmuştur. Görüşme yapılan 

kullanıcıların sekizi Netflix’in bireysel aboneliklerini kullanmadığını, çoklu kullanıma müsait paketler 

seçerek yakınlarıyla birlikte kullandıklarını belirtmişlerdir. Bunun en önemli sebepleri arasında 

abonelik ücretleri ve yüksek paketin avantajlarının geldiği belirtilmiştir. Üçüncü ve en yüksek paket 

sayesinde içeriklere yüksek çözünürlükte ulaşabilen kullanıcılar, farklı profiller oluşturma 

imkânından yararlanarak kendilerine ait kişiselleştirilmiş anasayfalara da sahip olabilmektedirler. Bu 

noktada araştırma kapsamında görüşme gerçekleştiren katılımcıların yedisi Netflix arayüzünde 

kendilerine önerilen içeriklerin bir yazılım aracılığıyla sunulduğundan haberdar olduklarını ifade 

ederken geri kalan üç kullanıcı bu durumdan haberdar olmadığını belirtmiştir. Bu katılımcılar aynı 

zamanda bir yıldan uzun bir süredir Netflix abonesi olduklarını ifade ederken araştırmamızda 

görüşlerine başvurulan on katılımcıdan altısının Netflix dışında Amazon Prime ve Exxen gibi başka 

bir dijital platformlara aboneliği bulunduğu anlaşılmıştır. 
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Dolayısıyla Netflix’in özünde bireye sunduğunun kişiselleştirilmiş izleme modeli ve televizyon 

akışının kişiye özgü olarak her seyir için yeniden planlanmış bir versiyonu olduğunu söylemek yanlış 

olmayacaktır. Kişisel tercihlerin böylesine önemsenmesinin Jameson’un (2008) da öne sürdüğü post 

modern ve kapital arasında bulunan ilişkiyle benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Çünkü bu ancak 

üretim, dağıtım, gösterim gibi kavramların giderek daha da muğlaklaşarak birbirlerinin içine 

geçmesiyle tüketicinin alışkanlıklarını ve kimliğini birlikte ele alan bir pazarda mümkün olabilir 

(Özel, 2020, s. 131). 

Görüşülen katılımcıların verdikleri bilgilerin analizinden yola çıkılarak, Netflix platformunun 

arayüz tasarımının içerik belirlemede yönlendirici anlamda etkili olduğu kolaylıkla söylenebilir. 

Görüşme yapılan katılımcıların platformu kullanma sıklıkları fark etmeksizin arayüzün, yapımların 

seçim aşamasındaki etkisi ile ilgili görüşleri çoğunlukla örtüşmektedir. Kullanıcı arayüzü açısından iyi 

bir tasarıma sahip olduğu söylenebilecek Netflix’in bazı sorunlara da sahip olduğu kullanıcıların 

verdikleri bilgiler ışığında görülmektedir. Bu noktada K6 şu görüşleri dile getirmiştir: “Arayüz benim 

açımdan oldukça kullanışlı. Hatta 5 yaşında çocuğum çizgi filmler izlemek için Netflix’i kullanıyor. 

Çoğu zaman yardıma ihtiyaç duymadan istediği filmi izleyebiliyor.” 

Benzer görüşleri K10 şu cümlelerle dile getirmektedir: “Bence arayüz oldukça modern 

diyebiliriz. Siyah zemin üzerinde sadece izlenecek filmlerin afişlerinden ve adlarından başka kalabalık 

yapacak, göz yoracak detayın bulunamamasını seviyorum. Sesli komut ile aradığım içeriği bulmakta 

genellikle çok zorlanmıyorum. Ancak bazen aradığım içeriği bulamamak beni rahatsız ediyor.” 

Özellikle afiş veya thumbnail görsellerinin dikkat çekici olması, film veya dizi gibi yapımları 

seçme sürecinde önemli bir etkendir. Kullanıcılar eğer bir dizi veya film tavsiyesi ile Netflix 

uygulamasını açtılar ise Netflix arayüzündeki diğer seçenekler önemini yitirmektedir, ama eğer 

kullanıcılar arama veya menü içerisindeki arayüzde gezinme yöntemiyle izlemek istediği içeriğe 

bakınıyorsa, thumbnail görselleri oldukça etkili olmaktadır.  Görselin tasarımı kişiye ne kadar hitap 

ediyorsa o kadar dikkat çekerek seçim sürecini etkilemektedir.  

K3 bu konuda şu görüşleri dile getirmektedir: 

“Genellikle Netflix’i açtığımda hangi filmi veya diziyi bilmiyorum. Bazen arkadaşlarım önerilerde 

bulunuyor ama çoğunlukla kendim karar vermeye çalışıyorum. Bu nedenle filmin posteri veya 

fragmanı benim açımdan oldukça önemli. Özellikle korku türünü takip ediyorum. Ancak şunu 

söylemeden geçemeyeceğim, kimi zamanlar bu posterler yanıltıcı olabiliyor.”  

Netflix’in yukarıda bahsedilen kişiselleştirilmiş arayüz tasarımları sayesinde farklı kullanıcılar 

anasayfalarında farklı içeriklerle karşılaşmaktadır. Platform başlarda önceden hazırlanmış klasik 

afişleri kullanırken, kullanıcıların etkileşim trafiğini artırmak amaçlı üç farklı afiş seçeneğini devreye 

sokmuştur (Satır, 2020, s. 182). Ardından bu etkileşimin şirket için yararı tespit edilerek Netflix’in 

günümüzde kullandığı Credentials Sharing Insight yapay zekâ sistemine geçilmiştir. (Batıbay, 2019). 

Yapımların içerikleri, kullanıcı davranışlarına göre; tür veya önizleme görselleri gibi farklılıklar 

göstermektedir.  Katılımcılara ait bilgiler doğrultusunda, görsellerden etkilenme sürecini, yapım ile 

ilgili bilgi veya sinopsisi okuma aşaması almaktadır. Genellikle kullanıcılar içerik ile ilgili bilgilerin 

yeterince açık olmamasından ve miktar olarak azlığından şikâyetçi olmuşlardır. Bilgi detayının 

artmasının bu seçim sürecinde faydalı olacağı farklı birkaç kullanıcı tarafından dile getirilen bir 

noktadır. K2 “İçeriği okuyana kadar yazı yok oluyor, o yüzden bizim kontrolümüz dışında bu sürenin 

belirlenmesi anlamsız” diyerek içerik detayıyla alakalı bölümü olumsuz olarak eleştirmiştir. K1 ise 

içerikle görsellerin uyumunun %70 olumsuz %30 olumlu sonuçlandığını belirtmiştir. Genel tablodan 



995 

 

da anlaşılacağı üzere yapımların afişleri içerik seçimi aşamasında önemlidir ama yine çoğunluğun 

verdiği cevaplara göre önizleme görseli ile içerik konusunda da uyum ve bazı teknik sorunlar 

bulunmaktadır. Görselin oluşturduğu beklentinin içerik ile uyuşmadığı alınan cevaplar arasında net 

bir şekilde öne çıkarken, bu sorun bazı kullanıcıları menüde kararsız gezmek yerine izlenecek yapıma 

karar verirken önceden detaylı araştırmaya itmiştir. 

Araştırmamızda görüşlerine başvurulan katılımcıların büyük çoğunluğunun Netflix üzerinden 

birden fazla diziyi takip ettiklerini ifade etmiş ancak benzer yapımları takip eden K4, K6, K7, K8, K9 

içeriklerin sunumlarında kullanılan görsellerde yaşanan hem zamana hem de kişiye göre değişimden 

habersiz olduklarını ifade etmişlerdir.   

Katılımcıların neden Netflix platformunu tercih ettikleri konusunda görüşlerine 

başvurulduğunda, televizyon kanallarının belirli ideolojik görüşleri teşvik ettiği, kendilerini belirli 

ideolojilere yönlendirdiği, içeriklerin sınırlı olduğu, yapımların kalitesiz olduğu ifadeleri öne 

çıkmıştır. Aslında televizyon konusunda ileri sürülen bu görüşler, Netflix algoritmasının da 

barındırdığı veya en azıdan barındırabileceği olumsuzluklar olarak düşünülebilmektedir. Netflix’in 

kitle iletişimi yerine bireyi merkeze alan bir yapıda olduğu söylenebilir. Bu durum araştırmamızın da 

tartıştığı algoritma kullanım yönteminde olduğu kadar içeriklerinde barındırdığı çeşitlilikle de 

karşımıza çıkmaktadır. Farklı bireylerin ilgilenebileceği, farklı yapımları barındırması bu duruma 

örnek olarak gösterilebilir. Dolayısıyla Netflix için kendi gerçekliğini oluşturmaktansa, post modern 

bir anlayışla tartışılabileceğimiz, öznel gerçeği sunmaktadır diyebiliriz. Yapımlarında çoğulcu bir 

yapıyı benimsediği vurgusunu yapan Netflix, kimi zaman yapımlarına ilişkin farklı ülkelerden gelen 

eleştirilere bu nedenle sessiz kalmaktadır. Her ne kadar bu yapısı nedeniyle kimi yapımlarına gelen 

eleştirilere sessiz kalsa da yayın yaptığı ülkelerin yasalarından kaynaklanan nedenlerden dolayı kimi 

zaman yapımları kaldırma veya sansürleme yoluna gitmek zorunda kalabilmektedir. Bunun dışında 

platformun hizmet verdiği ülkede her hangi bir yasa ihlali yapmasa bile resmi makamların itirazları 

neticesiyle yayından kaldırılan yapımların olduğu da söylenebilir (Mazıcı ve Can, 2021, s. 844).  

Ayrıca son iki yılda Covid-19 pandemisi ile uygulanan sokağa çıkma yasakları ve sinema 

salonlarının kapalı olması nedeniyle Netflix’in çok daha fazla kullanıldığı katılımcılar tarafından 

belirtilmiştir. K2: “Önceleri sinemaya kesinlikle gider, en azından bazı seçkin filmleri orada izlemeyi 

tercih ederdim, o eylemi özlemekle birlikte artık evde film izlemeye alıştık” ifadesini kullanarak 

küresel çapta oluşan bir pandeminin Netflix kullanıcılarını etkilemesini de gözler önüne sermektedir. 

Katılımcılar televizyon içerikleri ile ilgili sezon ortasında iptal edilebilecek bir diziye zaman 

ayırmak istemedikleri için izlemeye karar vermeden önce televizyon yayınının tüm sezonunun 

bitmesini beklediğini söylemiştir. Buna karşın Netflix’in herhangi bir dizinin tüm sezonunu tek 

seferde yayımladığı için tercih edildiği belirtilmiştir. Ancak görüşmenin devamında on katılımcıdan 

sadece üçünün Netflix’te yayımlanan bir diziyi bütünüyle seyrettiklerini ifade etmesi bu durumla bir 

tezat oluşturacak niteliktedir.  

Katılımcılar Netflix arayüzünün yeterince sade olduğunu, kullanımının basit ve tasarımının da 

insan merkezli olduğunu ifade etmişlerdir. Ancak iki katılımcı içerik çeşitliliğinin yeterli olmadığını, 

özellikle sinema tarihinde önemli görülen pek çok yönetmenin katalog dışında kaldığını ifade 

etmişlerdir. Bu katılımcılardan K3 bunun nedeni ideolojik sebeplere bağlarken, K8 bunu film 

haklarının alınmasındaki zorluk ile ilişkilendirmiştir. Ayıca K8; “Dizilerin çoğunun telif haklarının 

sezonluk olarak alındığı için bazen biten bu haklar yüzünden bazı diziler yarım kalabiliyor” ifadesiyle 

telif hakkı sona eren bazı dizilerin ilk sezonları katalogdan kaldırıldığı için başlangıcı veya finali 

olmayan dizilerle Netflix’te karşılaşmanın mümkün olduğunu öne sürmüştür. Dahası ülkelere göre 
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yapılan telif hakları anlaşmaları nedeniyle firmanın kendi yapımlarının bazılarının bile Türkiye 

kataloğunda olmadığı ifade edilmiştir. 

Netflix abone sayısını arttırmak için izleyiciye üç farklı abonelik sistemi sunmaktadır. Bu 

abonelik sistemlerinin video çözünürlüğü ve fiyat ilişkisi üzerinden belirlendiğini söyleyebiliriz. 

Ancak içerik havuzunda yer alan film ve dizilerin yayın çözünürlüklerinin paketler içerisine dâhil 

edilmesinden öte yeni abonelerin platforma üye olmasında kullanılan en temel stratejilerden birinin 

yalnızca Netflix’te yer alan, orijinal içeriklerin sayısının arttırılması olduğu anlaşılmaktadır. Bu 

konuyla alakalı K5; “Netflix’de Narcos, Mindhunter dizilerini izledim. Arkadaş çevremdeki pek çok 

kişide bu dizileri takip ediyor ve bir araya geldiğimizde bunlar üzerine konuşmak gelecekte neler 

olacağını tahmin etmeye çalışmak oldukça keyifli hissettiriyor. Bütün sezonun birlikte yayına girmesi 

dizileri izleyenler arasında tatlı bir muhabbete sebep oluyor. Dolayısıyla bu dizilerin 

sosyalleşmemizde de olumlu etkisi olabilir diyebilirim. Bu dizileri sadece Netflix’de 

yayınlandığından, belki bizler için bir sosyal sınıfa ait olma hissi yaratıyor” demiştir. Bu durum 

karasal yayın yapan televizyon kanallarının akışları boyunca izleyicilerin dikkatlerini yayınları 

üzerinde tutmak veya dikkatleri kendi üzerine çekmekte kullandıkları tutumlarla benzerlik gösterir. 

Her ne kadar Netflix pek çok televizyon kanalının veya stüdyonun içeriklerini sunsa da orijinal 

içerikler, mevcut aboneleri platformda tutmakta veya yeni izleyicileri platforma çekmekte başat 

unsurdur. Orijinal içeriklerin Netflix’in 2017 yılında abone sayısının artmasının nedenlerinden birisi 

olduğu söylenebilir (Özel, 2020, s. 129). 

K2, içeriklerin giderek daha az izlenebilir olmaya başladığını, platformun içeriklerinin niteliği 

açısından iki yıl önce abone olduğundan daha kötü bir hale geldiğini ifade etmiştir. “Zaman zaman 

mesela The Walking Dead’i defalarca izlediğim oluyor, çünkü iyi dizi bulmakta zorlanıyorum ya da 

bitiremeyebiliyorum. İzlemeye devam et sahamda göründüğü için yarım kalan dizi veya filmleri 

bitirmeyi planlıyorum” demiştir.  Bu durumun nedenleri ile ilgili konuşmada ise Netflix 

platformunun çok fazla kişiye hitap etme kaygısı yaşadığını, dolayısıyla içeriklerinde bu geniş kitlenin 

seyir zevklerinin ortalamasına sahip, yaratıcılıktan uzak içerikler olarak ortaya çıkmaya başladığını 

ifade etmiştir. K2’nin “Rastgele dizi izlediğim olmuyor çünkü çoğunluğu hayalkırıklığı oluyor ama 

tavsiye üzerine olunca içerikleri bitirebiliyorum” ifadesiyle Netflix’in bazı kullanıcıları genel içerikten 

uzaklaştırdığı görülmektedir. Benzer bir konu üzerine yorum yapan K5, “Artık gerçekten izleyecek bir 

şey bulmakta zorlanıyorum, çünkü aşırı sıradanlaşan içerikler, bir anda viral olan itici konulara denk 

geliyorum ama eski ve kaliteli yapımları severek tekrar tekrar izlemek yeni bir içerik izleme riskini 

almaktan daha mantıklı geliyor” ifadesine bakarak Netflix’in nitelikli yapımlar konusunda 

hassasiyetini kaybettiğini göstermektedir. 

Katılımcıların büyük çoğunlukla Netflix’le ilgili olumlu görüşler bildirmiştir. Bunun yanı sıra 

az sayıda olumsuz görüşler de ifade edilmiştir, ancak araştırmamızda görüşlerine başvurulan 

katılımcıların hiç birisi Netflix aboneliklerini sonlandırmayı düşünmediklerini ifade etmişlerdir. Bu 

durum her ne kadar bir çelişki oluştursa da sürekli olarak platformun kataloğuna yeni içeriklerin 

eklenmesi, arayüzün kullanımının oldukça kolay olması, içeriklerin tablet, cep telefonu, bilgisayar gibi 

cihazlara indirilebilir olması, Türkçe dublaj veya alt yazı desteğinin oldukça başarılı olması gibi 

gerekçelerin katılımcılar için oldukça önemli görüldüğü anlaşılmıştır. Ayrıca kişiselleştirilmiş bir 

seçimin sunulması, kategorilerin izleme geçmişine göre belirlenmesi veya izleme listesi oluşturabilme 

gibi özelliklerin kullanıcılar tarafından olumlu olarak algılandığı sonucuna ulaşılmıştır.  
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SONUÇ 

 
Medya endüstrilerinin anahtar noktası her zaman izleyicileri ve onların izleme alışkanlıklarını 

tahmin etmek olmuştur. Klasik televizyon yayınlarının özellikle ilk yıllarında, hem kanal sayısının 

azlığından kaynaklanan sebeplerle hem de verilerin toplanması konusunda yeterli teknik imkânın 

olmayışı veya az oluşu gibi nedenlerle bu tür tahminleri yapmak zordu. Ancak günümüzde 

algoritmalar aracılığıyla bu tür tahminleri yapmak için medya şirketlerinin elinde fazlasıyla veri ve bu 

verileri işlemek için algoritmalar bulunduğu bilinmektedir.  

İzleyicilerin, izleme tercihlerinin ve sürelerinin şekillenmesinde algoritmaların önemli bir 

değişken olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle Netflix gibi platformların arayüz tasarımlarında kullanılan 

sade görsel dilin, izleyicinin kendilerini tercihlerinin merkezi olarak hissetmeleri sağlayan bir yapıda 

olduğu söylenebilir. Ancak görsel dilde kullanılan bu sadeliğin arka planında çok daha karmaşık ve 

izleyiciyi yönlendiren çeşitli matematiksel işlemlerin yürütüldüğü anlaşılmaktadır. Özellikle geçmiş 

tercihleri ve izleme alışkanlıkları ile işlenen film thumbnail’leri aracılığıyla sürekli yeni içeriklerin 

sunulduğu kişiye özel arayüz, izleyicileri aynı içeriği yeniden izlemeye veya yeni içerikleri izlemeye 

yönlendiriyor denilebilir. 

Netflix vb. dijital platformlar mevcut abone sayılarını muhafaza etmek ve daha fazla abone 

çekmek için yapay zekâya dayanan algoritmalar kullanmaktadır. Kullandığı algoritmalar yoluyla 

seyircinin izleme eğilimlerini belirleyen ve bu eğilimler doğrultusunda içeriklerini kişiselleştiren 

dijital platformlar yapımcıları izleyicinin talepleri doğrultusunda içerik üretmeye zorlamaktadır. 

Katılımcıların içeriklerin kendilerine sunulmasında kullanılan görece yeni yöntemden memnun 

oldukları ancak mahremiyetlerine ilişkin endişelerinin bulunduğu anlaşılmıştır. 
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Onur KARAHAN, Gent Üniversitesi İletişim Bilimleri ve Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve 

Sinema bölümünde lisans eğitimini almıştır. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Televizyon ve Sinema 

Ana Bilim Dalı’ndaki yüksek lisans öğrenimini “Şiddet ve Postmodernizm Bağlamında Martin Scorsese Sineması” başlıklı 

tez ile 2019 yılında tamamlamıştır. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Televizyon ve Sinema 

Ana Bilim Dalı’nda doktora eğitimine başlamıştır. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon 

ve Sinema bölümünde araştırma görevlisi olarak görev almaktadır. Yazarın başlıca çalışma alanları arasında sinemada dijital 

anlatılar, görsel kültür, televizyon ve sinemada şiddet ile kültürel çalışmalar vardır. 

 

Özet: Televizyon ve sinema gibi geleneksel kitle iletişim araçlarının dijital platformların yükselişiyle birlikte seyirciye daha 

önce deneyimlemediği anlatı ve türlerde içerikler sunmaya başlaması, değişen gündelik pratikler ve artan rekabet ortamı 

nedeniyle kaçınılmaz olarak görülmektedir. Jenkins’in yöndeşen medyaya dair ortaya koyduğu düşünceler, medya 

endüstrisinin ticari ve pazarlama stratejilerini şekillendirse de dijital hikâye anlatıcılığının televizyon yayıncılığında nasıl ele 

alındığı sorusu gerek televizyonun izleyici profili gerekse de tarihsel geçmişi düşünüldüğünde araştırmaya değerdir. Nitekim 

teknolojinin gelişmesiyle beraber geleneksel yayıncılığının önemli bir unsuru olan televizyon dizileri, anlatı kodlarını gözden 

geçirmeye başlamıştır. Bu bildiri kapsamında ele alınan Modern Family: Connection Lost bölümü, dijital hikâye anlatıcılığı, 

screenlife tekniği ve yöndeşme kültürü bağlamında incelenmiştir. Mekân olarak birbirinden uzakta ya da aynı evin içinde 

olan karakterlerin birbirleriyle yalnızca laptop, tablet ve akıllı telefon gibi ağ temelli cihazlar vasıtasıyla dolayımlı iletişime 

geçmesi, gündelik yaşamın dinamik yapısını ön plana çıkartırken, ikincil ekranların birincil ekran olarak kullanılması ise 

anlatı ve araç arasındaki sınırların silinmeye başladığını göstermektedir. Sonuç olarak dijital araçlar vasıtasıyla ağ temelli 

dijital bir anlatının kurulduğu tespit edilmiştir. Böylece televizyon ekranlarından alışık olduğumuz kamera açıları, 

kameranın konumu, kompozisyon, mizansen, ritim ve kurgu gibi geleneksel yayıncılığa ait anlatı kodları bu bölüm özelinde 

kırılmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Modern Family, Yöndeşme Kültürü, Screenlife, Dijital Hikâye Anlatıcılığı, Dolayımlı İletişim 

 

Abstract: With the rise of digital platforms, traditional mass media such as radio, television and cinema begin to offer 

narratives and genres to the audience that they have not experienced before, it seems inevitable due to changing daily 

practices and increasing competitive environment. Although Jenkins' thoughts on converging media shape the commercial 

and marketing strategies of the media industry, the question of how digital storytelling is handled in television broadcasting 

is worth investigating considering both the historical background of television and its audience profile. As a matter of fact, 

with the development of technology, television series, which are an important element of traditional broadcasting, have begun 

to review their own narrative codes. In this paper, Modern Family: Connection Lost episode was examined in context of 

digital storytelling, screenlife technique and convergence culture. While the characters who are spatially far away from each 

other or in the same house communicate with each other only through network-based devices such as laptops, tablets and 

smartphones, the dynamic nature of daily life is emphasized, while the use of secondary screens as the primary screen shows 

that the boundaries between the narrative and the medium have begun to collapse. As a result, it has been determined that a 

network-based digital narrative is established through digital tools. Thus, the narrative codes of traditional broadcasting such 

as camera angles, camera position, composition, mise-en-scene, rhythm and editing that we are accustomed to from television 

screens are broken in this episode. 

 

Keywords: Modern Family, Convergence Culture, Screenlife, Digital Storytelling, Mediated Communication 
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tamamlamıştır. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Tv Sinema Bölümünde Profesör Doktor olarak çalışmaktadır. 

 

Vefalı ENSER, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını aynı üniversitede, doktorasını 

İstanbul Üniversite’sinde tamamlamıştır. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Tv Sinema Bölümünde Doktor 

Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. 

 

Özet: Sinematografik anlatıda salgın konusunun hangi bağlamlarda iş gördüğünün tartışıldığı bu çalışmada sinematografi, 

film ve salgın gibi konular kavramsal çerçeveyi oluşturmaktadır. İlgili literatürün taranması yöntemiyle oluşturulan bu 

aşamadan sonra konu ile ilgili seçilen filmler analiz edilmiştir. Eleştirel analiz yöntemlerinin kullanıldığı bu aşamada ise 

örnek filmler seçilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Sinema, Salgın, Film 

 

Abstract: In this study, in which contexts the epidemic issue is discussed in the cinematographic narrative, topics such as 

cinematography, film and epidemic will form the conceptual backround. After this section, which will be examined by 

scanning the relevant literature, the films to be selected will be analyzed. In the next section, where critical analysis methods 

will be used, sample films will be selected. 

 

Keywords: Cinema, Epidemic, Film 

 
SİNEMATOGRAFİDE SALGIN ANLATISI 

GİRİŞ 

Veba, kolera, ebola gibi bulaşıcı virüsler edebiyatta olduğu gibi. Sinemada da çok sayıda 

senariste ve yönetmene ilham kaynağı olmuştur. Yaklaşık 2 yıldır Dünyayı saran coronavirüs 

sinemadaki salgın filmlerini ve salgın konusunu gündeme getirdi. Aslında hastalıklar konusu 

sinematografinin ilk zamanlardan itibaren ilgi duyduğu bir anlatım mecrası olarak iş görmektedir. 

Hastalık bireysel ya da salgın biçiminde sinema filmlerinde kimi zaman hikayeyi başlatan kimi 

zamanda senaryo da doruk noktaya ulaştıran bir unsur olarak kullanılmaktadır.  

Genel itibariyle salgın niteliğinde olmayan hastalıklar marjinal türde olmaktadır. Sinema 

tarihine bakıldığında bu hastalıkların çoğunun psikolojik bir sıkıntıya tekabül ettiği ve karakteri 

oluşturmak noktasında çok güçlü bir etken olduğu görülmektedir. Alfred Haitchcock hastalık 

konusunu bu şekilde kullanan en ünlü yönetmenlerden biridir. Hemen ilk akla gelen filmleri Vertigo 

(1958) ve Psycho (1960). İki filmde de öykü ve karakterler hastalık üzerine kurulmuştur. Hastalık 

filmlerde temel belirleyendir. Sinema tarihine kült olarak geçen iki filmin adı da yine bir hastalığa 

denk gelmektedir. Psycho’da psikolojik sıkıntılar yaşayan hasta biri, Vertigo’da ise filmin adıyla eş 

olan yükseklik korkusu konu edilmektedir. Bu filmlerde hastalık o kadar yoğun ve güçlü birer anlatım 

aracına dönüşmüştür ki çekim türleri, sahne planlaması, efekt ve makyaj gibi teknik anlatım 

unsurlarını bile etkilemiştir. Hatta Vertigo filminde kullanılan açılara münhasır sinema literatüründe 
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vertigo hareketi diye adlandırılan ve genelde bir yerden atlamalı intihar sahnelerinde kullanılan bir 

çekim türü ortaya çıkmıştır. Yine Psycho filminde kan yerine kullanılan efekt, müzik ve amors plan 

sonraki gerilim filmlerinin klişeleri olmuştur. Kanser, Madde bağımlılığı ve zihinsel engel gibi konular 

da sinema tarihinde yoğun olarak kullanılan türlerdir. İkuru (1952), Jenifer on My Mind (1971), Rain 

Man (1988), The English Patient (1996) ve The Fault in Our Stars (2014) filmleri ilk akla gelen 

yapımlardır. 

Dünya sinemasında olduğu gibi Türk sineması da hastalık konusunu sinematografik bir 

anlatım aracına dönüştürmüştür. Bizim sinemamızdaki en yaygın kullanılan hastalık türü ise 

kanserdir. Hatta Yeşilçam’ın sürekli eleştirilen ağır melodram klişesinin oluşturulmasında bu 

hastalığın etkisi çok güçlüdür.   Kansere duçar olan karakterlerin çevreleriyle kurduğu ilişki ve 

hayatta kalma mücadeleleri kendiliğinden ve kolay bir dramın ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Ertem 

Eğilmez’in yönettiği Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Kahraman Kral’ın oynadıkları Canım Kardeşim 

(1973) Türk sinemasının başyapıtları arasında gösterilmektedir. Kanser hastalığının merkezde olduğu 

filmde karakterlerin kurulması ve öykünün sürdürülmesi dâhil pek çok sinematografik klişe hastalık 

minvalinde oluşturulmuştur. Hayat Kavgası (1969), Yavrularım (1984), Masumiyet (1997), Asmalı 

Konak (2003) ve Babam ve Oğlum (2005) filmleri hastalık konusunun işlendiği yapımlar olarak öne 

çıkmaktadır. 

Salgın hastalıklar da yine çok yoğun bir biçimde sinematografik anlatıda kullanılmaktadır. 

Daha çok veba ve kolera gibi salgın türleri işlenmekle birlikte 2000 sonrası yapımlarda virüs sebepli 

hastalıkların yoğun olduğu görülmektedir. AİDS ve Ebola, virüs tipi salgın konulu filmlerde en çok 

kullanılanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Filmlerde bu virüsler bilimkurgudan korkuya, dramdan 

romantizme kadar pek çok türde insanlığı yok etme potansiyeli olan bir tehlike olarak sinematografik 

anlamda iş görmektedir. Filmler bu konuları hassas ve gerçekçi bir şekilde ele alıyor gibi görünse de 

esasen kurgusal anlatımın bütün imkanlarını kullanmaktadır. Öykünün başlangıcından serimleme ve 

sonuca, karakterlerin seçiminden mekana kadar pek çok açıdan sinematografinin teknik imkanları 

devreye girmektedir.  

Panic in the Street (1950), The Andromeda Strain (1971), Death in Venice (1972), 12 Monkeys 

(1995), Outbreak (1995), War of the Worlds (2005), Children of Men (2006), Blindless (2008), Flu (2013) 

ve nihayet Contagion (2020) gibi filmler salgın konulu filmler literatüründe ilk akla gelenler.  Filmlere 

bakıldığında alt metin olarak kıyamete yaklaşık bir sorunla karşı karşıya kalmış insanlığın karşısına 

biyoterörizm, uzay istilası ve insanlıktan çıkma (zombileşme) gibi engeller çıkarılmaktadır.  

Sinematografi ve salgın hastalıkların merkezde olduğu bu çalışmada sinema ve salgın ilişkisi 

ele alınmaktadır. Salgın ve sinema konulu sınırlı sayıdaki literatüre bakıldığında; salgından film 

endüstrisinin nasıl etkilendiği, sinemada salgın anlatısının ahlaki boyutu, sosyal normlar bağlamında 

filmlerin nasıl iş gördüğü ve sinema yoluyla korku kültürünün yaratımı gibi konular öne çıksa da bu 

çalışma ilişkiye daha çok sinema tekniği açısından yaklaşmaya çalışmaktadır. 

SİNEMATOGRAFİ 

Sinematografi kavramı temelde film yapımına ilişkin bir sanat alanı olarak kabul edilmektedir 

(Demers, 2005: 51). Diğer yandan bu kavram, hareketli fotoğraf sanatı ve bilimi olarak 

tanımlanmaktadır. Dolayısıyla sinematografi kavramının bilimsel bir boyutu da bulunmaktadır.  

Latince bir kökene dayanan sinematografi temelde ‘harekete yazmak’, ‘harekete çizmek’ 

anlamına gelen bir göstergedir. Kavramın arkaik kökeninde bulunan photo graphi ise ‘ışığa yazmak’ 

anlamına gelmektedir (Brown, 2011: 17). Dolayısıyla sinematografi kavramını ışığa duyarlı maddeler 
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üzerine hareketli görüntü kaydetme ve yansıtma işlemi biçiminde genel olarak tanımlamak 

mümkündür (Yurdigül, 2019: 56).  

Kavram literatür bağlamında daha ayrıntılı incelendiğinde teknik olarak Lumière Kardeşler’in 

icat ettiği ve “sinematograf” adını verdikleri aygıta dayandığı görülmektedir. Sinematograf kavramı 

“kinema-atos = devinim (hareket)” ile “graphein = yazmak” sözcüklerinden türetilmiştir. Bu kavram 

“devinimi yazan, devinimi saptayan” anlamını gelmektedir (Özön, 2008: 3).  

Sinemanın bir sanat dalı olarak görülmeye başlanmasında çeşitli etkenler söz konusu 

olmuştur. Ortaya çıkışandan günümüze kadarki serüveni içinde fotoğraf da dahil olmak üzere 

geliştirilen araç ve teknikler ile bu gelişim seyri içinde ortaya çıkan kuramsal yaklaşımlar önemli 

etkenlerdendir. Örneğin gerçeklik farklı boyutlardan ele alınabilecek bir olgu olsa da durağan 

fotoğraftan hareketli fotoğrafa geçişle birlikte sinema-gerçeklik ilişkisinde derin bir kırılma söz 

konusu olmuştur. Hareketli fotoğrafın yarattığı yanılsama ile görüntü daha bir derinlik kazanmıştır 

(Lotman, 1999: 28).  

Çeşitli araç ve tekniklerle kendine özgü bir dil yaratan sinema, söz konusu tekniklere dayalı 

olarak ürettiği devinim mantığı içinde görsel imgeler yaratmıştır. Sinemada, her şey bir anlam 

taşımakta ve her şey bu anlamlar üzerinden bir enformasyon aktarımına dönüşmektedir. Dolayısıyla 

sinematografi çok güçlü bir anlam yaratma biçimi olarak tanımlanabilmektedir (Yurdigul, 2019:312). 

SALGIN 

Son zamanlarda disiplinler arası bir konu haline dönüşen salgın; belli bir insan 

popülasyonunda, belli bir periyotta, yeni vakalar gibi görülen ancak önceki tecrübelere göre 

beklenenden fazla etki gösteren bir hastalık olarak tarif edilmektedir. (Özkaya ve Çınar, 2020:37). 

Ancak yine ilgili literatüre bakıldığında epidemi ve pandemi biçiminde bir ayrım yapıldığı 

görülmektedir. Buna göre belli bir bölgede yayılan salgınlar epidemi, dünya çapında yayılan salgınlar 

ise pandemi olarak tanımlanmaktadır (Budak ve Korkmaz, 2020:65). 

Ancak Bir hastalık veya tıbbi durum sadece yaygın olması ve çok sayıda insanın ölümüne yol 

açması nedeniyle pandemi olmuyor (Yıldız, 2007: 306). Aynı zamanda bulaşıcı olması gerekiyor. Çok 

fazla sayıda insanın ölümüne sebep olan ancak bulaşıcı olmayan meşhur hastalıklar da bulunuyor. 

Örneğin kanser, insanlarda çok sayıda ölüme sebep olan bir hastalık olmasına rağmen bulaşıcı 

olmadığı için pandemi olarak adlandırılmıyor (Erdem, https://www.kobiaktuel.com.tr/).  

Meşhur salgınlara örnek vermek gerekirse Orta Çağ Avrupasında yaşanan ve kara veba olarak da 

bilinen hıyarcıklı veba. Koronavirüs ise Latince taç anlamına gelen “corona” kelimesiyle telaffuz 

edilmektedir. Zararlı RNA virüsleri olarak bilinen koronavirüsler insanlarda solunum, karın, kalp ve 

nörolojik hastalıklara neden olmaktadır. İnsan enfeksiyonlarına genellikle Alfa ve Beta türleri neden 

olur. Genellikle hayvanlarda olan insan koronavirüsleri ilk olarak 1960'larda rastlanmaya başlanmıştır 

(Oğuztürk, 2020:4). 

Halihazırda günümüzdeki haline yönelik kısa bir bilgi vermekte fayda var. İlk olarak Çin’in 

Wuhan bölgesinde, 2019 yılı Aralık ayının başında görülüp, bu bölgedeki yetkililer tarafından 

tanımlandığı için gayri resmi Wuhan koronavirüsü adıyla da bilinen yeni koronavirüs solunum yolu 

enfeksiyonuna neden olan ve insandan insana geçebilen bulaşıcı bir virüstür. Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO) tarafından virüsün resmi adı SARS-CoV-2 (Şiddetli Akut Solunum Sendromu-Koronavirus-2) 

olarak belirlenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü virüsün neden olduğu hastalığı tanımlamak için COVID-

19 terimini kullanmaktadır (https://www.acibadem.com.tr/). 30 Ocak 2020'de CoViD-19, Dünya Sağlık 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Epidemi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Pandemi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kanser
https://www.kobiaktuel.com.tr/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Orta_%C3%87a%C4%9F
https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kara_veba
https://tr.wikipedia.org/wiki/H%C4%B1yarc%C4%B1kl%C4%B1_veba
https://www.acibadem.com.tr/
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Örgütü tarafından küresel bir sağlık acil durumu ilan edilmiştir. 11 Mart 2020 tarihinde ise virüs 

pandemi, yani küresel salgın hastalık olarak ilan edilmiştir. 

SALGIN VE SİNEMA İLİŞKİSİ 

Salgın konusunu sinemaya ilişkin düşündüğümüzde sinematografik anlatımın iki temel 

yapısı bağlamında değerlendirebiliriz. Filmin dramatik yapısı da denilen içsel yapı (Öykü/Öyküleme) 

ve daha çok biçimsel öğelerin birleşimiyle sinema tekniğine göre oluşturulan dışsal yapı.  

Filme konu olan olay örgüsü, olayların etki alanı ve sonuçları dramatik yapıyı belirlemektedir. 

Filmin dramatik yapısını kurmak için seçilen hikayede özdeşleşme, çatışma, yeniden tanıma ve final 

bölümleri olmak zorundadır. Karakterlerle özdeşleşme sürecinde seyirci ana karakteri iyice tanımalı 

ve hikayeyi yaşama biçimine dahil olmalıdır. Çatışma aşamasında kaza, ölümcül hastalık, hırsızlık ve 

cinayet gibi hikayenin durağan gidişini sekteye uğratacak bir olay gerçekleşmeli, film dilinin olmazsa 

olmazı zıtlıklar art arda gelmelidir. 

Salgın hastalıkların konu edildiği filmlerin içsel yapılarına bakıldığında öykülemede 

sinematografik anlatıyı etkileyen bir alegorik durum söz konudur. Karakterin bedeni ve toplum 

arasındaki ilişki genelinde şekillenen öykülerde salgın teması çoğu zaman nedensellik ilkesinin 

dışında gerçekleşir (Saydam, 2020: 134). Mevzuya buradan bakıldığında seçilen temaların bilim kurgu 

ya da drama türü fark etmeksizin yabancılaşma, geri kalmışlık, taşra ve ötekileştirme gibi konular 

üzerinden oluşturulduğu görülmektedir. Bu vurguların yoğunluğu ise olumsuzlama ve zıtlıklar 

kullanma ile güçlendirilmektedir. Salgın konusu dışındaki yapımlarda da bunun izlerine rastlamak 

mümkündür. Anlatı sinemasının güçlendiği 1940’lardan itibaren zıtlıklar ve olumsuzluklara ilişkin 

olarak ölüm, savaş, faşizm, göç, kentleşme, gender sorunları, hastalıklar, ekonomik bunalım ve salgın 

anlatıları öyküleme sürecinde yoğun biçimde işlenmişlerdir . 

Öyküleme sürecinde salgın konusunun olumsuzluklar yaratarak çatışmayı ortaya koymak ya 

da doruk noktaya çıkarmak gibin alegorik bir işlevselliği bulunmaktadır. Salgın ölüm ile 

ilişkilendirilebilecek, ölümü doğrudan işaret eden bir olgudur. Olumsuzlamanın ve zıtlığın en kati ve 

keskin hali sayılan ölüm sinematografik anlatı dilinin etkili aracı olarak metni kuran ve bu metni 

izleyiciye duyumsatan alt metne, yani salgının alegorisi sayılan ölüm hatırlatmasına tekabül 

etmektedir. Burada salgının ölümü hem bedenen hem de topyekûn toplumsal olarak gerçekleştirme 

ihtimali anlatıyı çok daha güçlü hale getirmektedir. Genç ve sağlıklı başkarakter virüsle savaşırken 

aslında ölüme de meydan okumaktadır. The War of the World (2005), I’m Legend (2007) ve Flu (2013) 

gibi pek çok filmde yok olmanın eşiğine getiren salgın hastalık film öyküsünde insanoğlunun 

karşısına çıkarılan en büyük engeldir. Bu engeli aşmak gayretine giren karakterler gerek kendi iç 

dünyaları gerekse çevreleriyle giriştikleri çatışmalarla güçlenmektedirler. 

Karşıtlıklar yaratarak dışlamak ya da yabancılaştırma pratikleri de yine salgın anlatısının 

sinematografideki yansımalarından biridir. En başından beri sinemada bir takım öncüller ve 

dokunulmazlıklara göre biçimlenen ortak kanaat, geçerli ve gerçek kanaat olmaktadır. Temsil 

sistematiği içerisinde yer almayan ya da anlatının iyice güçlendirilmesi için dışlanan yaşam biçimleri, 

yabancılar, ötekiler gibi biz anlatısının dışında kalmayı reddedenler ise yalıtılma ve uyumsuzluk 

korkusuyla ya sessiz kalmakta ya da dışarıda bırakılmaktadırlar. Malum üzere zaten sinematografinin 

temel anlatı yapısı zıtlıklar üzere oluşturulmaktadır. Biz - onlar, yerli- yabancı, dünyalı-uzaylı gibi 

hemen her şey ikili karşıtlıklar üzerine oturmaktadır. Salgın konulu filmlerdeki yabancılaştırma ise 

geri kalmışlığa, taşraya, kent yaşamına, hatta dünya dışına kadar uzanmaktadır. Salgının ilk başladığı 

yer ötekilerin dünyasıdır. İlk defa arka sokaklarda, gettolarda yaşayanların tecrübe ettikleri virüslere 
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verilen ilk kurban sıradan insanlardır. Örneğin Blindless (2008) filminde yaratıcı bir zorlamayla  

körlük bir salgın olarak ele alınırken salgının ilk kurbanı bir Japon, sonrasında yaşlı bir siyahi adam ve 

fahişedir. Kurban sayısı çoğaldıkça düzen bozuluyor ve düzene karşı gelenler önce sapkın ilan 

edildikten sonra sistem tamamen orman kanunlarına dönüşüyor. Children of Men (2008) filminde de 

benzer bir durum söz konudur. Küresel salgın, hastalık, ayrımcılık, sömürgecilik, yalıtım politikası, 

küresel göç, ekolojik sorunlar gibi dünyayı tehdit eden başat konuları ele alan filmde bütün ülkeler 

haritadan silinmesine rağmen bir tek büyük Britanya totaliter ve faşist bir rejimle varlığını 

sürdürmektedir. Politik bir başkaldırı hikayesinin merkezine yerleştirilen salgın sinematografik 

anlatıda dışlayıcı politikaların temel belirleyenidir. Eğer olay ülke sınırlarının dışında ise bu genelde 

Çin (Contagion, 2020), Meksika (The Andromeda Strain, 1971), Rusya, Afrika (Outbreak, 1995) ya da 

bir Ortadoğu ülkesidir. Özellikle son yapımlara bakıldığında yabancı artık dünya içinden değil, 

dışarıdan, uzaydandır. Salgının çıktığı yer de artık dünya içinden değil, dünya dışı yaratıkların istila 

aracı olarak kullandıkları bir şeydir.  

Salgın ve sinema ilişkisi en etkili anlatı yöntemlerinden biri olan korku bağlamında da 

değerlendirilebilir. Korku unsuru sinemada hemen her türden filmde kullanmaktadır. Bu türlü 

filmlerde ise salgınların toplumu nasıl etkileyebileceğine dair iki farklı korku biçimi gösterilmektedir. 

Sosyal yaşamın bozulabilme ihtimalini besleyen korku ve halkın sosyal yaşamdaki normlara sıkı 

sıkıya bağlı olmaları gerekliliği söylemi üzerinden kuralların korunmasını teşvik eden korku (Han ve 

Curtis, 2020). Korkuya yönelik toplumsal tepkinin ilki genellikle yaşam içinde algılanan ahlaki 

kusurlarla ilgili endişeyle, ikinci tepki ise toplum dışından keyfi veya aşırı kontrollerin 

uygulanmasıyla ilgilidir. Her iki durumda da korku, salgın konulu filmlerde mevcut düzenin devam 

etmesi gerekliliğini vurgulayan bir uyarıcıdır. 

Paniğe ve kaosa yol açan korku unsuru, salt eğlence değeri için salgın hastalığın dramatik 

temsillerinde sürdürülmektedir. İki anlamda bir sorun doğurabilecek olan bir temsil aynı zamanda 

toplumun salgın hastalıklara olan duyarını da belirlemektedir. Halkın salgın hastalıklar konusundaki 

gerçeklik algısına da müdahale sayılabilecek olan temsil sorunludur. Temsile dair bu duyar iki şekilde 

gerçekleşmektedir. Birincisi paniğe kapılmış kalabalıklar görüntüsü, film gerçekliğinde aksiyona ve 

eğlenceye dair heyecan verici görüntüler oluşturabilir (Pappas vd, 2003: 939). Ancak film dünyasının 

dışında gerçek hayatta toplumun salgına yönelik olası tepkilerini gizlemektedir. İkincisi ise toplumun 

salgın hastalıklara karşı nasıl davrandığına dair algısının sinema ve popüler kültürden büyük ölçüde 

etkilenebileceği konusudur. Üstelik bazı durumlarda sinematografinin ortaya koyduğu salgına 

yönelik temsil biçimi toplum tarafından bilimsel gerçekler olarak da benimsenebilmektedir. 

SONUÇ 

Salgın konusu sinemada aksiyon ve dram kategorileri içerisinde yer alsa da ilgili literatüre 

bakıldığında en iyi film örneklerinin bilim kurgu türünde ortaya çıktığı görülmektedir. Tüm dünyayı 

kısa zamanda etkisi altına alan grip ya da insanları zombiye dönüştüren virüs gibi konular 

sinematografik anlatıda geleceğe ilişkindir. Genelde dünya dışı bir kaynaktan gelen salgın “şimdinin” 

insanına dünyayı kurtarma fırsatı sunmaktadır. Bu fırsat geçmişte yapmış olduğu kötülükleri telafi 

etmek için fırsata dönüşen bir kefarettir aslında. The Andromeda Strain (1969), I m Legend (2007) ve 

Flue (2013) gibi sinema tarihinde diğerlerine göre biraz daha şöhretli filmler, insanoğlunun başına 

ceza olarak gelmiş musibetlerden kurtulma hikayeleridir. Kurtulma genelde büyük kefaret 

gerektirirken sinematografinin güçlü anlatım stratejilerinden olan ifrat ve tefritin en marjinal 

kullanımıyla mümkün olmaktadır. Salgından neredeyse bütün insanoğlu etkilenmiş ve yok olmak 
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üzeredir. Buna karşın beklenen kurtarıcı çevresine ya da ailesine karşı asosyal bir tip olarak başlarda 

umarsızdır. Ancak cezanın karşılığı olarak tüm insanoğlu feda edildikten sonra insanlığın kaderini 

elinde bulunduran kahraman hiç beklenmedik bir şekilde kurtuluşu bulur. 
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Sinema ve Televizyon Bölümünde Öğretim Üyesidir. Sinema Tarihi, Belgesel Sinema alanındaki akademik çalışmalarının 

yanı sıra belgesel filmler de çekmektedir.  

 

Özet: 1950’li yıllarda Türkiye’de sinema sektörü hareketlilik kazanmış, yıllar içinde çekilen film sayısı artmıştır. Film 

sayısındaki nicel artış ile film türleri de çeşitlenmiştir. 1951 yılında Türkiye’de ilk uzun metrajlı bir çizgi filmin yapım 

çalışmalarına başlanmıştır. “Evvel Zaman İçinde” adını taşıyan çizgi filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini Turgut 

Demirağ üstlenmiştir. Ancak filmin asıl yaratıcısı Yüksel Ünsal’dır. Yüksel Ünsal, çizgi film projesini Turgut Demirağ’a 

iletmiş ve Demirağ finansmanı karşılamıştır. Filmin görsellerinin çizimlerini Yüksel Ünsal üstlenmiştir.1 saat 30 dakika 

uzunluğunda olması planlanan filmin görselleri Yüksel Ünsal’ın idaresinde 30 genç çizer tarafından çizilmiştir. Birinci 

kısmı Nasrettin Hocanın hikâyelerinden, ikinci kısmı Keloğlan masalından, üçüncü kısmı Gülderen Sultan’ın 

maceralarından oluşan filmin senaryosunu Tahir Olgaç yazmıştır. 7 yıla yakın süren çizim süreci belirli bir aşamaya 

geldikten sonra baskı işlemleri için çizimler ABD’ye gönderilmiştir. "Film Effects of Hollywood” tarafından filmin banyo 

işlemleri yapılmasının ardından iş kopyalarında gerekli düzeltmeler için film yeniden ABD’ye gönderilmiştir. Türkiye’de 

uygulanan kambiyo rejiminden ötürü yurt dışına döviz çıkışlarından alınan izinlerde sorunlar yaşanmıştır. 8 yıl üzerinde 

çalışılan “Evvel Zaman İçinde” filmi ABD’de kaybolmuştur. Türkiye’nin ilk uzun metrajlı çizgi filmi tamamlanamamıştır. 

Bu çalışmada, “Evvel Zaman İçinde” yapım süreci aktarılacak, filmin akim kalmasının nedenleri sorgulanacaktır. Elde edilen 

yeni bilgi ve belgeler ışığında filmin ABD’de kaybolma süreci aydınlatılmaya çalışılacaktır. Ayrıca bu çalışmada, dönemin 

Türk hükümetinin sinemaya yaklaşımının, çizgi film projesinin başarısızlığa uğramasında rolü sorgulanacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Çizgi Film Tarihi, Sinema Tarihi, Bürokrasi 

 

Abstract: In the 1950s, the cinema sector in Turkey gained momentum and the number of movies shot increased over the 

years. With the quantitative increase in the number of films, film genres have also diversified. In 1951, the production of the 

first feature-length cartoon in Turkey began. Turgut Demirağ undertook the producer and director of the cartoon named 

"Evvel Zaman İçinde". However, the real creator of the film is Yüksel Ünsal. Yüksel Ünsal forwarded the cartoon project to 

Turgut Demirağ and Demirağ met the financing. The visuals of the film were drawn by Yüksel Ünsal. The visuals of the 

film, which is planned to be 1 hour and 30 minutes long, were drawn by 30 young cartoonists under the direction of Yüksel 

Ünsal. Tahir Olgaç wrote the screenplay of the film, the first part of which is the stories of Nasreddin Hodja, the second part 

is the tale of Keloğlan, and the third part is the adventures of Gülderen Sultan. After the drawing process, which lasted for 

almost 7 years, reached a certain stage, the drawings were sent to the USA for printing processes. After the development of 

the film by "Film Effects of Hollywood", the film was sent back to the USA for the necessary corrections in the business 

copies. Due to the foreign exchange regime implemented in Turkey, there were problems in the permissions taken for foreign 

exchange outflows. It was lost in the USA. Turkey's first feature-length cartoon could not be completed. In this study, the 

production process of "Evvel Zaman İçinde" will be explained, the reasons for the film's failure will be questioned. In the 

light of the new information and documents obtained, the process of the film's disappearance in the USA will be tried to be 

clarified. In this study, the role of the Turkish government's approach to cinema in the failure of the cartoon project will be 

questioned. 

 

Keywords: Cartoon History, History of Cinema, Bureaucracy. 
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GİRİŞ 

 
Sinema bir sanat dalı olduğu kadar büyük bir endüstridir. Sinemanın keşfine farklı ülkelerden 

mucitler katkı yapmış olsa da sinematografinin icadının onuru Fransız Lumiere Kardeşlere verilmiştir. 

Sinemanın dünya çapında tanınması Lumiere Kardeşlerin operasyonları sayesinde olmuştur. 

Sinemanın sanatsal ve endüstriyel gelişiminin öncülüğünü başlangıçta Fransızlar başta olmak üzere 

Avrupalılar üstlenmiştir. Ancak kısa sürede sinema sektörünün belirleyici ülkesi Amerika Birleşik 

Devletleri, sinemanın merkezi de Hollywood olmuştur.  Birinci Dünya Savaşı’nda Avrupa zayıf 

düşerken, Amerikan sineması endüstriyel kontrolü pekiştirmenin yanı sıra yeni teknolojileri 

geliştirmeye devam etmiştir (Nowell-Smith, 2008, s. 19). Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Hollywood 

stüdyoları dünya film pazarına egemen olmuştur. Avrupa devletleri, Hollywood’un egemenliğinden 

korunabilmek için özel vergiler, gümrük tarifeleri, hatta boykot gibi çeşitli korumacı önlemelere 

başvurmuştur. ABD’de ise, Hollywood şirketleri uluslararası pazarları açık tutmak için Amerikan 

Posta İşletmeleri eski Genel Müdürü Will H. Hays’i görevlendirmişlerdir. Hays, yabancı ülkelerde 

Hollywood şirketlerinin hiçbir kısıtlamayla karşılaşmadan etkinlik göstermelerini sağlamaya 

çalışmıştır (Gomery, 2008, s. 64-70). Amerikan film endüstrisi, yurtdışı operasyonlarında Dışişleri ve 

Ticaret Bakanlıklarından yardım almıştır. ABD Konsoloslukları izleyici tercihleri, gösterimi etkileyen 

koşullar ve rakiplerin faaliyetleri gibi film ticareti ile ilgili önemli bilgileri toplama konusunda iş 

birliği yapmıştır (Vasey, 2008, s. 77). Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliği Üçüncü Kâtibi Eugene M. 

Hinkle tarafından 1931 yılında hazırlanan Türk Sineması ve Türk seyircisinin profili hakkındaki 

detaylı rapor, ABD Konsolosluklarının yaptığı çalışmalara bir örnektir (Bali, 2007). Will Hays, dünya 

çapında izleyici karşısında filmlerin, Amerikan mallarının “sessiz satıcısı” olduğu gerekçesiyle Ticaret 

Bakanlığı bünyesinde bir Film Dairesi kurulması için Amerikan Kongresi’nde başarılı bir lobi 

yürütmüştür (Vasey, 2008, s. 77).  Öte yandan pek çok ülke, Hollywood’un etkisinden korunmak için 

kendi sinema endüstrilerini koruyan yasalar çıkarmıştır. Almanya “kontenjan sistemini” geliştirmiş ve 

Fransa da onları takip etmiştir. Hollywood’dan ithal edilen filmler her yıl için belli bir sayıyla sınırlı 

tutulmuştur. 1927’de oluşturulan İngiliz kota sistemi, iç pazarda İngiliz filmlerinin belli bir gösterim 

zamanı ayırmak için tasarlanmıştır. Japonya tamamen içe kapanmış, Sovyetler Birliği ise, 1920’lerin 

ortasında sınırlarını ithalata kapatmıştır. Ancak yine de Hollywood rekabetine dayanabilen Alman 

sineması, içe kapanan Japonya ve Sovyetler Birliği dışında Hollywood filmleri ülke perdelerinde 

standart eğlence haline dönüşmüştür (Gomery, 2008, s. 70-72). İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa 

ülkeleri, ulusal sinema sektörlerinin Hollywood karşısında rekabet edebilmesi için politikalar 

geliştirmeye devam etmiştir. Fransa, Amerikan filmlerine kota uygulamış, Fransa’da bir yılda 

gösterilecek Amerikan film sayısı 120 adet ile sınırlanmış, sinema salonlarına yıl boyunca yüzde 37 

oranında Fransız filmi gösterme zorunluğu getirilmiştir. Ayrıca bilet fiyatlarına eklenen bir vergi ile 

Fransız filmlerine destek olmak için özel bir fon kurulmuştur. İngiltere’de savaştan sonra ithal edilen 

Amerikan filmlerinin sayısını azaltmak için yabancı filmlere ek bir vergi getirilmiş, sinema 

salonlarının göstermekle yükümlü oldukları yerli film oranı yüzde 45’e çıkartılmıştır. İngiltere’de de 

biletlerden alınan vergiyle oluşturulan bir fon ile yerli film üretimi desteklenmiştir (Teksoy, 2014, s. 

395,404).  Yabancı filmlere uygulanan kota, pek çok ülke tarafından benimsenmiş, Mısır ve İtalya’da 

200, Yunanistan’da ise 250 film ile sınırlandırılmıştır (BCA-030-0-001-000-000-125-802-1, s. 3). 
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Hollywood, ABD Hükümetlerinin desteği ile dünya film pazarındaki hegemonyasını sürdürmeye ve 

geliştirmeye çalışırken başta Avrupa olmak üzere diğer ülkeler ulusal sinema sektörünü korumaya 

çalışmıştır. Sinema sektörü, uluslararası arenada ülkeler arasında rekabet sahasına dönüşmüştür. 

Türkiye’de ise yerli film üretimini teşvik etmek maksadıyla 1948 yılında Hükümet, Türk filmlerini 

gösterecek sinemalara belediye vergisinde yüzde elliye yakın bir oranda indirim yapmıştır. Bu 

indirim, film yapımcılığını kazançlı bir alana dönüştürmüş, Yeşilçam sinemasının doğuşunun 

etkenlerinden biri olmuştur (Scognamillo, 2010, s. 111). Ancak Türk filmlerine yüzde 25, yabancı 

filmlere yüzde 70 uygulanması gereken belediye vergisi birçok yerde tam uygulanmamış, belediyeler 

yabancı filmlerden yüzde 40 oranında vergi almıştır. Yerli Film Yapanlar Cemiyeti’nin 1953 yılında 

Hükümete sunduğu “Türk Filmciliğinin Dertleri ile Çarelerine Dair Rapor” devletin himaye ve 

desteğini talep etmektedir. Raporda, Mısır, Yunanistan, Fransa ve İtalya örnek gösterilerek film 

ithalatına sınırlama getirilmesi talep edilmiştir (BCA-030-0-001-000-000-125-802-1, s. 2-4). Ancak 

dönemin hükümeti, film ithalatının sınırlandırılması talebi ile ilgili bir adım atmamıştır.   

1950’li yılların başında sinema sektörü hareketlilik kazanmış, her yıl çekilen film sayısı 

artmıştır. Film sayılarındaki nicel artışın yanı sıra farklı türlerde filmler de çekilmiştir.  1950’li yılların 

başında Türk sinemasında en cesur girişim, uzun metraj bir çizgi film projesi olmuştur. AND filmin 

yapımcılığında Yüksel Ünsal’ın üstlendiği çizgi film projesi 1951 yılında başlamış, çizim ve animasyon 

süreci altı-yedi yıl sürmüştür. Büyük bir emek ve maliyet harcanan film, banyo işlemleri için 

gönderilen ABD’de kaybolmuştur. Türk Sinema tarihi ile ilgili eserlerde Türkiye’nin ilk uzun metrajlı 

çizgi filmi hakkında yazılanlar birkaç satırdan ibarettir (Scognamillo, 2010, s. 113; Özön, 1962, s. 130; 

Özgüç, 1990, s. 58; Onaran, 1994, s. 196). “Evvel Zaman İçinde” filmi ile ilgili en titiz ve detaylı araştırma 

Burçak Evren ve Müjgan Yıldırım’ın ortak eseridir (Evren & Yıldırım , 2014). Bu çalışmada ise Türk 

Sinemasının ilk uzun metrajlı çizgi filmi “Evvel Zaman İçinde” projesinin yapım süreci aktarılacak, 

projenin gerçekleşmeme nedenleri irdelenecektir. Elde edilen yeni bilgi ve belgeler ışığında filmin 

ABD’de kaybolma süreci aydınlatılmaya çalışılacaktır. Ayrıca bu çalışmada, dönemin Türk 

hükümetinin sinemaya yaklaşımının, ulusal sinema sektörüne yönelik politikasının veya 

politikasızlığının, filmin yapım sürecinde devlet bürokrasisinin tutumunun çizgi film projenin 

başarısızlığa uğramasında rolü sorgulanacaktır.  

 

1950’Lİ YILLARA KADAR DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE ÇİZGİ FİLM TARİHİ 

 

Canlandırma sineması veyahut çizgi film tarihi, yaygın ve haklı ününe rağmen Walt Disney ile 

başlamamıştır. Aslında çizimlere hareket kazandırma çalışmaları, sinematograf makinesinin 

icadından bile öncedir. Fotoğraflara hareket kazandırmanın bir prototipi olarak çizimleri hareket 

ettiren çalışmalara 19. Yüzyılın ikinci yarısında rastlanmaktadır. Sinemanın icadından sonra ticari 

olarak gösterilmek üzere yapılan canlandırma filmler için 1898 yılını milat olarak kabul etmek 

mümkündür. O yıl, Amerika Birleşik Devletleri’nde J. Stuart Blackton ve İngiltere’de Arthur 

Melbourne-Cooper tarafından birbirinden bağımsız şekilde canlandırma tekniği ile filmler 

üretilmiştir. 1906 yılında J. Stuart Blackton tarafından yapılan “Eğlenceli Yüzlerin Komik Görünüşleri” 

adlı film, ilk gerçek çizgi film olarak kabul edilmektedir. 1906-07 yıllarında Blackton, canlandırma 

tekniğinin kullanıldığı yarım düzine film yapmıştır (Crafton, 2008, s. 95-97). “Eğlenceli Yüzlerin Komik 

Görünüşleri” adlı filmde önce kara tahta üzerine tebeşirle çizimler yapan Blackton’un resim çizen eli 

gösterilir, ardından çizerin çizdiği resim canlanarak hareketlenir. İlk filmlerde stop-motion tekniği ile 

kare kare nesneler hareket ettirilmekte veya insan eli çizimler yapmaktadır. Çizgilerin insan eli 



1009 

 

tarafından çizildiğini göstermeden devinimli çizgileri nesnelere dönüştüren ve nesneleri hareket 

ettiren Fransız Emile Cohl olmuştur (Acar, 2017, s. 393-394). Karikatürist ve çizgi roman sanatçısı 

Emile Cohl, 1908’den 1910’a kadar Gaumont Company için en az yetmiş beş filmde çalışmıştır. Cohl, 

daha sonraki yıllarda Eclair ve Pathe firmaları için de filmler üretmiştir (Crafton, 2008, s. 95-97). Emile 

Cohl denilince akla gelen ilk film olan 1908 yapımı “Fantosmagirie” canlandırmanın olanaklarını 

göstererek izleyicileri büyülemiştir (Kemp, 2014, s. 144). İki binden fazla çizimden oluşan ve üç dakika 

süren filmi Cohl, karton üzerine çizdiği resimleri teker teker filme alarak gerçekleşmiştir. Cohl’ün 

1908-1921 yılları arasında üç yüze yakın film yaptığı bilinmektedir (Teksoy, 2014, s. 39-40).  Dönemin 

önemli öncülerinden biri de başarılı bir gazete çizeri olan Winsor McKay’dir. 1911’de kendi çizgi 

roman bandı olan “Küçük Nemo Rüyalar Âleminde”yi beyaz perdeye aktarmıştır. 1914 yılında gösterimi 

yapılan “Dinozor Gertie” o zaman kadar yapılan en başarılı çizgi film olmuştur. “Dinozor Gertie” türün 

popülerliğinin artmasına katkıda bulunmuştur (Crafton, 2008, s. 97-98). Arjantinli Quirino Cristiani, 

siyasal bir hiciv olan “Havari” adlı çizgi filmi 1917’de piyasaya sürmüştür. 50.000’den fazla çizimden 

oluşan yaklaşık bir saatlik film, ilk uzun metrajlı çizgi film olarak anılır (Acar, 2017, s. 395).  1926’da 

Alman Lotte Reiniger, gölge kuklalardan ve karmaşık hareketli arka planlardan oluşan uzun metrajlı 

canlandırma filmi “Prens Ahmet’in Maceraları” ile büyük başarı kazanmıştır (Kemp, 2014, s. 144). 

1920’lerin başlarından itibaren canlandırma sinemasının kahramanları yaratılmıştır. Otto Messmer ve 

Pat Sullivan, Felix adıyla ünlenen Feline Follies adlı yaramaz bir arka bahçe kedisinin maceralarını 

çizmişlerdir (Crafton, 2008, s. 100). Max ve Dave Fleischer Kardeşler, 1920’li yılların başlarında 

palyaço Koko’nun bir mürekkep hokkasından çıkmasıyla başlayan “Mürekkep Hokkasından Çıkış” adını 

taşıyan kısa film dizisini yapmışlardır. Fleischer Kardeşlerin en büyük başarısı, Hollywood 

yıldızlarını taşlayan, erotizm simgesi Betty Boop ile ıspanak yiyerek olağanüstü güce kavuşan denizci 

Popeye’yi (Temel Reis) yaratmaları olmuştur (Teksoy, 2014, s. 261-262). Walt Elias Disney, 

canlandırma sinemasında yaratıcılığının yanı sıra ticari başarısı ile çizgi filmi bir endüstri haline 

dönüştürmüştür. 1923-1927 yılları arasında gösterime giren, insanlarla çizgi film karakterlerini bir 

araya getiren “Alice” serisi ile dikkat çekmiştir.  1927’de Disney, Şanslı Tavşan Oswald’ı yapmış ve 

basından övgüler almıştır. 1928 yılının başında Miki Fare karakterini yaratmıştır (Crafton, 2008, s. 99-

100).   Miki Fare, dünya çapında üne kavuşmuştur. Başlangıçta “Mortimer” adını taşıyan karakter kısa 

sürede Miki Fare’ye dönüşmüş ve insanlara özgü davranışları ile sokaktaki adamın duygularını, 

bastırılmış tutkularını yansıtmıştır. Miki Fare’nin çevresinde yeni kahramanlar yaratılmıştır. Miki’nin 

nişanlısı Minnie, kurnaz köpek Pluto, tembel köpek Goofy at Horace, inek Calarabelle ve kötü kedi 

Pete Miki Fare’ye eşlik etmişlerdir. İyimserliği, öfkesi, hoşgörüsü ile Miki Fare kadar ünlenen Donald 

Duck karakteri, ilk renkli Miki filmi “Bando Konseri” (1935) ile seyirci karşısına çıkmıştır. Wat Disney, 

1930’lu yıllar boyunca yılda ortalama 18 kısa çizgi filme imza atarak beyaz perdenin “masalcı babası” 

olmuştur (Teksoy, 2014, s. 259). Paul Terry ve Fleischer Kardeşler tarafından yapılan ilk sesli çizgi 

film, 1 Eylül 1928’de gösterilmiştir. Hemen bu filmin ardından Wat Disney, Miki Fare’nin üçüncü 

filmi “Steamboat Willie” filmini sesli olarak çekmiş ve film 18 Kasım 1928 tarihinde gösterilmiştir (Acar, 

2017, s. 397). Disney Stüdyoları 1928 tarihli “İskeletlerin Dansı” filmi ile başlayan “Aptal Senfoniler” 

başlıklı ikinci bir çizgi film dizisi başlatmıştır. Miki Fare ve Aptal Senfoniler serileri dışında Disney, 

tam renkli “Çiçekler ve Ağaçlar” (1932), “Üç Küçük Domuz” (1933), “Kaplumbağa ve Tavşan” (1935), 

“Taşralı Kuzen” (1936), “Eski Değirmen” (1937) ve “Çirkin Ördek Yavrusu” (1939) kısa metraj filmler 

üretmiştir (Moritz, 2008a, s. 312). 1937 yılında Disney’in ve ABD’nin ilk uzun metrajlı çizgi filmi 

“Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler” gösterime girmiştir. Onur Oscar’ıyla ödüllendirilen film, Walt 

Disney’in ilk uzun metrajlı filminin yanı sıra en iyi filmlerinden biri olarak hafızalarda kalmıştır 
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(Kemp, 2014, s. 144-147). “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler” filmi için üç yüzden fazla karakter 

canlandırıcı, tasarımcı, efekt canlandırıcı ve arka plan sanatçısı çalışmıştır (Moritz, 2008a, s. 315). Dört 

yıl süren bir çalışma ve iki milyon dolar gibi büyük bir yatırımın sonucunda ortaya çıkan renkli, klasik 

masal filmi, gösterildiği her ülkede büyük bir ilgiyle karşılanmıştır (Teksoy, 2014, s. 260). “Pamuk 

Prenses ve Yedi Cüceler” filmi, ilk uzun metraj çizgi olmamasına, daha evvel yapılmış sekiz uzun metraj 

çizgi film olmasına karşın canlandırma sineması üzerinde ciddi etkiler yaratmış, çizgi filmde uzun 

metrajı bir istisna olmaktan çıkartmıştır (Moritz, 2008a, s. 315). Disney, Pamuk Prenses’in ardından 

uzun metrajlı “Pinokyo” (1940), “Fantazya” (1940), “Dumbo” (1941) ve “Bambi” (1942) filmlerini 

gösterime sokmuştur. Fleischer Kardeşler de aynı dönemde Amerika Birleşik Devletleri’nin ikinci 

uzun metrajlı filmi “Gulliver’in Seyahatleri”ni (1939) yapmıştır. MGM, 1940 ‘da Tom ve Jerry ile Warner 

Bros da Looney Tunes ve Merrie Melodies ile kendi canlandırma markalarını yaratmışlardır (Kemp, 

2014, s. 144-145). İkinci Dünya Savaşının ertesinde Disney, “Üç Süvari” (1945), “Renkli Besteler” (1946), 

“Eğlence Zamanı” (1947), “Melodi Zamanı” (1948), “Çok Sevdiğim” (1949) adlı uzun metraj filmlerini 

yapmıştır. “Külkedisi” (1950), “Alice Harikalar Diyarında” (1951), “Peter Pan” (1952) filmleri ile yeniden 

masal dünyasına dönmüştür (Moritz, 2008a, s. 315). Canlandırma tekniğini sürekli geliştiren Walt 

Disney’in sineması, tüketim toplumuna yönelik, sanatsal kaygılar taşımayan albenili bir eğlenceliktir. 

Disney bu çizgide başarılı olmuş, çocuklara ve geniş kitlelere yönelik seçimlerdeki ustalığıyla 

rakiplerini geride bırakarak, seyirci bilincinde canlandırma sinemasının tek temsilcisi olarak yer 

etmeyi başarmıştır (Teksoy, 2014, s. 261). Ancak Disney ve ABD çizgi film üretiminde egemen olsalar 

da tek değildir.  Arjantinli Quirino Cristiani, 1931 yılında senkronize sesli ilk uzun metrajlı film 

“Peludopolis” filmini yapmıştır. 1936 yılında Sovyetler Birliği’nde geleneksel canlandırmayı kullanan 

ama daha deneysel bir tarzı geliştiren bir stüdyo olan Soyuzmultfilm kurulmuştur. Çin’de, II. Dünya 

Savaşı’nın zorlu koşullarına rağmen 1941 tarihinde uzun metrajlı çizgi film “Princess Iron Fan” 

yapılmıştır (Kemp, 2014, s. 144-145). Japonya’da Noburo Ofuji, 1924 tarihli “Kiraz çiçeklerinin altında 

oturmak” ve 1927 tarihli “Balina” filmleri ile Japon canlandırma sinemasının örneklerini vermiştir. 1955 

tarihli “Hayalet Gemi” filmi, Venedik Film Festivalinde ödül kazanmıştır (Moritz, 2008a, s. 321). İkinci 

Dünya Savaşından sonra Doğu Avrupa, canlandırma sinemasının farklı örnekleri ile dikkat çekmiştir. 

Çek sanatçı Karel Zeman’ın 1948 tarihli “İlham,” 1952 tarihli “Kuş Adası Definesi,” 1954 tarihi “Tarih 

Öncesine Yolculuk” dahil toplamda on uzun metraj film yapmıştır. Bir başka Çek sanatçı Jiri Trnka, 

“Çayırlığın Şarkısı” (1949), “Aslan Asker Şvayk” (1954) adlı kukla filmleri üretmiştir. Çek canlandırma 

sineması, yüzlerce film yapan düzinelerce sanatçıyla gelişip güçlenmiştir. Diğer Doğu Avrupa ülkeleri 

de o kadar zengin olmasa da Çeklere paralel bir gelişim göstermişlerdir. 1950’li yıllardan itibaren 

Romanya, Macaristan, Polonya, Bulgaristan ve Yugoslavya’da çizgi filmler üretilmiştir. Özellikle 

Yugoslavya Zagreb Stüdyosu düzenli olarak çizgi film üretmiş, 1961 tarihinde Zagreb Stüdyosunun 

“Surogat” kısa çizgi filmi, Oscar kazanan ilk yabancı çizgi film olmuştur (Moritz, 2008b, s. 626-627). 

Sinema endüstrisinde Hollywood egemenliğinin olması gibi çizgi film endüstrisinde de benzer bir 

durum söz konusudur. Ancak ABD dışında kimi ülkelerde 1950 yıllara kadar çizgi film geleneğinin 

oluştuğu veya en azından başlangıç örneklerinin verildiği görülmektedir.  

Canlandırma sineması altın çağını yaşamaya başladığı 1930’lu yılların başında Türkiye’de çizgi 

filmlerin gösterildiğine yönelik gazete haberleri mevcuttur. Özellikle sesli sinemanın yaygınlaşması ile 

sinema salonlarında uzun metraj filmden önce kısa çizgi filmler gösterilmektedir. İzlenen çizgi filmler 

arasında 1932 yılında Kadıköy Opera Sinemasında gösterilen Disney’in “İskeletlerin Dansı” filmi de yer 

almaktadır (Kaba, 2002, s. 136). 1931 yılında Artist Dergisinde İstanbul’da resmi bir daireye bağlı çizgi 

film stüdyosunun kurulduğuna dair bir haber yer almaktadır. “Müteharrik Resimlerin Türkiye'deki 
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Yegâne Stüdyo Müdürünün Sözleri" başlıklı haberde, Almanya’da çizgi film tekniğini öğrenmiş 

olduğu söylenen stüdyonun müdürü İsfendiyar Bey, stüdyoda hazırlanacak “müteharrik resimlerin” 

eğitim amaçlı olacağını ifade etmektedir. İsfendiyar Bey’e göre, çizgi filmler yalnızca okul 

öğrencilerine yönelik olmayacak, yetişkinler için de hazırlanacaktır. Ziraat konusunda hazırlanacak 

çizgi filmler Anadolu’da köylerde dolaştırılarak halka gösterilecektir. İsfendiyar Bey, inkılaplar, 

demiryolları gibi icraatlar, Osmanlı ve Cumhuriyet yaşamı arasındaki farklar konularında 

hazırlanacak çizgi filmlerin bilhassa doğu vilayetlerinde gösterilerek halka ulaşabileceğini 

düşünmektedir. Müteharrik Resimlerin Stüdyo Müdürü İsfendiyar Bey’e göre çizgi film, masraflı bir 

iş de değildir. Yapılacak resimleri fotoğrafa alan azami 2000 liraya satılan bir makine, bir veya iki 

ressam, bir senarist, bir operatör çizgi film stüdyosu kurmak için yeterlidir. Haberde dikkat çeken bir 

ayrıntı da resmi makamlara bağlı stüdyoda yapılan çizgi filmlerin piyasaya çıkarılmamasıdır (Evren & 

Yıldırım, 2014, s. 23-24). Bu ifade doğru ise, stüdyo o tarihte çizgi filmler yapmış olmalıdır. Ancak 

Müteharrik Resimler Stüdyosu ve faaliyetleri ile ilgili bu haber dışında bugüne kadar başka hiçbir 

kaynakta bir bilgi bulunamamıştır. 1930’lu yılların başında, Türkiye’nin ünlü karikatüristi Cemal 

Nadir çizgi film yapımına girişmiştir. 17 Eylül 1931 tarihli Artist dergisinde, Cemal Nadir’in Amcabey 

tiplemesinin çizgi filminin çalışmalarına başladığı yazmaktadır (Kaba, 2002, s. 136). Cemal Nadir’in 

çizgi filme ilgisi şaşırtıcı değildir. Dünyada da çizgi filme ilk yönelen isimler karikatüristler olmuştur. 

“Dinozor Gertie” karakterini yaratan Winsor McKay, başarılı bir gazete çizeridir. Emile Cohl da bir 

karikatüristtir. Üstelik Cohl’ün George McManus’un gazetede yayınlanan çizgi roman bandından 

uyarladığı “Yeni Evliler ve Bebekleri” çizgi filmi, diğer gazete çizgi romancılarını kendi eserlerinin çizgi 

film versiyonlarını üretmeye isteklendirmiştir (Crafton, 2008, s. 97). Cemal Nadir de gazete köşesinde 

çizdiği ünlü Amcabey karakterinin çizgi filmini yapmaya karar vermiştir. “Amcabey Plajda” çizgi filmi 

için Cemal Nadir, beş-altı yüz resim çizmiş ancak film tamamlanmamıştır. 1947 yılında Cemal Nadir 

çizgi film için Beyoğlu’nda stüdyo kurmuş ancak sağlık sorunları ve erken ölümüyle film 

gerçekleşmemiştir (Evren & Yıldırım, 2014, s. 24).  İlhan Arakon çocukluğunda 1932 yılında 

sinemalarda Fertek Rakıları ile ilgili çizgi film şeklinde bir reklam filmini izlediğini anlatmaktadır. 

Senkron sorunu yaşanan film, dönemin gençleri arasında dalga konusu olmuştur. Yapımcısı 

bilinmeyen bu reklam filmine ilişkin İlhan Arakon’un tanıklığı dışında bir bilgi bulunmamaktadır 

(Çeviker & Kar, 1995). Karikatürist Eflatun Nuri Erkoç, 1940’lı yıllarda doğrudan film karelerinin 

üzerine çini mürekkebi ile çizerek “Dolmuş ve Şoförü” adlı 37 kareden oluşan bir film yapmıştır. Bu 

film şeridi bugüne ulaşan en eski çizgi film olma özelliği taşımaktadır (Hünerli, 2000, s. 51). Eflatun 

Nuri Erkoç, canlandırma sineması ile ilgilenen İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nden Prof. Vedat 

Ar’a başvurur. Prof. Vedat Ar, Akademi bünyesinde animasyon atölyesi açar. Vedat Ar’ın 

yönetmenliğinde atölyeye katılan Ferruh Durukan, Adnan Çoker, Orhan Dağ adlı öğrenciler ve 

Eflatun Nuri Erkoç’un katılımı ile pelür kâğıt üzerine deneme olarak 3 dakikalık “Zeybek Dansı” filmi 

yapılmıştır. Ancak 1947 tarihli “Zeybek Dansı” filmi günümüze ulaşmamıştır (Evren & Yıldırım, 2014, 

s. 24-25; Kaba, 2002, s. 136). 1950 yılına kadar Türkiye’de tamamlanan veya tamamlanamayan çizgi 

film projeleri yapılmıştır. Ancak bu çizgi filmler, deneysel tarzda amatör çalışmalardır.    

 

“EVVEL ZAMAN İÇİNDE” ÇİZGİ FİLMİNİN YAPIM SÜRECİ 

 

 Türk Sineması, sinemanın icadından sonra geçen ilk elli yıl içinde ciddi bir varlık 

gösterememiştir. Türk sinema tarihinin ilk kurmaca filmleri, Müdafaa-i Milliye Cemiyeti’nin 

yapımcılığında 1917 yılında gerçekleştirilmiştir. 1 Ekim 1917 tarihinde gösterime giren “Casus” ve 
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“Bican Efendi Belediye Müfettişi” filmleri ilk kurmaca filmler olmuştur (Odabaş, 2017, s. 36). 1917 

tarihinden İkinci Dünya Savaşının başladığı 1939 yılına kadar çekilen uzun metraj kurmaca film 28 

tanedir. Bu filmlerden 20 âdeti aynı yönetmene Muhsin Ertuğrul’a aittir (Özön, 1962, s. 10). Sınırlı film 

üretimi İkinci Dünya Savaşı yıllarında da devam etmiştir. 1940’da 4, 1941’de 1, 1942’de 4, 1943’de 2, 

1944’te 4, 1945’de 2 film çekilmiştir (Evren & Yıldırım, 2014, s. 11). İkinci Dünya Savaşı sonrası 

Türkiye’de sinema sektörüne Nijat Özön’ün deyimiyle “altına hücum” benzeri bir girişim yoğunluğu 

yaşanmıştır. Sinema sektöründeki bu yoğunluk ve hareketliliğin nedeni 1948 yılındaki vergi indirimi 

olmuştur (Özön, 1962, s. 240-242).  1917-1944 yılları arasında çekilen filmlerin yıllık ortalaması 1,46 

iken 1945-1959 arasında 41,46 yükselmiştir. 1950-1959 arasında çekilen filmlerin yıllık ortalaması 56,70 

olmuştur (Özön, 1968, s. 23-24). Nicel olarak rekor bir artışın yaşandığı yıllarda sinemaya girenlerin 

önemli bir bölümü sinemayı bilmemekte, sinemayı, teknik bilgiyi işi yaparken öğrenmektedirler. 

Tarihi filmler, polisiye gibi tür furyaları olmakla birlikte bu dönemde farklı yeni şeyleri öğrenmek ve 

denemek gibi bir eğilim de mevcuttur (Scognamillo, 2010, s. 111-113). Yeni şeyler deneme isteğinin en 

çarpıcı örneği uzun metraj çizgi film projesi olmuştur. Türkiye’de canlandırma sinemasının 

bilinmediği yıllarda konulu ve uzun bir çizgi film projesi, dönemin film endüstrisindeki en heyecan 

verici girişimdir.   

1950’lerin başında Türkiye’de, farklı sanatsal ve düşünsel altyapıları olan insanlar için sinema 

ilgi çekici bir alan olarak yükselmiştir. O dönem, sinema herkese ve her hevesliye açık bir sektördür. 

Bu heveslilerden biri, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi olan Yüksel 

Ünsal’dır. Ancak Yüksel Ünsal, sinemanın Türkiye için bilinmedik bir türü olan canlandırma sineması 

ile ilgilenmektedir. 1929 yılında İstanbul’da doğan Yüksel Ünsal, küçük yaşlardan itibaren resme 

meraklıdır. Askeri Hâkim Kadri Ünsal’ın oğludur. Ankara Atatürk lisesinden mezun olduktan sonra 

istemediği halde babasının isteği ile İnşaat Mühendisliği Bölümünde yükseköğrenimine başlar. 

Üniversite yıllarında yıllıklara öğrencilerin karikatürlerini çizer (Evren & Yıldırım, 2014, s. 55-56). 1953 

yılında verdiği bir röportajda Yüksel Ünsal, “cartoon” film yapma fikrinin çocukluğundan beri 

aklında olduğunu ifade etmiştir. Aynı açıklamada Ünsal, beş yıl boyunca çizgi filmle ilgili etütler 

yaptığını, başarabileceğine inandıktan sonra sermaye arayışına girdiğini söylemiştir. İki yıl boyunca 

stüdyolara, bankalara başvurarak yatırımcı aramış ancak ret cevabı almıştır (İlkin, 7 Ekim 1953, s. 12). 

Ünsal, Evren ve Yıldırım ile yaptığı görüşmede ise bu süreçten bahsetmeyerek karikatüre ve çizgi 

filme merakını bilen arkadaşı Alp Doğan Şen vasıtasıyla AND Filmin sahibi Turgut Demirağ ile 

tanıştığını ifade etmektedir. Ünsal, görüşmede Demirağ’a çizgi film yapmayı teklif eder. Demirağ, 

ABD’de bulunduğu yıllarda çizgi film yapım sürecini gördüğünü ve bu işin zor olduğunu söyler. 

Yüksel Ünsal’a çizgi film yapımını bilip bilmediğini sorar. Ünsal, çizgi filmin tekniğini bildiğini ancak 

denemediğini söyler. Bu cevap üzerine Demirağ, Ünsal’dan deneme filmi talep eder. Yüksel Ünsal, 

Nasrettin Hoca ve eşeği üzerine çalıştığı çizimleri mevcuttur. O yıllarda “Kara Yılan” adıyla tanınan 

Mahir Dağlı adlı meşhur bir müzisyen vardır. Yüksel Ünsal, Kara Yılan adlı davulcunun çaldığı, 

Nasrettin Hoca’nın el çırptığı, eşeğin ise kafasını salladığı 35-40 resim çizer. 35 mm makine ile çekilen 

resimlerle 60 kare yani 2,5 saniyelik film yapar. Yüksel Ünsal hazırladığı filmi Turgut Demirağ’a 

gösterir. Filmi beğenen Turgut Demirağ, Yüksel Ünsal ile sözleşme imzalar (Evren & Yıldırım, 2014, s. 

56). Turgut Demirağ, o dönem Türkiye’nin en büyük sermayeli ve donanımlı film yapım şirketinin 

sahibidir.       
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Filmin Yapımcısı: Turgut Demirağ 

 

Turgut Demirağ, 13 Aralık 1921’de İstanbul Beşiktaş’ta dünyaya gelmiştir. Cumhuriyet 

döneminde demiryolları inşa ederek zenginleşen Abdurrahman Naci Demirağ’ın oğludur (Evren & 

Yıldırım, 2014, s. 12).  Boğaziçi ve Kabataş liselerinde okuduktan sonra tarım mühendisliği eğitim için 

gittiği ABD’de fikir değiştirerek Southern Kaliforniya Üniversitesinde sinema eğitimi almıştır (Özön, 

1968, s. 213). 1944’te “Bachelor of Arts” 1945’te “Masters of Arts” diplomalarını alarak ABD’de sinema 

eğitimi gören ilk Türk yönetmeni olmuştur. Paramount stüdyolarında kamera, ses ve özel efektler 

bölümünde altı ay staj yapmıştır. Leo McGarey’in beş Oscar’lı “Aynı Yolun Yolcusu” filminde, Cecil De 

Mille’in “Kahraman Doktor Wassel” ve Fritz Lang’ın “Çifte Tazminat” filmlerinde çalışmıştır (Evren & 

Yıldırım, 2014, s. 12-13). Yurda döndükten sonra ismini babası Abdurrahman Naci Demirağ’ın adının 

ilk harflerinden alan AND Film yapım şirketini yarım milyon lira gibi yüksek bir sermaye ile 

kurmuştur. Demirağ, ilk film olarak Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu romanını uyarlamak istemiştir. 

Ancak romanın hacmi ve yapısının filme aktarmak için uygun olmadığına karar vermiştir. Güntekin, 

Demirağ’ın isteği ile Çalıkuşu ile aynı temaya sahip olan ancak bu defa erkek bir öğretmenin 

kahraman olduğu bir hikâye yazmıştır. Ancak Güntekin’in yen hikâyesi de malzeme ve hacim 

bakımından Çalıkuşu’ndan az değildir. Reşat Nuri Güntekin’in yazdığı hikâye, “Bir Dağ Masalı” 

(1947) adıyla filme çekilir. Ancak ortaya çıkan film, üç normal film uzunluğundadır. Demirağ, filmin 

süresini kısaltır. Bu nedenle ortaya çıkan eser bütünlükten yoksundur. 1947 yılında gösterime giren 

film, o dönem için 75.000 Lira çok yüksek bir bütçe ile hazırlanmıştır. Üstün yapım denemesi olan “Bir 

Dağ Masalı” sanatsal açıdan yetersiz olmakla birlikte gişede de başarısız olmuştur (Özön, 1962, s. 128-

129). Ancak 1948’de Yerli Film Yapanlar Cemiyeti tarafından Türkiye’de ilk kez düzenlenen film 

yarışmasında “Bir Dağ Masalı,” filminin birkaç dalda ödül kazanması teselli olmuştur (Scognamillo, 

2010, s. 98). Bu filmin ardından Demirağ, melodram filmi “Hülya” (1947) ve polisiye komedi filmi 

“Kanlı Taşlar” (1948) filmini çekmiştir. Ardından Demirağ, Kurtuluş Savaşı’nı konu edinen bir üstün 

yapım denemesine girişir. Kalabalık figüran kadrosu, hareketli ve heyecanlı bazı sahneleri ile dikkat 

çeken “Fato, Ya İstiklal Ya Ölüm” (1949) filmi dönemin yüksek bütçeli yapımlarından biridir. Süresi 

uzun olan film, gişede başarısız olmuştur (Özön, 1962, s. 129-130).  1954 yılında renkli bir film 

olmasının dışında bir özelliği olmayan komedi filmi “Ahretten Gelen Adam” filmini çekmiştir. Bu filmin 

ardından 1958’e kadar yönetmenliğe ara veren Turgut Demirağ, yapımcılığa ağırlık vermiştir. Bu 

dönemde AND Film bünyesinde, çoğunluğunu Mehmet Muhtar’ın yönetmenliğini yaptığı filmler 

çekilmiştir. Bu filmler arasında en dikkat çekici olanı “Drakula İstanbul’da” (1953) filmidir. Türk 

sinemasının ilk düşsel korku filmi, ilk vampir filmi “Drakula İstanbul’da” dışavurumcu dekorları, iyi 

düzenlenmiş mizanseni ve ayrıntılı, özenli çekimi ile diğer yapımlardan ayrılmaktadır (Scognamillo, 

2010, s. 123). “Karasu” (1958) filmi ile yönetmenliğe dönüş yapan Turgut Demirağ, bu filmde görüntü 

yönetmeni olarak Freddie Ford ile çalışmıştır. Ancak ithal teknik elaman da filmin çıtasını 

yükseltememiştir (Hakan, 2014, s. 198). 1960 tarihinde Peyami Safa’nın aynı adlı romanı “Cumbadan 

Rumbaya” beyaz perdeye uyarlamıştır (Özgüç, 2012, s. 114). “Cumbadan Rumbaya” filmi giriş 

jeneriğinde yer alan animasyon, Turgut Demirağ’ın animasyona ilgisini göstermektedir. Erotizme 

geniş yer veren ve dış sahnelerle desteklenen çizgi dışı bir melodram olan “Aşk ve Kin” (1964), ticari 

amaçlı komediler “Kocamın Nişanlısı” (1965), “Kadın Avcıları” (1966), Türkan Şoray’ın oynadığı tarihi 

film “Abbase Sultan” (1968), bir katille rehin aldığı çocuğun yakınlaşma öyküsünü anlatan “Ayrı 

Dünyalar” (1969) Turgut Demirağ’ın yönetmenliğini yaptığı diğer yapıtlardır (Scognamillo, 2010, s. 

275). 1965 yılında Turgut Demirağ bir kez daha üstün yapım denemesine girişmiştir. Genelkurmay 
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Başkanlığı’nın desteği ile çekilen “Çanakkale Aslanları” filmini Ordu Foto Film Merkezi Komutanı 

Albay Nusret Eraslan ile birlikte yönetmişlerdir. Çift yönetmenli üstün yapım denemesi, yönetmenler 

arasındaki uyumsuzluk nedeni le başarılı olamamıştır. Demirağ, 1947 yılında ilk filmi “Dağ Masalı” 

filminde yaşadığı başarısızlığı, başarıya dönüştürmek aynı konuyu aynı isimle bu defa renkli olarak 

çekmiştir. Filmin ilk versiyonu kadar olmasa da bu film de ticari açıdan hayal kırıklığı olmuştur 

(Evren & Yıldırım, 2014, s. 13-14). Necip Fazıl Kısakürek’in eserinden uyarladığı 1968 yapımı “Felaket 

Kuşu-Parmaksız Salih” bir kumarbazın öyküsünü anlatmaktadır (Özgüç, 2012, s. 271). Demirağ, sinema 

hayatının sonlarında iken sinemaya adım attığı yıllarda stajyer asistan olarak çalıştığı Leo McGarey’in 

“Aynı Yolun Yolcusu” (1944) filmini Türkiye’ye uyarlamıştır. “Aynı Yolun Yolcusu” ABD versiyonunda 

çağdaş bir papazın hikâyesi, 1972 yılında Türkiye’de çağdaş bir imama dönüşmektedir. “Üç Kızgın 

Cengâver” (1971) ve “Domatesler ve Silahlar” (1974) filmlerinden sonra Turgut Demirağ sinemadan 

çekilmiştir (Scognamillo, 2010, s. 275). Yönetmenliğinin dışında bazı filmlerin senaryosunu yazan 

Turgut Demirağ, “Drakula İstanbul’da” filminin müziğini yapmıştır. Demirağ, ABD’de aldığı sinema 

eğitiminin etkisi ile tüm filmlerinde tekniğe önem vermiş, filmin başarısının üstün yapım olanakları 

ile gerçekleşebileceğini düşünmüştür. İçerik ve biçim olarak bütünlükten yoksun, sinema dilini 

oluşturamayan filmleri hem sanatsal hem de tecimsel açıdan pek olumlu sonuçlar vermemiştir. Ancak 

büyük sermaye, yüksek bütçe ve üstün yapım film kavramları Turgut Demirağ sayesinde Türk 

sinemasına girmiştir. Yönetmen-yapımcı olarak ilk çizgi film denemesi başta olmak üzere korku, 

melodramlara yeni bir yorum getiren üstün yapım filmler, gerçek üstü denemeler gibi alışılmışın 

dışına çıkan filmler yapmıştır (Evren & Yıldırım, 2014, s. 14). Nijat Özön, değerlendirmesinde 

filmlerin sanatsal yetersizliğinin ve gişe başarısızlıklarının nedenini Turgut Demirağ’ın yurt 

gerçeklerinden habersiz olmasına ve ayaklarının toprağa bir türlü basmamasına bağlamaktadır (Özön, 

1962, s. 128-130).  Ancak 1951 yılında Türkiye için oldukça zor ve imkânsız gibi görünen çizgi film 

projesine öncülük etmek için tam da Nijat Özön’ün tarif ettiği özelliklere sahip olmak gerekmektedir. 

O dönem Türkiye’de Turgut Demirağ, uzun metraj çizgi film projesine yatırım yapabilmek için gerekli 

sermayeye ve vizyona sahip nadir kişilerden biridir. 

 

Filmin Yapım Ekibi ve Yapım Süreci  

 

 AND Film sahibi Turgut Demirağ ile Yüksel Ünsal arasında 10 Nisan 1951 tarihinde Türk 

Sinemasının ilk çizgi film sözleşmesi imzalanır. 13 maddeden oluşan detaylı sözleşme incelediğinde; 

sözleşmenin tek bir uzun metraj çizgi film için değil “(Kartoon) canlı resimler denilen renkli ve siyah-beyaz 

filmler ihzar, imal ve teşhir eylemek” amacıyla yapıldığı görülmektedir. Sözleşmeye göre, çizgi filmlerin 

yapım ve gösterim masraflarını Turgut Demirağ karşılayacaktır. Filmler, Yüksel Ünsal ve uzmanlar 

tarafından çizilecektir. Senaryo konusuna, renk, tip, karakter, şekil ve dekor seçimlerinde birlikte 

karar verilecek ancak ihtilaf durumunda son söz Turgut Demirağ’ın olacaktır. Masraflar çıktıktan 

sonra filmlerden elde edilecek kazancın %75’i Turgut Demirağ’ın %25’i Yüksel Ünsal’ın olacaktır. 

Turgut Demirağ her ay Yüksel Ünsal’a 300 lira ödeme yapacaktır. Yüksel Ünsal, işi bıraktığı takdirde 

Turgut Demirağ’a 10.000 lira tazminat ödeyecektir. Ayrıca Yüksel Ünsal 10.000 lira teminat gösterecek 

ve kefil babası Kadri Ünsal olacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra çalışmalara başlanır. Beyoğlu 

Sakızağacı Caddesi Kilise apartmanında bulunan AND Film bürosunun 300 metrekare olan üst katı, 

bir ay içinde çizgi film stüdyosu olarak düzenlenir. Stüdyoya içine malzemelerin konabildiği kapaklı, 

iki taraflı kullanıma uygun 20 masa yaptırılır. Turgut Demirağ’ın bir örneğini Amerika’da gördüğü 

“animation stand” adını verdiği masanın üzerinde ileri-geri yürüyen bir bant sistemi de eklenir. 
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Selüloitler ısmarlanır, pimli selüloit levhalar hazırlanır. Yüksel Ünsal, yapım sürecinde Turgut 

Demirağ’ın hiçbir şeyi esirgemediğini söylemektedir (Evren & Yıldırım , 2014, s. 32-36,56-58). 

Stüdyo ve malzemenin temininden sonra senaryo yazımı ve çizim ekibi oluşturulur.  Filmin 

senaryosu avukat, edebiyatçı, senarist Tahir Olgaç tarafından yazılır. O sıralarda AND filmde çalışan 

Tahir Olgaç, Turgut Demirağ’ın yönetmenliğini yaptığı “Hülya” (1947), “Kanlı Taşlar” (1948), Faruk 

Kenç’in yönettiği “Tuzak” (1948), AND Filmin yapımı olan Mehmet Muhtar’ın yönettiği “Tanrı 

Şahidimdir” (1951), Vahi Öz’ün yönettiği “Kan Kardeşler” (1952) ve Ümit Utku’nun yönettiği “Gümüş 

Gerdanlık” filmlerinin senaryosunu yazmıştır. Ayrıca Tahir Olgaç’ın yazdığı “Fedakâr Ana” (1949), 

“Günah Bizimdir” (1956), “Hazreti Ömer’in Adaleti” (1961) adlı eserleri sinemaya aktarılmıştır (Evren & 

Yıldırım, 2014, s. 38). Ancak 7 Ekim 1953 tarihinde Altan İlkin ile yaptığı röportajda, Yüksel Ünsal 

filmin senaryosunu Hilmi Biçken ile birlikte hazırladıklarını ifade etmiştir (İlkin, 7 Ekim 1953, s. 12). 

Yakın tarihte, Müjgan Yıldırım ve Burçak Evren ile yaptığı görüşmede ise filmin senaryosunu Tahir 

Olgaç’ın yazdığını söylemiştir (Evren & Yıldırım, 2014, s. 56). Filmin yaratıcısı olarak filmin teması, 

tipleri ve konu seçiminde Yüksel Ünsal’ın etkili olduğu muhakkaktır. Muhtemelen Yüksel Ünsal’ın 

belirlediği öykülerin senaryo disiplinine uygun yazımı Tahir Olgaç tarafından yapılmıştır. Filmin 

konusu ve tipleri Türk kültüründen alınmıştır. 1951 yılı haziran ayında Yüksel Ünsal, basına filmin 

tiplerinin Nasrettin Hoca ve Keloğlan olacağını açıklamıştır. Nasrettin Hoca’nın fıkralarının 

kombinezonlarla bağlanarak bir hikâye haline getirileceğini söyleyen Ünsal’a göre Keloğlan da 

masallarıyla filme renk ve hareket katacaktır. Ayrıca Ünsal, filmde çizgi karakterler ile gerçek 

insanların da karşılaştığı sahnelerin olduğunu açıklamıştır (Miliyet Gazetesi, 24 Haziran 1951, s. 2). 

Çizgi film, profesyonel bir oyuncunun oynadığı reel bir görüntü ile başlar. Efes harabelerinde kazı 

yapan bir arkeolog, üzerinde çözemediği bir yazı bulunan bir testi bulur. Arkeolog, kazı evinde testiyi 

inceleyerek üzerindeki yazıyı okumayı başarır. Testinin üzerinde “Can suyu” yazmaktadır. Testi daha 

sonra kazara düşer. Su, Nasrettin Hoca kitabının üzerine dökülür. Çizimler can suyu ile canlanır. 

Böylelikle çizgi film ve Nasrettin Hoca’nın maceraları başlar. Filmin başlangıcındaki 2-3 dakikalık reel 

görüntüler çekilmiştir. Mehmet Muhtar yönetmenliğinde çekilen kısımda arkeoloğu ise Salih Tozan 

oynamıştır. Nasrettin Hoca fıkraları filmin öyküsünü oluşturur. Yüksel Ünsal’ın hatırladığı kadarıyla 

Nasrettin Hoca’nın eleğinin ayağa düşmesi, baltayı kapıp saldırması, ağaçtan düşmesi ile eşeği ile 

giderken bir kuşun yönettiği trafik lambasında durması gibi modernize edilmiş öyküler de vardır. 

Nasrettin Hoca’nın serüvenleri bittikten sonradan can suyu Keloğlan masal kitabına dökülür. 

Keloğlan da canlanıp serüvenler yaşar. Arkeoloğun odasına hizmetçi girer. Dağılan odayı toplarken 

bir kez daha can suyu dökülür. Bu defa Gülderen Sultan canlanır ve O’nun maceraları başlar. Film, 

birbirinden bağımsız üç öyküden oluşmaktadır. Nasrettin Hoca, Keloğlan ve Gülderen Sultan filmin 

kahramanlarıdır. Gülderen Sultan’ın dans, hamam sahneleri vardır. Muhtemelen Gülderen Sultan’ın 

daha ilgi çekici bir tip olduğu düşünüldüğü için filmin adı “Evvel Zaman İçinde Gülderen Sultan” olarak 

belirlenmiş ancak sonrasında filmin adı “Evvel Zaman İçinde” olarak kesinleşmiştir (Evren & Yıldırım, 

2014, s. 38-40). Ancak projenin başlangıcında Gülderen Sultan adlı bir karakter senaryoda yoktur. 

Nasrettin Hoca ve Keloğlan’ın ardından “Sabıkalı Safi” filmin üçüncü karakteridir (Sinespor Dergisi, 23 

Şubat 1953, s. 15). Ancak daha sonra bu karakter yerine Gülderen Sultan konulmuştur. Akis Dergisine 

göre, “Evvel Zaman İçinde” filmi, Nasrettin Hoca’nın sekiz hikayesiyle bir Keloğlan masalından 

meydana gelmektedir. Keloğlan, Kafdağlarına yolculuklar yapmakta peri padişahları ve ejderhalarla 

karşılaşmaktadır. Filmin Türkçe dublajının yanı sıra İngilizce dublajının da yapılması 

planlanmaktadır (Akis Dergisi, 2 Haziran 1956, s. 25). 
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 Filmin müziklerinin bestelenmesi için Adnan Saygun ile görüşülmüş ayrıca o sıralarda İTÜ 

Elektrik Mühendisliği öğrencisi Pertev adında birinden müzikler konusunda çalışması istenmiştir 

(Evren & Yıldırım, 2014, s. 58-60). Yüksel Ünsal’ın soy ismini hatırlayamadığı gencin tam ismi Pertev 

Apaydın’dır. Pertev Apaydın, meraklı bir amatör değil, “alaylı” bir müzisyendir. 1929 yılında 

İstanbul’da doğan Pertev Apaydın, iki alaturka musikişinas olan annesi Fulya Apayadın ile teyzesi 

Enise Can’ın teşvikiyle çocuk yaşta müziğe başlamıştır. Sekiz yaşında piyano eğitimi, daha sonra 

Hulusi Öktem’den solfej dersleri almıştır. Klasik Batı Müziğine ilgi duyan Pertev Apaydın, lise 

çağlarında Beethoven, Schumann tarzı eserler bestelemiştir. Annesi vasıtasıyla İstanbul 

Konservatuarında Cemal Reşit Rey ile tanışmıştır. Pertev’in yeteneğinden etkilenen Cemal Reşit Rey, 

armoni, kontrpuan ve füg dersleri vermiştir. “Resmi” bir müzik eğitimi almayan Pertev Apaydın, 

Saint Joseph Lisesinden sonra İTÜ Elektrik Mühendisliğini tercih etmiştir. “Evvel Zaman İçinde” 

filminin hazırlık aşamasında müziğini bestelemesi ve orkestrasını kurup yönetmesi teklif edilmiştir. 

Müzik kompozisyon tekniğini geliştirmiş olan Pertev Apaydın, o tarihe kadar hiç orkestra 

yönetmemiştir. Cemal Reşit Rey ile orkestra şefliği çalışmalarına başlar. Filmin akim kalması ile filmin 

orkestra yönetimi gerçekleşmemiştir. Ancak Pertev Apaydın orkestra şefiğinde kendisini geliştirmiş, 

1952 yılında İstanbul Belediyesi Orkestrasını, 1955-1957 yılarında Cumhurbaşkanlığı Senfoni 

Orkestrasını yönetmiştir. Türkiye’de “alaylı” olarak senfoni orkestrasında şeflik yapan ilk kişidir 

(Akis Dergisi, 26 Mart 1955, s. 27-28; İTÜ Mezunları Derneği Dergisi, 2002, s. 4; Akis Dergisi, 24 Mart 

1956, s. 31).  Pertev Apaydın, çizgi film için “Nasrettin Hoca’nın Light Motifi” adlı bir beste yapmıştır 

(Evren & Yıldırım, 2014, s. 60). Ancak Adnan Saygun’un çizgi film ile ilgili çalışmasına dair bir bilgiye 

rastlanmamıştır. Çizgi filmin müziğinin ulusal motiflerle şark havası yaratacak senfonik düzenlemeler 

şeklinde olması planlamıştır. (Miliyet Gazetesi, 24 Haziran 1951, s. 2). Film müziği olarak doğu 

tınılarının olduğu batı klasik müziği tercih edilmiştir. Senfonik bir müziğin tercih edilmesinde 

Disney’in “Fantazya” (1940) filminde klasik müzik kullanmasının etkisi olabilir. 

Güzel Sanatlar Akademisi Afiş şubesi öğrencileri arasında filmin afişi için yarışma düzenlenir. 

1952 yılının mart ayında afişler bir jüri tarafından değerlendirilip seçim yapılmıştır (Vatan Gazetesi, 

18 Şubat 1952, s. 4). Dörtlü afişler, çift afişler olmak üzere birçok afiş yaptırılır. Seçilen afişler bastırılır. 

Ancak filmin büyük boy renkli afişleri günümüze ulaşmamıştır. Ancak afişlerin fotoğrafları mevcuttur 

(Evren & Yıldırım, 2014, s. 36).  

“Evvel Zaman İçinde” filminin süresi, basına yapılan ilk açıklamalarda 2400-2500 metre (yaklaşık 

1 saat 30 dakika) olarak ifade edilir. Yüz bine yakın resim çizilecektir (Miliyet Gazetesi, 24 Haziran 

1951, s. 2). Yüksel Ünsal, 1953’de filmin süresinin 1 saat 45 dakika olacağını, film için yüz kırk bin 

resim çizileceğini açıklamıştır (İlkin, 7 Ekim 1953, s. 12). Müjgan Yıldırım ve Burçak Evren ile yaptığı 

görüşmede Yüksel Ünsal, filmin 1 saat 30 dakika olarak planlandığını söylemiştir (Evren & Yıldırım, 

2014, s. 58). Süresi 1 saat 30 dakika olarak planlanan “Evvel Zaman İçinde” filmi, projenin 

başlangıcından itibaren renkli olacağı duyurulmuştur (Miliyet Gazetesi, 24 Haziran 1951, s. 2). Burçak 

Evren’e göre, “Evvel Zaman İçinde” filmi ilk çizgi film olmasının yanı sıra Türk Sinemasının ilk renkli 

filmidir. İlk renkli Türk filmi olarak tarihe geçen gerek Ali İpar’ın “Salgın” gerekse de Muhsin 

Ertuğrul’un “Halıcı Kız” filmlerinin yapım yıllarının 1953-54 olduğuna dikkat çeken Burçak Evren, 

1951 yılında yapımına başlanan “Evvel Zaman İçinde” filminin ilk renkli film olduğunu belirtmektedir 

(Evren & Yıldırım, 2014, s. 50)  

Yüksel Ünsal, sözleşmenin imzalanmasından sonra bir çizim ekibi oluşturmak için harekete 

geçer. Ünsal, ilk olarak modelist-stilist Güzide Sağıroğlu ile Kimya Mühendisliği öğrencisi Özhan 

Kayalp ile anlaşır. Ardından Güzel Sanatlar Akademisi İç Mimarlık öğrencisi Aysel Kolak ekibe 
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katılır. Bu süreçte tanışan Yüksel Ünsal ve Aysel Kolak 1954 yılında evlenecektir. Bu çekirdek ekibe 

çoğu üniversite öğrencisi çizerler katılır (Evren & Yıldırım, 2014, s. 36). Hemen hemen hepsi 20’li 

yaşlarında genç bir ekip, Türkiye’nin ilk çizgi film projesi için çalışır. 24 Haziran 1951’de yapılan bir 

habere göre, çizgi film atölyesinde Yüksel Ünsal dahil 21 ressam çalışmaktadır. Sözleşmenin 

imzalanmasından iki ay sonra ekip oluşturulmuş ve ekip çalışmaya başlamıştır (Miliyet Gazetesi, 24 

Haziran 1951, s. 2). 7 Ekim 1953 tarihli gazete haberine göre, atölyede çalışanların sayısı 30’a 

yükselmiştir. Çalışan 30 kişiden sekizi desinatör, sekizi kopisttir. 14 kişi de boyama işlerinden 

sorumludur. Şef animatör olan Yüksel Ünsal, karakter tasarımı ve ilk hareketleri çizme (ana poz) işini 

üstlenir. Aysel Kolak ve Özhan Kayaalp da karakterleri çizmektedir (İlkin, 7 Ekim 1953, s. 12). 

Karikatürist Eflatun Nuri Erkoç, ekip içerisinde yer almasa da zaman zaman atölyeye gelerek 

yardımcı olur. Saray sahneleri gibi iç mekân çizimlerini Aysel Kolak, dağ, köy manzaraları gibi dış 

mekân çizimlerini Özhan Kayaalp çizer. Arka planları da çizen Güzide Sağıroğlu, kadın tiplemeleri 

üzerinde çalışır. Çizgi filmdeki karakterlerin hareketlerini stüdyoda bir çizerin taklit etmesi ile veya 

ayna karşısında kendi ağız hareketlerine bakarak çizmektedirler. Ekip lideri Yüksel Ünsal da dahil 

hiçbirinin çizgi film yapımına dair bir deneyimi yoktur. Çizerlerden Güzide Sağıroğlu’nun 

“Tamamıyla hayali çalıştık, ne yaptığımızı bilemeden. Çok severek yapmıştık, o yüzden zorlanmadık. Uzun ve 

yorucu bir süreçti” sözleri bu deneyimsiz ancak azimli öncülerin ruh halini yansıtmaktadır (Evren & 

Yıldırım, 2014, s. 68-69).   

Filmin çizimleri önce kurşun kalemle ince kağıtlarla çizilmektedir. Bir saniyelik hareket için 24 

ile 30 resim yapılmaktadır. Sonra resimler çini mürekkebiyle selüloit üzerine kopya edilerek 

boyanmaktadır. Tek tek çizilen resimler kamera ile yine tek tek çekilmektedir (İlkin, 7 Ekim 1953, s. 

12). Çizim sürecinde yeterli malzeme temin edilemediğinden fasılalara çalışılmıştır. Kağıtlar, 

selüloitler bittiğinde yurtdışından getirilmesi veya fotoğraf makineleri bozulduğunda yurtdışında 

tamir edilmesi gerektiği için çalışmalara ara verilmek zorunda kalınmıştır (Evren & Yıldırım, 2014, s. 

68). Ancak film yapım sürecinde en büyük zorluk filmin banyo işlemleri ve 35 mm’ye aktarılması için 

yurt dışına gönderilmesidir. Film stüdyolarının alt yapı yetersizliği, Türkiye’de sinema sektörün 

gelişimini olumsuz etkilemektedir. Örneğin ülkede o yıllarda renkli film laboratuvarı 

bulunmamaktadır. Çekilen az sayıda renkli film, laboratuvar işlemi için yurt dışına gönderilmek 

zorundadır. Filmleri denetleme maksadı ile çıkarılan 1939 tarihli “Filmlerin ve Film Senaryolarının 

Kontrolüne Dair Nizamname” gereğince filmlerin banyo için yurt dışına çıkartılması hükümetin 

iznine bağlıdır (Özön, 1962, s. 267).  AND Film de “Evvel Zaman İçinde” filminin banyo işlemleri için 

yurt dışına çıkarmak hükümetten izin istemiştir. Bakanlar Kurulu, gerekli izni 6 Haziran 1952 tarihli 

kararı ile vermiştir (BCA-30-18-1-2-129-45-17, 1952). Çizimler, İstanbul’da 16 mm renkli pozitife (dia 

pozitif) çekilmektedir. 16 mm filmler, banyo işlemleri ve 35 mm’ye aktarılmak üzere ABD’ye 

gönderilir. ABD’den Türkiye’ye montaj işlemleriyle seslendirme için 35 mm ve siyah beyaz iş 

kopyaları olarak geri gelir. Türkiye’de montajı yapılan bu iş kopyaları Amerika’ya geri gönderilir. 

Seslendirme en son aşamada yapılacağı için bu işlem yapılmaz. Amerika’dan montaj için gelen iş 

kopyaları, tekrar geri gönderildiği için Türkiye’de işlemleri tamamlanan hiçbir kopya kalmaz (Evren 

& Yıldırım, 2014, s. 42).  16 mm filmler 30 metre halinde ABD’ye gönderilmektir (Özgüç, 1990, s. 58). 

30 metre 16 mm film, yaklaşık 3 dakikaya karşılık gelmektedir. Filmin süresinin 1 saat 30 dakika 

olması dikkate alınırsa ABD’ye gönderim trafiğinin yoğunluğu ve zorluğu daha iyi anlaşılır.  ABD’ye 

gönderilen ilk 4.000 resimlik, 30 metrelik kopya 6 ay sonra 35 mm genişletilmiş olarak geri gelmiştir. 

Ekip, filmleri tamamladıkça parça parça ABD’ye göndermektedir. ABD’den de filmler iş kopyaları 

olarak tekrar Türkiye’ye gelmektedir.  Türkiye ve ABD arasında bu trafiğin detayları ve filmin ne 
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kadarının ABD’ye gönderildiği bilinmemektedir. Ancak filmin tamamı ABD’ye gönderilmemiştir. 

Yüksel Ünsal, filmin yarısından çoğunu bitirdiklerini ifade etmektedir (Evren & Yıldırım, 2014, s. 58). 

Bilinenin aksine “Evvel Zaman İçinde” projesi tamamlanmış ve ABD’de kaybolmuş bir film değildir. 

Yarısından fazlası tamamlanmış iken yapım sürecinde talihsizlik yaşayarak kaybolmuş bir projedir.          

Çizim çalışmalarının başlamasından dört-beş yıl sonra -muhtemelen 1955- ekibin çalışma yeri 

değişir. Ekip, Turgut Demirağ’a ait Şan Sinemasında perde arkasındaki boşluk yere taşınır. Bu yeni 

çalışma ortamı rahatsızdır. Yüksel Ünsal çalışma yerini “perdenin tam arkasındaydık, sürekli olarak aynı 

filmin seslerini dinlemekten sıkılmıştık. Çoğunlukla müzikal filmler günler boyu dinlerdik” sözleri ile tarif 

eder. Bu yeni çalışma ortamında ekip küçülmüştür. Aysel Kolak, perde arkasındaki yerin çok tozlu 

olduğunu hatırlamaktadır (Evren & Yıldırım, 2014, s. 58,64).  Stüdyonun yerinin değişmesi ve ekibin 

küçülmesi yaşanan sıkıntıların bir göstergesidir. Yüksel Ünsal, eskisi kadar kalabalık bir ekibi olmasa 

da 1957 yılında projeye devam etmektedir. Ünsal, tarih vermeden Turgut Demirağ’ın bir gün gelip 

“çalışmayacaksınız” diyerek projeyi durduğunu ifade etmektedir. Projenin durduğu tarihi 

belirtmeyen Yüksel Ünsal, 1960’lara kadar “süründüklerini” ve haber beklediklerini söylemektedir 

(Evren & Yıldırım, 2014, s. 58).   Turgut Demirağ, ABD ile bağlantıyı kuran kişi ve yapımcı olarak 

süreci daha net ifadelerle anlatmaktadır. ABD firması ile 8 yıl çalıştıklarını aktaran Demirağ, 1959 

yılında firmaya işlemler için 21.000 dolar gönderir. 15 gün sonra firma yetkililerinden gelen mektupta, 

firmalarında “Evvel Zaman İçinde” adlı bir filmin olmadığını yazmaktadır. Bu şok edici mektuptan 

sonra hemen Los Angeles’a giden Turgut Demirağ, firma yetkilileri ile görüşür. Firmanın yönetimi, 

geçen altı ay içinde değiştiği için yeni sorumlular filmden haberdar değildir. Üstelik firmanın 

depolarında ve kasalarında film bulunamaz (Evren & Yıldırım, 2014, s. 44).  Netice itibariyle Türk 

Sinemasının ilk uzun metrajlı çizgi filmi “Evvel Zaman İçinde” filmi ABD’de kaybolmuştur. Film 

çalışmasından geriye, dans eden bir kadının olduğu 16 mm’lik 2-3 dakika uzunluğunda siyah-beyaz 

bir kopya ile filme dair resimler, fotoğraflar ve afişler kalmıştır (Evren & Yıldırım, 2014, s. 42,46). 

 

Filmi Kaybeden ABD Firması ve Yapım Sürecinde Bürokratik Engeller   

 

 Türkiye’de 1950’li yıllarda sinema sektöründe yaşanan en büyük sıkıntılardan biri ham film 

ve sektör için gerekli en basit araçların ithal edilmesi mecburiyetidir. Dünyada veya daha çok yurt 

içindeki en küçük bir iktisadi dalgalanma, döviz kurunda dalgalanma, gümrük vergisinde artış, 

ithalatta sınırlandırma sinema sektörünü zorlamaktadır. Film stüdyolarının alt yapı yetersizliği 

sektörün gelişimini olumsuz etkilemektedir (Özön, 1962, s. 246-248). Türkiye’de renkli film 

laboratuvarının ve 16 mm filmin genişletilerek 35 mm basılması için gerekli teknolojinin olmaması 

“Evvel Zaman İçinde” çizgi filminin yapım sürecinde zorluklar yaşanmasına ve nihayet projenin yarım 

kalmasına neden olmuştur. Hükümet, sinema alt yapısına yönelik yatırımlara destek sağlamamıştır. 

1953 yılında Yerli Film Yapanlar Cemiyeti’nin ham filmlerin temininde kolaylık, yabancı filmlere 

sınırlama, vergi indirimi ve sektöre destek taleplerinin hiçbirisi dönemin hükümetinden bir karşılık 

görmemiştir. (BCA-030-0-001-000-000-125-802-1, s. 2-4). Evvel Zaman İçinde” filmi, Türkiye’de 

teknolojik alt yapı olmadığı için 35 mm baskı ve renk işlemleri için mecburen yurt dışına, ABD’ye 

gönderilmiştir. Filmin gönderildiği ABD firması ile ilgili farklı iddialar vardır.  Yüksel Ünsal, filmlerin 

Kodak firmasına gönderildiğini iddia etmektedir. ABD firması ile süreci Turgut Demirağ idare 

etmiştir. Bu nedenle Yüksel Ünsal, süreçle ilgili bilgiye sahip olmayabilir (Evren & Yıldırım, 2014, s. 

58). Filmin resimleri, Türkiye’de Kodak firmasının ürettiği 16 mm Kodachrome filme çekilmektedir 

(Akis Dergisi, 2 Haziran 1956, s. 25). “Evvel Zaman İçinde” filminde Kodak firması ile çalışılmamış, 



1019 

 

Kodachrome film kullanılmıştır. Diğer taraftan çalışılan ABD Firmasının Metro Goldwyn Mayer 

(MGM) olduğu iddiası da mevcuttur (Özgüç, 2012, s. 56). İnternet KAYNAKLARında “Evvel Zaman 

İçinde” filminin Metro Goldwyn Mayer (MGM) Stüdyosunda kaybolduğu iddia edilmektedir (http1; 

http2, http3; http4, http5). Burçak Evren ve Müjgan Yıldırım’ın hazırladıkları “Türk Sinemasının İlk 

Uzun Metrajlı Çizgi Filmi Evvel Zaman İçinde” kitabında banyo işlemlerini yapan ABD firması ile 

ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.  

Akis Dergisi, 1956 yılında Turgut Demirağ’dan aldığı bilgilere dayanarak filmin renklendirme 

için “Film Effects of Hollywood” firmasına gönderildiğini yazmıştır. Haberde, 16 mm’lik Kodachrome 

renkli filme çekilen resimlerin “Film Effects of Hollywood” laboratuvarında 35 mm’ye büyütülerek en 

son ve en iyi renk sistemlerinden biri olan Eastmancolor’a göre basılacağı belirtilmektedir (Akis 

Dergisi, 2 Haziran 1956, s. 25). “Film Effects of Hollywood” şirketi, özel görsel efektler alanında usta 

bir görüntü yönetmeni olan Linwood G. Dunn tarafından 1946’da kurulmuştur. 27 Aralık 1904'te 

Brooklyn'de doğan Linwood Dunn, sinema sektörüne 1925’te kameraman asistanı olarak girmiştir. 

1929’da görüntü yönetmenliğine başlamıştır. Ancak kısa sürede optik efektler, Linwood Dunn’ın 

uzmanlık alanı haline gelmiş ve optik efektleri geliştirmenin yolları üzerinde çalışmaya 

başlamıştır. RKO Pictures Stüdyosunun efekt departmanının başına geçmiştir. “King Kong” (1933), 

“Notre Dame’ın Kamburu” (1939) “Yurttaş Kane” (1941) gibi birçok klasik dahil RKO Stüdyolarının 

filmleri için özel efektler yaratmıştır. Dunn'ın çalışmaları diğer stüdyolar tarafından o kadar çok 

aranmıştır ki 1946'da kendi şirketi Film Effects of Hollywood'u kurmuş ve bu işi yürütürken aynı 

zamanda da RKO'da çalışmaya devam etmiştir (http6). Turgut Demirağ, kendisiyle yapılan bir 

röportajda, filmin renklendirme işi ile ilgili ABD’de ilişki kurduğu kişiyi şu şekilde anlatmaktadır: “O 

tarihte renkli film Türkiye’de olmadığı için benim sınıf arkadaşım Hollywood’da bir stüdyoda 

çalışıyordu. (Adrian galiba ismi, laboratuvar şefi) O’na postayla gönderiyordum, yıkıyor, hataları 

söylüyordu…” (Evren & Yıldırım, 2014, s. 44). Turgut Demirağ’ın yalnızca ismini verdiği sınıf 

arkadaşı Adrian Mosser’dır. Adrian T. Mosser, 9 Haziran 1920'de New York Eyaletinin Olean 

kasabasında doğmuştur. Küçük yaşlardan itibaren sinemaya hayran olan Adrian Mosser, Güney 

Kaliforniya Üniversitesi Film Okulundan mezun olmuştur. Mezuniyeti sonrası Los Angeles'ta film 

endüstrisinde çalışmıştır.  Mosser, filmleri 16 mm'den 35 mm'ye genişletme alanında uzmanlaşmıştır 

(http7). Adrian Mosser, 16 mm’den 35 mm'ye genişletmelerde emülsiyon çiziklerini en aza indiren bir 

sıvı kapısı işlemini geliştirmiştir (McDonough, 2005, s. 99). Adrian Mosser, 1950 yılında Linwood 

Dunn ile ortak bir makale yayınlamıştır. “16mm Kodachrome'dan 35mm Ansco Renkli Sinema 

Baskıları” başlıklı makale, “Film Effects of Hollywood'un” geliştirdiği 16 mm filmin 35 mm’ye renkli 

olarak genişletme yöntemini anlatmaktadır. Yöntem, iki yılı aşkın süren araştırma ve çalışmanın 

sonucudur. Bu makale, “Film Effects of Hollywood” şirketinin 16 mm renkli filmleri 35 mm’ye 

aktarma alanında çalıştığını göstermektir. Ayrıca makale başlığında Adrian Mosser’ın isminin altında 

“Film Effects of Hollywood,” Linwood Dunn’ın isminin altında ise RKO-Radio Pictures Inc. 

yazmaktadır (Mosser & Dunn, 1950, s. 635). Makaleden anlaşıldığına göre, Adrian Mosser en azından 

1948’den beri “Film Effects of Hollywood” şirketinde çalışmaktadır. “Evvel Zaman İçinde” çizgi filmi 

yapım sürecinde de aynı şirkette çalıştığı düşünülmektedir. Ancak Mosser’ın şirket içindeki 

pozisyonu ve şirketin sahibi Linwood Dunn ile iş ilişkisinin niteliği (ortalık, hissedar vs) 

bilinmemektedir. Ancak 1959 yılında Adrian Mosser’ın “Film Effects of Hollywood” ile ilişkisi 

kalmamıştır. Mosser, o tarihte Hubbard Hunt Productions şirketinde özel efekt uzmanı olarak 

çalışmaktadır (http8). Adrian Mosser, Turgut Demirağ’ın üniversite arkadaşı ve “Film Effects of 

Hollywood” şirketinde “Evvel Zaman İçinde” filmini 35 mm’ye renkli olarak genişletme işleminden 
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sorumlu uzmandır. Linwood Dunn’ın çalıştığı RKO Pictures, 1957 yılında yapım faaliyetlerini 

durdurmuştur. Dunn, RKO'nun özel efektler departmanını kiralamayı başardığı için “Film Effects of 

Hollywood” güçlenmiş, RKO Pictures iki yıl sonra 1959’da resmi iflasını ilan ettiğinde ise daha önce 

kiraladığı varlıkları satın almıştır. RKO’nun iflas sürecinde Linwood Dunn, artık yalnızca kendi 

şirketi, Film Effects of Hollywood’u işletmeye başlamıştır (http9). “Evvel Zaman İçinde” filminin Film 

Effects of Hollywood şirketinde kaybolduğu dönem, Linwood Dunn’ın şirketine odaklandığı ve 

Adrian Mosser’ın şirketten ayrıldığı 1957-59 arasındaki dönemdir.  

 Turgut Demirağ, “Evvel Zaman İçinde” çizgi filminin kaybolması üzerine ABD firmasına 

tazminat davası açmıştır. Demirağ, 1968 yılı şubat ayında adını vermediği Amerikan firmasına açtığı 

tazminat davasını kazandığını açıklamıştır. Habere göre, Amerikan Mahkemesi, çizgi filmi kaybeden 

firmanın, 74.250 dolar tazminat ödemesine karar vermiştir. Ancak firma, karara itiraz ederek davayı 

temyize götürmüştür (Milliyet Gazetesi, 5 Şubat 1968, s. 8). Haberde Amerikan firmasının adı 

belirtilmemektedir. “Evvel Zaman İçinde” filmi ile ilgili KAYNAKLARda temyizde, ABD firması ile 

AND filmin yaptığı sözleşmede “laboratuvarımızda kaybolan filmlerin sorumluluğu bize ait değildir” 

maddesi gerekçe gösterilerek tazminat mahkumiyetinin bozulduğu iddia edilmektedir (Evren & 

Yıldırım, 2014, s. 46). Ancak bu çalışma sırasında ortaya çıkartılan ABD Temyiz Mahkemesi kararı 

farklıdır. Birleşik Devletler Temyiz Mahkemesi Dokuzuncu Dairesi, 15 Ocak 1970 tarihinde davacı 

AND Film ve Turgut Demirağ ile sanık Film Effects of Hollywood arasındaki davayı karara 

bağlamıştır. Kararda, Bölge Mahkemesinin taraflar arasında yapılan sözleşmenin sanık şirket Film 

Effects of Hollywood tarafından ihlalini tespit ettiğini ve 73.333 Amerikan Doları tazminat ödemesine 

karar verdiği hatırlatılmıştır. Temyiz Mahkemesi, Bölge Mahkemesi tarafından verilen tazminat 

kararını destekleyecek yeterli makul kanıtın mevcut olduğuna karar vermiş ve tazminat kararını 

onaylamıştır (http10). Bu belge ile tazminat kararının bozulmadığı, onaylandığı anlaşılmıştır. Ancak 

daha önemlisi bu belge, “Evvel Zaman İçinde” filminin kaybolmasına neden olan firmanın Film Effects 

of Hollywood olduğunu kesinleştirmiştir.  

 Türkiye’nin ilk uzun metrajlı çizgi filmi, “Evvel Zaman İçinde” Film Effects of Hollywood 

şirketi yetkililerinin mahkemece tespit edilen ihmali sonucu tamamlanamamıştır. Ancak film yapım 

sürecinin uzamasına farkı etkenler de neden olmuştur. Filmin yapımcısı Turgut Demirağ, Film Effects 

of Hollywood adlı şirkete yapılan/yapılacak işlemlerin ödemesini yapabilmek için 1953 yılı sonlarında 

Hükümetten döviz izni almıştır. O yıllarda Türkiye’de uygulanan kambiyo rejimine göre, yurt dışına 

döviz çıkarmak Hükümet iznine bağlıdır. Turgut Demirağ, Film Effects of Hollywood Şirketine 

ödemek için 18.000 Amerikan Dolarlık döviz izni almıştır. Ancak 1954 yılında ticaret rejiminde 

yapılan değişiklikle “Evvel Zaman İçinde” filminin işlemleri için verilen 18.000 dolarlık döviz izni iptal 

edilmiştir. Bu iptal kararından ötürü Turgut Demirağ, şirkete ödeme yapamamıştır. Akis Dergisinin 

haberine göre, döviz tahdidi nedeniyle Turgut Demirağ, Film Effects of Hollywood’a ödemeyi ayda 

2.000 Amerikan doları transfer ederek yapmayı teklif etmiştir. Demirağ’ın döviz sınırlandırılması ve 

bürokratik engelleri aşmak için ikinci planı, Film Effects of Hollywood firmasını, Yabancı Sermayeyi 

Teşvik Kanunu’ndan yararlanarak Türkiye’de bir şube açmaya ikna etmektir. Akis Dergisi’nin meçhul 

yazarı, “film yıkayan teknik laboratuvar gibi bir tesis için bile yabancı sermayeden medet umar hale 

gelmenin Türk filmciliğinin yarınını büsbütün kararttığını” düşünmektedir. Yazar, titiz hazırlandığını 

düşündüğü ve ilgi çekici bulduğu “Evvel Zaman İçinde” filminin yurt dışında gösterimi ile banyo 

işlemi için verilen döviz izninden fazlasını kazanabileceğine inanmaktadır (Akis Dergisi, 2 Haziran 

1956, s.25). Öte yandan ABD’ye gönderilen film parçalarının alt ay gibi geç bir süre sonra gelmesinin 

nedeni (Evren & Yıldırım, 2014, s. 58), muhtemelen döviz sınırlandırılması sonucu yaşanan ödeme 
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sorunundan kaynaklanmaktadır. Akis Dergisi, modern stüdyo malzemesinin girmesi için döviz 

vermeyen, Türk sinemasının feci haliyle ilgilenmeyen Hükümetin renkli filmlerin banyo işlemi için de 

döviz izni vermemesini doğal karşılamaktadır. Dergiye göre, “Evvel Zaman İçinde” filmi Hükümetin 

ilgisizliğinden raflarda beklemektedir (Akis Dergisi, 2 Haziran 1956, s. 25). Devletin sinema 

konusunda politika geliştirmemesi sorunlar yaratmıştır. Nijat Özön’ün de ifade ettiği gibi Türkiye’de 

devlet yetkilileri sinemanın önemini hiçbir vakit kavrayamamıştır. Devlet sinemayı desteklemek, 

sinemacı yetiştirmek için adım atmamıştır (Özön, 1968, s. 29). Turgut Demirağ, “Evvel Zaman İçinde” 

filminin yapım sürecinde yaşadığı zorlukları açıkça hiçbir zaman ifade etmemiştir. Ancak devletin 

sinema ile ilgili politikasızlığını eleştirmiştir. Turgut Demirağ’a göre, Türkiye’de sinema sektörünün 

en önemli eksikliklerinden biri Sinema Kanunun olmamasıdır. İngiltere, İspanya, İtalya, Japonya ve 

film endüstrisi ilerlemiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de sinema sektörünü destekleyen ve teşvik 

edici kanunlar çıkartılmalıdır (Evren & Yıldırım , 2014, s. 15).  Ancak Türk sinemasının uzun bir 

dönem bir kanunu olmamış, destek görmemiştir. Türkiye’de hükümetler, uzun yıllar sinemayı 

desteklemekten öte kontrol altında tutulacak bir alan olarak görmüşlerdir. 

 

SONUÇ 

 

Türkiye’nin ilk uzun metrajlı renkli çizgi filmi “Evvel Zaman İçinde” renklendirme ve 35 mm’ye 

genişletme işlemleri için gönderildiği ABD’de kaybolmuştur. Bu çalışmada, filmin kaybolmasından 

sorumlu şirketin Film Effects of Hollywood olduğu ortaya konmuştur. Ancak film kaybolduğu vakit 

tamamlanmış bir yapım değildir. Filmin yarısından fazlasının çizimi ve 16 mm’ye aktarımı 

gerçekleştirilmiştir. Film, dramatik bir şekilde kaybolmuştur. Fakat 6- 7 yıla varan film yapım 

sürecinin uzamasında farklı etmenler rol oynamıştır. Çizgi film yapımı ile ilgili deneyim sahibi 

olmayan müellifler, takdir edilecek bir amatör ruh ve azimle uzun metraj çizgi film işine 

girişmişlerdir. Çizgi film için yoğun bir emek, özveriyle çalışılan yıllar ve ciddi bir sermaye 

harcanmıştır. Ancak projenin büyüklüğü karşısında 30-35 çizer kadrosu sayısal olarak yetersiz 

kalmıştır. Ülkenin ekonomik koşulları veya öngörüsüzlükten ötürü malzeme temininde sıkıntılar 

yaşanmıştır. Hükümet, Türkiye ve Türk Sineması için önemli bir atılım olan “Evvel Zaman İçinde” 

filminin önemini kavrayamamış, destekleyici bir tutum almamıştır. Aksine Hükümet, bu büyük 

projeye döviz izni konusunda sıkıntılar çıkartmış, bürokratik engeller de filmin yapım sürecinin 

uzamasına neden olmuştur. Ancak 1951 gibi erken bir tarihte, 20’li yaşlardaki gençlerin imkanları 

zorlayarak ortaya koydukları azim, organizasyon yeteneği, resimlerdeki estetik ve filmin büyük bir 

bölümünün bitirilmiş olması “Evvel Zaman İçinde” projesini özel ve önemli bir konuma 

yükseltmektedir. “Evvel Zaman İçinde,” yaşadığı talihsiz sona rağmen Türk Sinemasının ilk uzun 

metrajlı renkli çizgi filmidir.   
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Özet: Nihilizm, insan dünyasının nesnel bir değer ve anlamı olmadığı dolayısıyla insanın varoluşunun anlamsız olduğu 

tezine dayalı görüşler toplamıdır. Bu eksende nihilizm, yaşamın yadsınması ve varoluşun değersizleştirilmesi girişimi olarak 

yorumlanmaktadır. Nihilistik görüş ve düşüncelerin sanat eserlerinde tema olarak kullanılması, yansıtılması veya üretilmesi 

insan yaşamına verilen değer ve anlam sorununa yaklaşımı sergileyen önemli göstergeler arasında yer almaktadır. Bilindiği 

üzere felsefe kavramların sanat ise yeni deneyimlerin yaratıldığı alanlardır. Bu bağlamda katışık bir sanat olan sinemayı 

felsefi düşüncelerle etkileşimi kuramsal alanda çerçevesi çizilen kavramlardan beslenen ancak onlarla sınırlı kalmadan ayrı ve 

farklı deneyimlerin yaratılması ve soyut olanın içinde somut olanın verilebilmesi ile ilişkilendirmek mümkündür. Sinema bu 

çerçevede soyut kavramlarla betimlenen çeşitli görüşlerin imajlarla somut biçimde realize edilebildiği bir alanı 

oluşturmaktadır. Yakın dönemde üretilen Türk “sanat filmleri”nde insan varlığına verilen anlam ve yaşama biçilen değer 

çerçevesinde nihilist yaklaşım ve eğilimlerin ivme kazandığı görülmektedir. Söz konusu filmlerde insanın varoluşuna ve 

eylemlerine dair her şeyin beyhude olduğuna yönelik savlar ileri sürülmekte ve kötümser nitelikte insan imajları sinematik 

olanaklarla realize edilmektedir. Bu çalışmada yakın dönem Türk “sanat sineması”nda etkili olan nihilistik tezahürler, 

tarihsel süreç içindeki gelişimlere bağlı olarak Emre Yeksan’ın yönettiği Körfez (2017) ve Pelin Esmer’in yönettiği İşe Yarar 

Bir Şey (2017), adlı filmler üzerinden betimsel bir çerçevede tartışılacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler : Anlam, Nihilizm, Türk Sanat Filmleri, İnsan, Yaşam  

  

Abstract: Nihilism is a sum of thoughts based on the thesis that human life has no objective value and meaning, and 

therefore, human existence is pointless. In this respect, nihilism is interpreted as the negation of life and nullification of 

existence. The fact that nihilistic thoughts and ideas are used, reflected, or produced in artistic works is among important 

indicators exhibiting an approach to the problem of value and meaning attributed to human life. As is known, philosophy is 

where concepts are developed, whereas art is where new experiences are created. Within this context, it is possible to associate 

cinema, a mixed art form, with the creation of different and separate experiences whose interactions with philosophical 

thoughts are fed by, but not limited to, concepts framed within a theoretical field, and the ability to present the concrete 

within the abstract. In this frame, cinema forms an area where various ideas described with abstract concepts are realized 

concretely with images. It is seen that nihilistic approaches and inclinations have gained momentum within the frame of the 

meaning and value attributed to human existence and life in recently produced Turkish “art films”. In the films in question, 

everything about the existence and activities of humans is claimed to be futile, and human images with pessimistic qualities 

are realized through cinematic opportunities. In this study, nihilistic manifestations instrumental in recent Turkish “art 

cinema” will be discussed within a descriptive frame over the films The Gulf (2017) directed by Emre Yeksan and Something 

Useful (2017) directed by Pelin Esmer, based on developments within the historical process. 

 

Keywords: Meaning, Nihilism, Turkish Art Films, Human, Life  
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Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalında tamamladı. 2012 yılında göreve başladığı Selçuk Üniversitesi İletişim 

Fakültesi’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak halen devam etmektedir. Araştırma alanları arasında; siyasal iletişim, yeni medya, 

söylem analizi ve İslamofobi gibi konular yer almaktadır. 

 
Özet: İnsanlık tarihi kadar eski olan kültürlerarası iletişim günümüz postmodern dünyasının ve küreselleşmenin bir ürünü 

olarak değerlendirilmektedir. Toplumlar arasındaki savaşlar, kurulan ekonomik ilişkiler ve göçlerin yanı sıra sömürgecilik 

faaliyetleri de kültürlerarası iletişimde önemli rol oynamaktadır. Bu bağlamda kültürlerarası iletişimin de gerek teorik gerekse 

pratik bağlamda “farklı kültürlerden gelen, farklı kültürel kökenlere sahip insanlar arasındaki iletişim sürecini ifade etmek 

amacıyla kullanıldığı” birçok kuramcı ve araştırmacı tarafından kabul edilmektedir.  
Farklı kültüre mensup bireyler farklı kimliklere ait oldukları için kültürlerarası iletişimin de “kimlik” olgusu ile yakından 

ilişkili olduğu söylenebilir. Çünkü her kimlik kendi kültürünü yaratır. Böylece aslında kültürler arasındaki karşılaşma ve 

iletişim kurma/ma çabası bir o kadar farklı kimlikleri benimseme/me çabası da olmaktadır. Kültürlerarası iletişim ve kimlik 

ilişkisinden hareketle bu çalışmada gerek kültürlerarası iletişim gerekse farklı (kolektif) kimliklerin ilişkisini esprili bir dille 

anlatan “Bir adam ve ineği” adlı film ele alınacaktır. Film, Cezayir’in bir köyünde çiftçilik yapan Fatah’ın, ödüllü ineği 

Jacqueline’i her yıl Paris’te düzenlenen Salon de I’Agriculture yarışmasına sokmak için çıktığı yolculukta başına gelenleri 

konu almaktadır. Çalışmada yöntem olarak bir göstergebilim çözümlemesi yöntemi olan Greimas’ın göstergebilim 

çözümlemesinin Eyleyenler Kuramı kullanılmıştır. Filmde, Faslı bir köylü ve Fransız bir asilzadesinin tamamen tesadüfî 

başlayan arkadaşlık ilişkilerinde Doğu/lu-Batı/lı, köylü-kenti, fakir-zengin, mutlu-mutsuz, evli-bekâr/dul gibi düalist olgular 

kültürlerarası iletişim bağlamında bir arada karşılaştırmalı bir biçimde kullanılmıştır. Film, kültürlerarası iletişim açısından 

dayanışmanın, güvenin, azmin, misafirperverliğin en güzel örneğini sunarken, filmin temel eleştirisi bireylerin mensubu 

oldukları kolektif kültüre, yani doğu ve batı kültürünedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Kültürlerarası Iletişim, Kimlik, Film Analizi, Eyleyenler Kuramı 

 
Abstract: Intercultural communication, which is as old as human history, is considered as a product of today's postmodern 

world and globalization. Wars between societies, established economic relations and migrations, as well as colonial activities 

play an important role in intercultural communication. In this context, it is accepted by many theorists and researchers that 

intercultural communication is used to express the communication process between people from different cultures and from 

different cultural backgrounds, both in theory and in practice. 
Since individuals belonging to different cultures belong to different identities, it can be said that intercultural 

communication is closely related to the phenomenon of "identity". Because each identity creates its own culture. Thus, the 

effort to encounter and communicate between cultures is also an effort to adopt/not adopt different identities. Based on the 

relationship between intercultural communication and identity, in this study, the film "A man and his cow" will be 

discussed in a humorous way. The film is about what happens to Fatah, who is a farmer in an Algerian village, on his 

journey to get his fat cow, Jacqueline, who is never satisfied with awards, in the Salon de I'Agriculture competition held in 
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Paris every year. In this study, the method of semiotics analysis of Greimas, which is a semiotics analysis method, was used 

as an Action Theory of semiotics. In the film, in the friendship relations of a Moroccan peasant and a French nobleman, 

which started completely by chance, dualistic phenomena such as East/Island-West, peasant-city, poor-rich, happy-unhappy, 

married-single/widow are combined in a comparative way in the context of intercultural communication. used. While the 

film presents the best example of solidarity, trust, perseverance and hospitality in terms of intercultural communication, the 

main criticism of the film is the collective culture of which individuals belong, namely eastern and western cultures. 

 
Keywords: Intercultural Communication, Identity, Film Analysis, Agency Theory 
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Mine OYMAN, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını ve doktorasını 

Pazarlama anabilim dalında yapmıştır. Pazarlama iletişimi, Uluslararası Pazarlama, Pazarlama ve Tüketici Etiği uzmanlık 

alanlarıdır. Pazarlama, uluslararası pazarlama, pazarlama iletişimi, tüketici etiği üzerine kitapları ve ulusal ve uluslararası 

indekslerde taranan çeşitli dergilerde yayınları bulunmaktadır. 

 

Semra AKINCI, Semra AKINCI, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve mezunudur. Yüksek 

lisans eğitimini Uşak Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ABD’nda tamamlamıştır. Doktora eğitimine ise Anadolu 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ABD’nda devam etmektedir. Halkla ilişkiler, 

reklamcılık ve iletişim araştırmaları üzerine yayınları bulunmaktadır.  

 

Özet; Tüketicilerin benlik, değer ve hedefler gibi kendilerinin önemli yönlerini ifade eden ürünlere, hizmetlere ve markalara 

daha fazla bağlanma eğiliminde oldukları pazarlama ve reklam literatüründe pek çok kez vurgulanmıştır. Benlik uyumu, 

tüketicilerin tutumlarının ve davranışsal niyetlerinin önemli bir öncülü olarak kabul edilmektedir. Literatürden elde edilen 

sonuçlara göre farklı benlik uyumu türleri, reklama yönelik tüketici tutumlarını etkilemektedir. İdeal benlik ve gerçek benlik 

uyumu karşılaştırması ise bu kapsamda en çok ele alınan karşılaştırmadır. Bu araştırmanın amacı, bariz bir tüketim biçimi 

olan reklamların içeriklerinde ideal benlik ve gerçek benlik sunumlarını bulundurduğunda tüketiciler tarafından olumlu 

tutuma sahip olup olmadıklarını araştırmaktır.  Daha basit bir ifadeyle bu çalışmanın amacı, gerçek ve ideal benlik uyumu ile 

reklama yönelik tutum arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Tüketicilerin hangi reklamlara daha çok olumlu tutum 

gösterdiklerini bulmak bu çalışma için önemlidir. Çalışma kapsamında veri toplamak amacıyla çevrimiçi bir anket formu 

kullanılmıştır, mevcut araştırmada veri toplama amacıyla ankete dayalı bir metodoloji kullanılmıştır. Keşifsel bir araştırma 

olan bu araştırmada Y ve Z kuşaklarından 380 kişiden çevrimiçi anket aracılığıyla farklı ürün kategorilerinden ideal ve 

gerçek benlik sunumlu reklamlara yönelik soruları cevaplamaları istenmiştir. Çevrimiçi anketi Z kuşağından 200, Y 

kuşağından 180 kişi yanıtlamıştır.  Reklama yönelik tutumlar, ürün kategorilerine göre farklılaşsa da temel olarak Y 

kuşağının ideal benlik sunumlu reklamlara; Z kuşağının ise gerçek benlik sunumlu reklamlara yönelik olumlu tutum 

geliştirdikleri söylenebilir. Mevcut araştırma, benlik uyumu çalışmalarında Türkçe literatürde kısıtlı biçimde ele alınmış 

reklamlarda benlik temsilini ele alması açısından önemlidir.  

 

Anahtar Kelimeler: Benlik, Ideal Benlik, Gerçek Benlik, Reklam, Tutum 

 

Abstract; It has been studied many times in marketing and advertising literature that consumers tend to be more attached to 

products, services, and brands that express important aspects of themselves such as self, values, and goals. Self-congruence is 

considered an important antecedent of consumers' attitudes and behavioral intentions. According to the results obtained 

from the literature, different types of self-congruence affect consumer attitudes towards advertising. The comparison of ideal 

self and actual self-congruence is the most discussed comparison in this context. The purpose of this research is to investigate 

whether the advertisements, which are an obvious form of consumption, have a positive attitude by consumers when they 

include ideal self and actual self presentations in their content. In simpler terms, the aim of this study is to investigate the 

relationship between actual and ideal self-congruence and attitude towards advertising. It is important for this study to find 

out which advertisements have more positive attitudes on consumers. An online questionnaire was used to collect data 

within the scope of the study, and a questionnaire-based methodology was used for data collection in the current study. In 

this exploratory research, 380 people from generations Y and Z were asked to answer questions about ideal and actual self-

presentation ads from different product categories through an online questionnaire. 200 people from generation Z and 180 

people from generation Y answered the online survey. Although the attitudes towards advertising differ according to product 

categories, basically Y generation prefers advertisements with ideal self-presentation; It can be said that the Z generation has 
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developed a positive attitude towards actual self-presentation ads. The current research is important in terms of dealing with 

self-representation in advertisements, which is limited in Turkish literature in self-congruity studies. 

 

Keywords: Self, Ideal Self, Actual Self, Advertisement, Attitude 

 

 

İDEAL VE GERÇEK BENLİK SUNUMLU REKLAMLARA 

YÖNELİK BİR TUTUM ARAŞTIRMASI  

 

1.GİRİŞ 

 
Tüketiciler, kim olduklarını ifade eden ürünleri satın alma eğilimindedir (Aaker, 1996). 

Tüketiciler, sadece ihtiyaçlarını karşılamak için tüketim davranışlarında bulunmazlar; tüketim çok 

daha derin arzulara hitap etmektedir. İnsanlar, belirli bir tür veya marka araba (örneğin bir spor araba 

veya Mercedes-Benz) satın almak gibi kendi benlik kavramlarını ifade etmelerine ve oluşturmalarına 

yardımcı olan markaları veya ürünleri satın almaktadırlar çünkü bunun kendi benliklerini veya sahip 

olacakları benliği temsil ettiğine inanmaktadırlar. Tüketici davranışı çalışmalarında bu kavram, benlik 

imajı uyumu olarak bilinmektedir. Psikoloji ve pazarlama alanlarındaki çalışmalar, tüketicilerin 

algıladıkları benlik imajının davranışları üzerindeki önemini göstermiştir. Tüketicilerin belirli bir 

ürünün (veya markanın) nitelikleri ile benlik kavramları arasında bilişsel eşleşmeler yarattığı fikrine 

dayanarak, benlik imajı uyumu modeli, tüketicilerin kendi benlik kavramlarına benzer görünen 

markaları himaye etme eğiliminde olduklarını varsayar. Bu bilişsel yaklaşımı kullanan çok sayıda 

çalışma, benlik imajı uyumunun tüketicilerin marka tercihleri, değerlendirmeleri, tutumları ve satın 

alma niyetleri üzerindeki önemli etkisini gösteren bulgular öne sürmüştür (Malar vd., 2011).  

Maslow, insanların belirli ihtiyaçları olduğunu ve bu ihtiyaçların belirli bir sırayla karşılanması 

gerektiğini öne sürmektedir. Maslow!a göre en yüksek ihtiyaç ise insanın tüm potansiyelinin başarısı 

olan kendini gerçekleştirme ihtiyacıdır. Buna göre organizmanın tek bir temel eğilimi ve çabası vardır 

o da deneyimleyen organizmayı gerçekleştirmek, sürdürmek ve geliştirmektir (Rogers, 1951’den 

aktaran Shostrom, 1964)). Carl Rogers (1959), insanların tek bir temel güdüsü olduğuna inanıyordu, o 

da kendini gerçekleştirme eğilimi yani, kişinin potansiyelini gerçekleştirme ve yapabileceği en yüksek 

"insanlık" seviyesine ulaşmasıydı (McLeod, 2014).  Bu durumda kendini gerçekleştirme ideal ve 

gerçek benlik ile oldukça ilgili bir ihtiyaçtır. Çünkü kişinin “ideal benliği” (yani, kim olmak istediği) 

gerçek davranışlarıyla (kendi imajı) uyumlu olduğunda kendini gerçekleştirmenin başarıldığı 

anlamına gelmektedir.  

Çoğu tüketici araştırmacısı, gerçek benlik imajının “tüketici benliği kavramı” olarak 

adlandırılan konsepti yansıttığını kabul etmektedir. Ancak tüketici benlik kavramı yalnızca bir boyutu 

değil, en az dört boyutu içermektedir, bunlar; gerçek benlik imajı, ideal benlik imajı, sosyal benlik 

imajı ve ideal sosyal benlik imajdır (Sirgy, 1982). Araştırmalara göre benlik uyumu, satın alma öncesi 

kararları, satın alma sonrası kararları, ağızdan ağza iletişimi ve sadakati etkilemektedir (Sirgy, 2018, s. 

199). Pazarlama ve tüketici davranışları perspektifinde benlik uyumu literatürde genişçe kendine yer 

bulsa da reklam perspektifinden incelenmesi nispeten sınırlı kalmıştır. Bu nedenle bu çalışmada 

benlik kavramı, reklam perspektifinden ele alınmıştır. Benlik kavramını reklam perspektifinden ele 

alan çalışmaların nispeten sınırlılığı söz konusu olduğundan çalışmanın önemli olduğu 

düşünülmektedir.  
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Çalışma kapsamında öncelikle teorik çerçevede benlik kavramı tanımlanmış, ardından benlik 

türlerinin açıklaması yapılmıştır. Benlik uyumunun tüketim, pazarlama ve reklam ile ilişkisi 

açıklandıktan sonra benlik sunumu teorisi tanımlanmıştır. Çalışmanın bağımlı değişkeni olan reklam 

reklama yönelik tutuma değinilmiştir. Son olarak da çalışmanın yöntemine, veri toplama aracına ve 

bulgulara yer verildikten sonra sonuç bağlamında kısa bir değerlendirme yapılmış, sonuçlar bazında 

diğer çalışmalarla kıyaslama yapılmış ve son olarak sınırlılıklara değinilmiştir.  

 

2. TEORİK ÇERÇEVE 

 

2.1. Benlik Kavramı 

  

Kendini inşa etme, benlik kimliği, benlik perspektifi veya benlik yapısı olarak da adlandırılan 

kişinin benlik kavramı kişinin kendisiyle ilgili bir inançlar topluluğudur (Leflot vd., 2010). Benlik 

kavramı, kişinin benlik şemalarından oluşur ve benliği bir bütün olarak oluşturmak için benlik 

saygısı, benlik bilgisi ve sosyal benlik ile etkileşime girer. Benlik; gelecekteki benliklerin (veya olası 

benliklerin) bireylerin ne olabilecekleri, ne olmak istedikleri veya ne olmaktan korktukları 

konusundaki fikirlerini temsil ettiği geçmiş, şimdiki ve gelecekteki benlikleri içerir. Olası benlikler, 

belirli davranışlar için motivasyonlar olarak değerlendirilebilir (Myers, 2009).  

 

Benlik kavramı, kişinin benliğinin bilişsel veya tanımlayıcı bir bileşenidir (Ayduk vd., 2009). 

Benlik türleri; ideal benlik, gerçek benlik, sosyal benlik ve ideal sosyal benlik şeklinde 

sınıflandırılabilir (Sirgy vd., 2000). Ancak çalışmada gerçek benlik ve ideal benlik karşılaştırması 

yapıldığından yalnızca bu iki benlik türünün açıklamasına yer verilmiştir. Buna göre;  

• Gerçek benlik, kişinin gerçekten sahip olduğuna inandığı veya başkalarının kişinin sahip 

olduğuna inandığına inandığı niteliklerin temsilidir. "Gerçek benlik", bir kişinin temel benlik 

kavramıdır. Kişinin kendi niteliklerine (zeka, atletizm, çekicilik, vb.) ilişkin algısıdır. 

• İdeal benlik, kişinin ideal olarak sahip olmayı istediği niteliklerin temsilidir yani, birinin kişi 

için umutlarının, özlemlerinin veya isteklerinin bir temsilidir. "İdeal benlik" genellikle 

bireyleri değişmeye, gelişmeye ve başarmaya motive eden benlik türüdür. İdeal benliğin 

arkasındaki temel iddia İnsanların daha iyi bir gelecek benliği hayal ettiklerinde, bu benlik 

idealini takip edecek şekilde hareket edecekleri fikridir (Larocque, 2016, s. 1).  

Benlik uyumu (veya imaj uyumu), kişinin kendi benliği ile bir ürün, marka veya ürün 

kullanıcılarının benlikleri arasındaki eşleşme olarak tanımlanmaktadır (Sirgy, Grewal ve Mangleburg, 

2000). Benlik uyumu, benlik tutarlılığı güdülerini, benlik saygısı güdülerini, sosyal tutarlılığı ve sosyal 

onay ihtiyaçlarını tatmin ederek bireyin satın alma motivasyonunu etkilemektedir (Aguirre-

Rodriguez vd., 2012; Sirgy, 1985). Bu motivasyon ve ihtiyaçlar, bireyleri kendilerini anlamalarına ve 

başkalarına sunmak istedikleri imaja katkıda bulunduğunu düşündükleri ürünleri satın almaya ve 

kullanmaya sevk etmektedir (Kressmann ve diğerleri, 2006). 

Gerçek benlik, olması gereken ya da ideal benliğe benziyorsa, o zaman insanlar benlik 

uyumunu deneyimlemektedir. Bununla birlikte, eğer gerçek benlik, olması gereken ya da ideal 

benlikten saparsa, kişi kendi içinde çelişki yaşamaktadır (Elangovan vd., 2010). Tüketici davranışı 

araştırmaları, bireylerin kendi aralarındaki çelişkiyi çözmeye çalıştıklarında belirli tüketim 

davranışlarına girebileceklerini göstermektedir. Bunun nedeni, tüketimin, kendi imajlarını ifade 

etmek veya gerçek benliklerini ideal benlikleriyle eşleştirmek için ürünlerin sembolik anlamlarını 
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kullanmalarına olanak sağlamasıdır. Örneğin, Dittmar (2005), durumsal satın alma yapan tüketicilerin 

sembolik ürünler aracılığıyla daha iyi bir benlik elde etmek için motive olduklarını göstermiştir; Kim 

ve Rucker (2012) dengeleyici tüketimin, benlik çelişkisinin neden olduğu rahatsızlığı ortadan 

kaldırmak için sembolik ürünlerin satın alınmasıyla ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. Tüketicileri bir 

markaya duygusal olarak bağlamak ve marka sadakatine ilham vermek için, pazarlamacılar genellikle 

marka kişiliğini tüketicinin gerçek veya ideal benliğine yönelik olarak hedeflemektedir. Benlik, gerçek 

ve ideal boyutuyla sınırlı değildir ve arzu edilen benliğe yaklaşma motivasyonu, tüketicinin kişiliğine 

bağlı olarak değişebilmektedir (Huber vd., 2017, s. 47).  

Bu konuyla çok ilgili olan bir faktör de kültürdür. Ürünlerin tüketimi, yaşam tarzları ve kültürle 

sıkı bir şekilde bağlantılıdır; örneğin, belirli nesneler veya renklerle bağlantılı sembolik çağrışımlar, 

ülkeler ve kültürler arasında önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Pazarlama perspektifinden 

bakıldığında, kültür, pazar davranışının iki belirleyicisi, yani tüketici davranışı ve yönetimsel karar 

verme süreci üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Tüketici davranışı literatüründe, kültür uzun 

zamandır tüketicilerin motivasyonlarını, yaşam tarzlarını ve ürün seçimlerini şekillendiren güçlü bir 

güç olarak kabul edilmektedir. Çeşitli tüketici davranışı teorisyenleri, tüketicilerin pazardaki 

davranışlarını açıklamak için benlik imajını kullanmışlardır (Quester vd., 2000).  

 

2.1.1. Benlik Sunumu Teorisi 

 

Benlik sunumu, kişinin kendisi hakkında bazı bilgileri veya kendi imajını diğer inşalara 

aktarmaya çalıştığı davranıştır. İnsan davranışında önemli bir motivasyondur. İnsanlara bu 

motivasyona eğilimli olsalar da onları ortaya çıkarmak durumsal faktörlere bağlıdır (Baumeister ve 

Hutton, 1987).  

Erving Goffman, benlik sunumu teorisini ilk kez “Günlük Hayatta Benliğin Sunumu (1978) 

kitabı ile tanıtmıştır. Goffman, sembolik etkileşimcilik perspektifinden insanların dramaturjik bir 

metafor aracılığıyla kendilerini başkalarına nasıl sunduklarını tartışmıştır. Ona göre insanlar, 

seyircilerin zihninde arzu edilen bir izlenimi aşılamaya çalışan sahnedeki aktörlerdir. Sahnede 

oyuncular, tercih edilen izlenimi elde etmek için söylediklerini, ses tonlarını, kiminle birlikte 

olduklarını ve ne giydiklerini uyarlayarak hem sözlü hem de sözsüz ipuçlarını kullanmaktadırlar 

(Goffman, 1978). Benlik sunumu sosyal psikolojide geniş çapta incelenen bir konudur.  

Benlik sunumu teorisi, tüm bireylerin kendilerini sunduklarını (Hart ve diğerleri, 2020, 

Schlenker ve Leary, 1980; Schlenker, 2012) ve istenen benlik imajlarını aktarmanın insanların 

kişilerarası hedefleri için önemli olduğunu (Tyler ve Feldman, 2004) savunur. Bu nedenle, insanların 

yaratmayı tercih ettikleri benlik imajı türleri, başkalarıyla ilişki içindeyken ulaşmaya çalıştıkları 

hedeflere bağlıdır (Schlenker ve Leary, 1982). 

 

2.2. Reklama Yönelik Tutum 

  

Tutum, pazarlama ve bilgi sistemleri araştırmalarında önemli bir kavramdır. Fishbein’e (1967) 

göre tutum, insanın öğrenilmiş yatkınlığıdır. Kotler (2000) ise tutumu, bir kişinin bir nesneye veya 

fikre karşı olumlu veya olumsuz değerlendirmelere, duygusal tepkilere ve eylem eğilimlerine devam 

etmesi olarak tanımlamıştır.  

Tutum, reklam ve pazarlama araştırmalarında en az iki neden ötürü popüler bir araştırma 

konusudur. İlk olarak tutum tüketici davranışını tahmin etmede yararlıdır (Mitchell ve Olson, 1981). 
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İkincisi de sosyal psikolojide tutum çeşitli teorik çerçeveler kapsamında çalışılmıştır (Eagly ve 

Chaiken, 1993) bu da temel bir yapı üzerinde araştırma yapmayı kolaylaştırmaktadır.  

Reklamın önemli amaçlarından birisi bir ürüne yönelik olumlu tutumları sağlamaktır. Kişinin 

ürüne yönelik tutumu genellikle reklama yönelik tutumundan etkilenmektedir (Pyun ve James, 2011, 

s. 33). 

  

3. YÖNTEM  

 

Keşifsel bir araştırma olan bu çalışmada veri toplama tekniği olarak anket kullanılmıştır. 

Değişkenlerin ölçümü amacıyla alanyazında daha önce yapılmış çalışmaların ölçeklerinden 

faydalanılmıştır. Ölçekler Türkçe’ye çevrildikten sonra anlamda bir kaybolma olup olmadığını kontrol 

etmek için tekrar İngilizce’ye çevrilerek reklam alanında uzman kişilerden görüş alınmıştır. 20 kişiye 

öntest uygulandıktan sonra veri toplama formunda anlaşılmayan öğeler çıkarılmış veya daha kolay 

anlaşılır hale getirilmiştir. Kolayda örneklem tercih edilmiş, bu kapsamda 380 kullanılabilir veri elde 

edilmiştir. Veriler, 2021 yılının Ağustos ve Eylül aylarında toplanmıştır.  

  

3.1. Veri Toplama Araçları 

 

Çalışmada kullanılan ölçek, Malar ve arkadaşları (2011) tarafından geliştirilen benlik uyumu 

ölçeğinden uyarlanmıştır. Ölçek, iki maddeden oluşmaktadır. Katılımcılardan, gerçek benlik veya 

ideal benlik temsili olarak algıladıkları reklamları, bu 7’li bir anlamsal farklılık ölçeğinde 

derecelendirmeleri istenmiştir. Bu derecelendirmenin ardından tutum ölçeği uygulanarak 

katılımcıların reklama yönelik tutumlarının ölçülmesi amaçlanmıştır.  

Tutumu ölçmek için ise Holbrook ve Batra (1987, s. 405) tarafından geliştirilen ölçek 

kullanılmıştır.  

Katılımcıların yanıtladığı anket formu yedi bölümden oluşmaktadır:  

 

 Formun birinci bölümünde demografik sorular yer almaktadır. Demografik soruların 

ardına ise yanıtlayıcıların ürün kategorilerine yönelik ilgilerini ölçmek amacıyla 

Kaller Fay Group’un tüketici araştırmalarında kullandığı 15 kategori verilmiştir. 

Katılımcılardan bu kategorileri ilgilerine göre 1 ile 5 arasında puanlamaları 

istenmektedir. Buradan çıkacak sonucun aynı zamanda Y ve Z Kuşağının ilgi 

gösterdiği kategorileri göstermesi açısından önemli olacağı düşünülmektedir. Bu 

kısmın ankete konulma amacı; çıkacak sonucun ana çalışmada deneysel tasarım 

yaparken reklamın yapılacağı kategori konusunda yardımcı olmasıdır. Ayrıca bu 

kategorilerden altı tanesi seçilerek ideal benlik ve gerçek benlik sunumlu reklamlar 

çalışmanın devamında verilmiştir. Bu kategorilerden üçünün reklamları görsel olarak 

verilmiştir. Diğer üçünün ise videolu reklamlarına yer verilmiştir. Reklamların 

formatlarının videolu veya görsel olması hem anket formunda hem de bu raporda 

açıklanmıştır. Anket formunda hem formun başında hem de soruların başında gerekli 

uyarılar yapılmıştır.  

 Formun ikinci bölümünde kadınlar için olan kişisel bakım reklamları yer almaktadır.  

 Formun üçüncü bölümünde erkekler için olan kişisel bakım reklamları yer 

almaktadır.  
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 Formun dördüncü bölümünde kadınlar için olan giyim ve moda reklamları yer 

almaktadır.  

 Formun beşinci bölümünde erkekler için olan giyim ve moda reklamları yer 

almaktadır. Bölümün başına yalnızca erkekler tarafından yanıtlanması gerektiği 

belirtilmiştir.  

 Formun altıncı bölümünde otomobil reklamları yer almaktadır.  

 Formun yedinci bölümünde yiyecek reklamı yer almaktadır.  

 Formun sekizinci bölümünde teknoloji reklamları yer almaktadır. Y ve Z kuşağının 

teknolojinin içine doğan bir kuşak olduğu düşünüldüğünde teknoloji reklamlarının 

çalışmada yer almasının önemli olacağı düşünülmüştür.  

 Formun dokuzuncu bölümünde tatil reklamları yer almaktadır.  

 

3.2. Araştırma Soruları 

 

Araştırma Sorusu 1: İdeal ve gerçek benlik sunumlu reklama yönelik tutum ile cinsiyet arasında 

anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Araştırma Sorusu 2: İdeal ve gerçek benlik sunumlu reklama yönelik tutum ile gelir durumu arasında 

anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Araştırma sorusu 3: İdeal ve gerçek benlik sunumlu reklama yönelik tutum ile eğitim durumu 

arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Araştırma sorusu 4: İdeal ve gerçek benlik sunumlu reklama yönelik tutum kategoriye göre farklılık 

göstermekte midir?  

Araştırma Sorusu 5: İdeal ve gerçek benlik sunumlu reklama yönelik tutum kuşaklara göre farklılık 

göstermekte midir?  

 
Şekil 1: Araştırma Modeli 
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Şekilde de görüldüğü bağımsız değişkenler algılanan ideal benlik uyumu ve algılanan gerçek 

benlik uyumu olmuştur. Reklama yönelik tutum ise bağımlı değişkendir. Benlik uyumunun reklama 

yönelik tutumdaki rolü çalışma kapsamında incelenmiştir. Bu bağlamda benlik uyumunun reklama 

yönelik tutum üzerindeki etkisi kuşaklar, cinsiyet, gelir durumu, eğitim, ürün kategorisi gibi faktörler 

açısından değerlendirilmiştir.  

 

3.3. BULGULAR 

Tablo 1. Demografik veriler 

 
 Frekans Yüzde 

Kuşak 

Y Kuşağı 

Z Kuşağı 

 

180 

200 

 

52,6 

48,4 

Cinsiyet 

Kadın  

Erkek 

 

179 

201 

 

47 

53 

Eğitim Durumu 

Lise 

Ön lisans 

Lisans 

Lisansüstü 

 

93 

65 

162 

60 

 

23,8 

15,9 

42,9 

17,5 

 

Çevrimiçi anketi Z kuşağından 200, Y kuşağından 180 kişi yanıtlamıştır. Katılımcıların 201’i 

erkek; 179’u kadındır. Eğitim durumuna bakıldığında katılımcıların 92’si lise, 65’i ön lisans, 162’si 

lisans ve 60’ı lisansüstüdür.  

 

Tablo 2. Cinsiyete Göre İdeal Benlik ve Gerçek Benlik Sunumlu Reklamlara Yönelik Tutum Arasındaki 

Bağımsız Örneklemler T Testi Analizi  

 
 İdeal Benlik Sunumlu Reklama Yönelik Tutum 

 Sd. df p 

Kadın  0,57 378 0,89 

Erkek 0,55 

 Gerçek Benlik Sunumlu Reklama Yönelik Tutum 

 Sd. df p 

Kadın  1,03 378 0,01 

Erkek 1,12 

P<0,05 düzeyinde anlamlıdır.  

 

Tablo 2’de katılımcıların İdeal benlik sunumlu ve gerçek benlik sunumlu reklamlara yönelik 

tutumları ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını görmek amacıyla 

gerçekleştirilen bağımsız örneklemler t testi analizi sonucu gösterilmiştir. İdeal benlik sunumlu 

reklamlara yönelik tutuma bakıldığında; ideal benlik sunumlu reklamlara yönelik tutum cinsiyete 

göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (p>0,05).  

Gerçek benlik sunumlu reklamlara yönelik tutumun cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını 

görmek amacıyla bağımsız örneklemler T Testi yapılmıştır. Tabloda da görüldüğü gibi gerçek benlik 

sunumlu reklamlara yönelik tutum cinsiyete göre farklılaşmaktadır (p<0,05). Bundan hareketle 

kadınların gerçek benlik sunumlu reklamlara yönelik daha olumlu bir tutuma sahip olduğunu 
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söylemek mümkündür. Bunda son yıllarda giderek artan femvertising reklamlarının etkili olduğunu 

söylemek yanlış olmayacaktır.  

 

Tablo 3. Gelir Durumuna Göre İdeal Benlik ve Gerçek Benlik Sunumlu Reklamlara Yönelik Tutum Arasındaki 

Tek Yönlü Varyans (ANOVA) Analizi 

 İdeal Benlik Sunumlu Reklama Yönelik Tutum 

 Sd. F p 

0-4000 1,77 11,987 0,00 

4001-8000 1,07 

8001-10000 1,35 

10001 ve üzeri 1,17 

 Gerçek Benlik Sunumlu Reklama Yönelik Tutum 

 Sd. F p 

0-4000 (A) 0,91 46,242 0,00 

4001-8000 (B) 1,11 

8001-10000 (C ) 1,09 

10001 ve üzeri (D) 0,11 
P<0,05 düzeyinde anlamlıdır.  

 

İdeal benlik sunumlu ve gerçek benlik sunumlu reklamlara yönelik tutumun gelir durumuna 

göre farklılaşıp farklılaşmadığına bakmak için Tek Yönlü Varyans (ANOVA) Analizi yapılmıştır. 

Analiz sonucuna göre hem ideal benlik sunumlu hem de gerçek benlik sunumlu reklama yönelik 

tutum, gelir durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (p<0,05). Anlamlı farklılığın hangi 

gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere post-hoc testleri yapılmıştır. Levene’s testi 

varyanslarının dağılımlarına bakıldığında varyansların homojen olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Ardından Scheffe Testi yapılmıştır. Testin sonucuna göre anlamlı farklılık özellikle A ve D grupları 

arasında gerçekleşmektedir. Sonuca göre A grubu daha çok ideal benlik sunumlu reklamlara; D grubu 

ise gerçek benlik sunumlu reklamlara yönelik olumlu tutuma sahiptir.  

 

Tablo 4. Eğitim Durumuna Göre İdeal Benlik ve Gerçek Benlik Sunumlu Reklamlara Yönelik Tutum 

Arasındaki Tek Yönlü Varyans (ANOVA) Analizi 

 
 İdeal Benlik Sunumlu Reklama Yönelik Tutum 

 Sd. F p 

Lise 0,90 0,930 0,42 

Önlisans 0,,80 

Lisans 0,94 

Lisansüstü 1,44 

 Gerçek Benlik Sunumlu Reklama Yönelik Tutum 

 Sd. F p 

Lise 1,09 0,219 0,53 

Önlisans 0,79 

Lisans 0,87 

Lisansüstü 0,91 
P<0,05 düzeyinde anlamlıdır.  

 

İdeal benlik sunumlu ve gerçek benlik sunumlu reklamlara yönelik tutumun eğitim 

durumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla Tek Yönlü Varyans (ANOVA) testi 
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uygulanmıştır. Testin sonucuna göre ideal benlik sunumlu ve gerçek benlik sunumlu reklamlara 

yönelik tutum ile eğitim durumu arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). Buna göre, 

hem ideal benlik sunumlu reklamlara hem de gerçek benlik sunumlu reklamlara yönelik tutum, 

eğitim durumuna göre farklılaşmamaktadır.  

Reklama yönelik tutumlar, ürün kategorilerine göre farklılaşsa da temel olarak Y kuşağının 

ideal benlik sunumlu reklamlara; Z kuşağının ise gerçek benlik sunumlu reklamlara yönelik daha 

olumlu tutum geliştirdikleri söylenebilir. İdeal ve gerçek benlik sunumlu reklamlara yönelik tutumlar; 

cinsiyete, kuşaklara, eğitim durumuna, ürün kategorisine göre değişmektedir. Kişisel bakım ürünleri 

kategorisinde gerçek benlik sunumlu reklamlara yönelik özellikle kadınların daha olumlu tutuma 

sahip olduğu görülmektedir.  

 

4. SONUÇ 

 

Benlik kavramı, tüketici davranışını anlamada önemlidir. İdeal benlik ve gerçek benlik arasında 

ayrım yapma gerekliliği ise literatürde farklı araştırmalar tarafından desteklenmiştir (Zinkhan, 1995; 

Labrocque, 2016; Sirgy, 2018). Reklamcılar için özellikle önemli olan, bir tüketicinin kim olduğu ve 

olmayı umduğu şeylerden nasıl etkilendiğidir. Bir ürün, bir tüketicinin arzusunu temsil etmek için bir 

araç olarak kullanılabildiğinden ve motivasyon aracı olması hesaba katıldığında, ideal benlik imajının 

satın alma davranışının en iyi yordayıcısı olabileceğini belirten çalışmalar literatürde bulunmaktadır. 

Buna karşın gerçek benlik etkisi de azımsanmayacak kadar önemlidir. Özellikle son yıllarda 

femvertising odaklı reklamlar, gerçek benliğe vurgu yapmaktadır. Bu çalışmanın bulgularında da 

görüldüğü gibi kadınların özellikle kişisel bakım kategorisinde gerçek benlik sunumlu reklamlara 

daha olumlu tutum gösterdiği bulunmuştur.  

Kaur ve Anand (2021) tarafından yapılan araştırmaya göre, ideal benlik moda ürünlerine 

yönelik tutum ve satın alma niyeti üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Bu sonuç, ideal benlik 

uyumunun, benlik saygısı güdüsünün aktivasyonu ve işleyişi yoluyla satın alma motivasyonunu 

etkilediği (Sirgy, 1982; Choi ve Rifon, 2012) görüşünü destekler niteliktedir. Buna karşın, bu 

çalışmadaki sonuçlara bakıldığında moda ürünlerine yönelik ideal benlik sunumlu reklamlara daha 

olumlu bir tutum sergilendiği sonucuna ulaşılmamıştır. Benlik hakkında artan farkındalıkla birlikte 

tüketiciler, moda kıyafetlerin kendi benliklerini geliştirme ve iletmedeki rolünün giderek daha fazla 

bilincine varmaktadırlar. Tüketiciler, benlik kavramlarıyla uyumlu bir moda stilinin dışa dönük bir 

gösterimi yoluyla kendi benliklerini tasvir etmeye çalışırlar. Ancak tüketicinin uyumu hem gerçek 

hem de ideal benlikle oluşturulabilir. Kaur ve Anand (2021) tarafından yapılan araştırmaya göre Y 

Kuşağının gerçek benliğe kıyasla ideal benliği temsil eden görsellere daha çok olumlu tutum 

sergilediğini bulmuşlardır. Bu sonuç çalışmanın genel sonucu ile uyuşsa da bu çalışmadaki moda 

reklamlarında böyle bir sonuca ulaşılmamıştır. Bu kapsamda, konuyla ilgili yapılacak daha çok 

araştırmaya ihtiyaç vardır.   

Farklı benlik uyumu türleri, reklama yönelik tüketici tutumlarını etkilemektedir. Spesifik 

olarak, reklam ile kişinin gerçek benliği arasındaki uyum, marka için kendini doğrulayan ve 

tüketicinin yaşamının diğer yönleriyle uyumlu bir motivasyon geliştirmesine yardımcı olan bir özellik 

taşımaktadır. Sonuçlara göre bir reklamın hedonik faydaları da bu bağlamda tartışılabilecek önemli 

bir unsurdur. Ayrıca benlik kavramı söz konusu olduğunda bu bağlamdaki önemli tartışma 

konularından biri de gösterişçi tüketim olmaktadır.  
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Uygulamaya yönelik çıkarımlara değinmekte de fayda vardır. Buna göre özellikle Z kuşağını 

hedefleyen reklamcıların, tüketicilerin idealize edilmiş benlik imajlarıyla daha güçlü bir şekilde 

ilişkilendirilen bir marka imajı geliştirmeye çalışması yerine, tüketicilerin gerçek benlik imajlarıyla 

daha yakından uyumlu bir marka imajı geliştirmesi ve teşvik etmesi daha iyi olacaktır. Nitekim son 

zamanlarda özellikle kişisel bakım kategorisinde bu tarz reklamların çoğalması bunun önemini 

göstermesi açısından dikkat çekicidir.  

Çalışmanın bazı sınırlılıklarına bakıldığında: Bu çalışmada veri toplamak için bir anket 

yapılmıştır. Ancak, bu yöntemi kullanmanın faydalarına rağmen birkaç sınırlılığa dikkat çekmek 

önemlidir. Öncelikle, ele alınan reklama yönelik tutum ve ideal benlik gerçek benlik sunumlu 

reklamlar arasındaki ilişki önceki çalışmalara dayalı olarak tasarlanmış olsa da ilişkilerin nedensel 

yönü zamanla, örnekleme ve kültüre göre değişebilir. İkinci olarak, bu çalışma kişisel bakım, giyim, 

otomobil, teknoloji, turizm ve seyahat gibi kategorilerindeki ürün reklamları üzerinden hareket 

etmiştir. Farklı kategoriler için farklı bir değerlendirme önemli olabilir.  
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SANAL/ANONİM KİMLİKLENMENİN YENİ KAMUSALLIKTA GÖRÜNÜMÜ  

KAMUSAL ALENİYET İLKESİYLE ÇELİŞKİLİ 

AMA İDEAL BİR DURUM OLARAK SANAL/ANONİM KİMLİKLER 

 
Onur DURSUN 

Çukurova Üniversitesi, Türkiye 

odursun@cu.edu.tr 

 

Onur DURSUN, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunudur. Yüksek lisans eğitimini Gazi 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalında; doktora eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalında tamamlamıştır. Şu anda Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Gazetecilik Bölümünde çalışmakta ve kamusal alan, bilim iletişimi, medya ve iletişim sosyolojisi, köşe yazarlığı, söylem ve 

ideoloji gibi konularda çalışmalar yapmaktadır. 

 

Özet: Sanal kimlik ya da anonim kimlik gibi ifadeler yeni/sosyal medyanın gündelik yaşamımızın bir parçası haline 

gelmesiyle birlikte literatürde tartışılmaya başlandı. Fakat sanal/anonim kimliklerin tarihi eskilere kadar uzanmaktadır. 

Tarihin belirli dönemlerinde düşünürler, eserlerini farklı isimlerle yayınlamışlardır. Bunun temel nedeni ise günümüzdeki 

sanal/anonim kimlik kullanmayla benzerlik göstermektedir ki o da iktidardan kaçarak düşünsel anlamda var olabilmek. 

Özellikle teolojik ve politik sorgulamalar yapan, aklı sorgulayan bazı filozoflar, döneminin siyasi ve dini otoritelerinden 

kaçabilmek için eserlerini farklı isimler altında yayınlamışlardır. Benzeri şekilde şairler/ozanlar da, mahlas kullanarak şiir 

yazmışlardır. Osmanlı padişahları da divan edebiyatı kapsamında kaleme aldıkları şiirlerinin altına, aynı gerekçelerle olmasa 

da gerçek adlarını değil de mahlaslarını eklemişlerdir. 

Buradan anlaşılacağı üzere tarihin çeşitli dönemlerinde anonim kimlikler farklı gerekçelerle kullanılmıştır. Ama günümüzde 

anonim kimlik kullanımının ya da yeni medya diliyle ifade edecek olursak sanal kimlik kullanmanın nedenlerinden biri de 

otoriteden/siyasal iktidardan kaçabilmektir. Yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte oluşan dijital kimlikler ya da 

dijital izler, kaçışı her ne kadar olanaksızlaştırsa da bu tür kimliklenme ile alternatif mücadele yöntemleri hala devam 

etmektedir. Yeni medya literatürü sanal/anonim kimlik kullanımını iki açıdan ele almaktadır. Bunlardan ilki anonim 

kimliklerin alternatif mücadeleye izin verdiği ve böylece iktidardan kaçarak iktidarla mücadele edebilmenin yolunu açtığı 

yönünde olumlu bir yaklaşımdır. Diğeri ise sanal/anonim kimliklerin aynı zamanda yeni medya ortamlarınca, özellikle robot 

ve trol vb. hesaplar aracılığıyla, kolaylıkla üretilebilen yanlış ve yanıltıcı, maniple edici bilgilerin yayılmasına neden olduğu 

yönünde olumsuz yaklaşımdır. Bu açıdan sanal/anonim kimlikler iki kutuplu bir şekilde tartışılmaktadır.  

Bu çalışma sanal/anonim kimlikleri, kamusal aleniyet bağlamında tartışmaya açmayı amaçlamaktadır. Habermas’ın, 

kamusallığın önemli ilkelerinden birisi olarak gördüğü eleştirel aleniyetin, sanal/anonim kimliklerle ilişkisini irdeleyecektir. 

Tarihten günümüze sanal/anonim kimliklerin amaçlarına ve işleyiş şekline ışık tutulmaya çalışılacak ve ardından 

Habermas’ın kamusal alan düşünceleri ekseninde bu tür kimliklenmenin meşruiyetini sorgulayacaktır. Kamusal alanda 

gerçek kişi olarak, hukukun öznesi olarak var olmak zorunda olan bireyin, yeni medya ortamlarında anonim kimliklerle var 

olabildiğini, bunun kamusallığın aleniyet ilkesiyle örtüşmese de olumlu anlamda alternatif mücadelelerin gelişmesine neden 

olabildiği, olumsuz anlamda ise kamusallığı maniple edebilmesine rağmen cezai müeyyide tabi kılınamadığı sorgulanacaktır. 

Bu bağlamda öncelikle literatür bilgisine başvuracak olan çalışma, ardından yeni medya ortamlarındaki sanal/anonim 

kimliklerle ilgili yasal zeminlerdeki durumu ve bu doğrultudaki yaptırımları/uygulamaları inceleyecektir. Sanal/anonim 

kimliklerin kamusal alanın eleştirel aleniyet ilkesiyle girmiş olduğu çelişkili ama zaman zaman ideal durum yaratan 

mevcudiyetine ışık tutmaya çalışacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Kamusal Alan, Eleştirel Aleniyet, Sanal/Anonim Kimlik, Yeni Medya, Dijital İz 

 

 

 

 



1039 

 

INSTAGRAM, PARA-SOSYAL İLETİŞİM VE HİPER KİMLİK  

 
Zeynep GENEL  

İstanbul Okan Üniversitesi, Türkiye 

zeynep.genel@okan.edu.tr 

 

Zeynep GENEL, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi İletişim 

Fakültesi Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Bölümü’nde ve doktorasını Yeditepe Üniversitesi Medya Çalışmaları 

Programı’nda tamamlamıştır. 2017 yılından beri İstanbul Okan Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğretim 

üyesi olan Genel, iletişim araştırmaları, pazarlama araştırmaları, araştırma yöntemleri, pazarlama iletişimi ve 

sürdürülebilirlik iletişimi derslerini yönetmektedir. Genel’in pazarlama odaklı sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık iletişimi, 

itibar yönetimi odaklı sürdürülebilirlik iletişimi, göçün dijital iletişimi ve sosyal medya araştırmaları üzerine yayınları 

bulunmaktadır. 

 

Özet: İletişim teknolojilerinin gelişmesine paralel olarak sosyal ağların toplumdaki popülerliği artmış, sosyal medya ağları 

eğilimleri ve etkileri belirlemede önemli bir rol oynamaya başlamıştır. Kısa sürede gerçek zamanlı yorumlar, beğeniler ve 

etkileşim birçok bireyin yaşam alışkanlıklarını ve değerlerini şekillendirmeye başlamış ihtiyaçlar hiyerarşisinin bir parçası 

haline gelmiştir. Instagram gibi bazı sosyal ağlar, genç yetişkinlerin değerlerini, inançlarını ve sosyal çevresini şekillendiren 

bir etkiye ulaşmış ve bu durum gençlerin sanal kimlikleri üzerinden yarattıkları çevrenin etkisinin gerçek kimliklerini ve 

sosyal yaşantısını belirler bir etkene dönüşmüştür. Instagram üzerinden yaratılan etkileşim ve iletişimin  kişinin sanal 

kimliği ile arasında bir para-sosyal iletişim ve ilişki oluşmasına yol açtığı düşünülmektedir. Bu amaçla, 2019 yılında 

İstanbul’da yaşayan 18-30 yaş arasındaki 12 kişi ile görüşülerek nitel yöntemler dahilinde bir etnografi çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın temel amacı, genç yetişkinlerin Instagram üzerinden yarattıkları kimlikleriyle ilişkilerinin 

kendi gerçeklik algısını ve bunun normal yaşantılarını nasıl etkilediğinin anlaşılmasıdır. Ayrıca araştırma, para-sosyal 

iletişim yaklaşımı kapsamında Instagram'ın genç yetişkinlerin toplumsal değerlerini nasıl dönüştürdüğünü, gerçek 

kimliklerinin Instagram'da yansıttıkları kimliklerden nasıl etkilendiğini anlamaya yönelik alt soruları içermektedir. 

Araştırmanın ana bulgusuna göre, Instagram kimliği genç nesiller için çok değerli; genç yetişkinlerin aidiyet ve ego saygısı 

ihtiyaçlarını karşılayan bir aynadır. Sosyal bir çevreye ve iletişime sahip olmak, genç yetişkinler için Instagram'da 

ulaşılabilir ve arzu edilir olmak demektir. Buna göre genç birey, Instagram profili ve popülerliği olmadan çevrimdışı kimliğin 

ve değerlerin kurulamayacağına inanmakta ve bu aslen var olmayan medya profili ile para-sosyal iletişim kurmaktadır. 

Bildiri, Instagram'ı belirterek sosyal medya bağımlılığı kapsamında Türkiye'den bir vaka çalışması ile alana katkı sağlamayı 

amaçlamaktadır. 
 

Anahtar Kelimeler: Para-sosyal iletişim, Hiper kimlik, Instagram, Sosyal Medya Bağımlılığı   
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DAMGALANAN KİMLİKLERİN SOSYAL MEDYADA İDARE EDİLİŞİ: 

 +90 YOUTUBE KANALI YORUMLARI ÜZERİNE İNCELEME 
 

Leyla ALTYYEVA 

Ege Üniversitesi, Türkiye 

altyyevaleyla@posteo.net 

 

Leyla ALTYYEVA, 1997 yılında Türkmenistan’da doğdu. 2019’da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik 

bölümünden mezun oldu. 2020 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalında Yüksek 

Lisansa başladı. Dijital medya ve gazetecilik alanında tez çalışmalarını sürdürmektedir. 

 

Özet: Damga, bireyin toplumun diğer üyelerinden ayırt edici bir özelliğe dayalı olumsuz tutumları ve ayrımcılığı 

içermektedir.  Yetersizlik, eksiklik, kısıtlanma gibi fiillerle özdeş gelen bu terim, bireylerin sosyal yaşamda KAYNAKLARa ve 

amaçlara ulaşmasında, toplumla uyum içerisinde yaşamasına engeller yaratmanın yanı sıra kişilerin öz-yeterlilik ve öz-

güvenlerinde ciddi etkiler bırakmaktadır. Ayrıca damga, utangaçlıktan intihara kadar giden birçok sosyolojik ve psikolojik 

sorunlar yaratmaktadır. Araştırmanın amacı Goffman’ın damgayla ilgili temel anlayışlarından yola çıkarak, damgalanan 

kişilerin sosyal medya üzerinde idare edilişini araştırmak ve Youtube kullanıcıların bu kişilere yönelik  tutum ve 

yaklaşımlarının nasıl şekillendiğini anlamak olmuştur. Bunun için +90 Youtube kanalının Goffman’ın 3 damga  türünü 

temsil eden 3 videonun altına yazılan toplam 7006 yorum içerik analizi yöntemiyle 8 kategori altında incelenmiş ve 5497 

yorum araştırma için kullanılmıştır. Bulgular, sosyal medya kullanıcıların damgalananlara karşı pozitif yaklaşımda 

bulundukları ancak  normal kişi olarak görmedikleri,  toplumun diğer üyelerinden farklılaştırılan niteliklere sahip oldukları 

ve damganın türüne bağlı toplumsal kalıp yargıların: engellilere acıma ve hoşgörü, trans bireylere saldırgan ve olumsuz, 

Alevileri özelleştiren yorumların metinlerine yansıdığını ortaya çıkarmıştır. Bununla birlikte araştırma, damgalanmayla 

gelen problemlerin ve eşitsizliklerin damgalananların kendisinden ya da damga olgusun varlığından kaynaklanmadığı din, 

siyaset, kültür, eğitim gibi dış faktörlerin olumsuz etkilerinden kaynaklandığı düşüncesinin sosyal medya kullanıcıları 

tarafından desteklendiğini göstermiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Damga, Goffman’ın Damga Teorisi, Sapkınlık 

 

Abstract: Stigma involves negative attitudes and discrimination based on an individual’s distinctive characteristic from 

other members of society. This term is synonymous with verbs such as inadequacy, deficiency and limitation, create barriers 

for individuals to reach resources and goals, to live in harmony with society and has serious effects on people’s self -efficacy 

and self-confidence. Furthermore, stigma creates many sociological and psychological problems ranging from shyness to 

suicide. The aim of the research was to investigate the management of stigmatized identities on social media, based on 

Goffman's basic arguments of stigma, and to understand how YouTube user’s attitudes and approaches towards these 

identities are shaped. For this, a total of 7006 comments written under +90 YouTube channels 3 video, which represent 

Goffman's 3 types of stigma were studied by content analysis method under 8 categories. 5497 comments were chosen and 

used for research. Findings revealed that social media users have a positive approach towards those who are stigmatized but 

do not consider them as normal people. Also, study has shown that social media users have perception that these people have 

characteristics and qualities which differentiate them from other members of society. Research indicates that comments about 

social stereotypes changes depending on the type of stigma: for the disabled individuals compassion and tolerance, offensive 

and negative comments towards transsexual individuals, and comments that marginalize Alevi groups. However, findings 

suggest that social media users support the idea that the problems and inequalities that come with stigma are not caused by 

the stigmatized person themselves but by the negative effects of external factors such as religion, politics, culture, and 

education. 

 

Keywords: Stigma, Goffman’s Theory of Stigma, Deviance  
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DAMGALANAN KİMLİKLERİN SOSYAL MEDYADA İDARE EDİLİŞİ: 

 +90 YOUTUBE KANALI YORUMLARI ÜZERİNE İNCELEME 

 

GİRİŞ 

 

İnsan topluluğunun tarihi boyunca insanları kategorize etme çabaları olmuştur. (Goffman, 

2014:11). Geçmişten günümüze olan süreçte bir insanın ne yaptığını, ne düşündüğünü, kazandığını 

veya tükettiğini, zeka, kilo, boy, cinsel dürtüler, bedensel boyutlar gibi olguların normal veya 

ortalama fikrinin hesaplanmadığı hiçbir alanın olmadığını göstermiştir (Davis, 2006: 4-5). Toplum, 

kişileri kategorize etmenin araçlarını ve bu kategorilerin her bir üyeleri için olağan ve doğal olarak 

hissedilen niteliklerin çerçevesini belirlemektedir. Sosyal ortamlarda kategoriler ve normlar 

doğrultusunda beklenen, aşina olan davranışları sergileyen kişilere olması gereken “normal” olarak 

bakılırken, kategori dışı veya aykırı davranışları gösteren kişilere gözden düşürülmüş,  öteki, 

“anormal” olarak bakılmıştır ve bu kişiler damgalanmıştır. Dolaysıyla Goffman damgayı bir ilişki 

türü olarak görmektedir ve damganın varolması  için toplumda normal ve normal olmayan 

davranışları gösteren kişilere ihtiyaç duyulduğunu vurgulamıştır. Damgalı ve normal olarak 

algılananlar aynı sosyal yaşamlara sahip olmalara rağmen damgalananlar  toplumsal olarak kabul 

görme engelli olan, yetersiz, kusurlu, istenmeyen kişiler olduklarından normal olanların paylarına 

düşen  örselenmiş bu kişileri bir şekilde idare etmektir. Damgalı olanlarsa  normal, yani herkes gibi 

birey olduğu, damgalanmaması gerektiği ve dolaysıyla adilane bir muameleye kendisinin de hakkı 

olduğunu gösterme çabasındadır (Goffman, 2014: 29-31). 

Damga, kişinin hayatına çeşitli etkileri olan güçlü toplumsal olgudur. Günümüzde damgalama 

üzerine çağdaş sosyolojik araştırmalar, Goffman’ın temel anlayışlarından ilham almaya devam 

ederek, damgalanmanın farklı boyutlarının (nezaketle damgalanma, yapısal damgalama veya 

içselleştirilmiş damgalanma gibi) farklı grupların ve onların sosyal ilişkilerinin karşılaştığı 

eşitsizlikleri nasıl şekillendirdiğini anlamak için önlemler geliştirmeye devam etmektedir. Ancak 

literatür taraması sonucunda sosyal medya üzerinde (Facebook, Instagram, Youtube vb.) damganın 

temsili, sosyal medyada damgalanan kişinin davranışları ve damgalanan kişilere karşın dijital 

ortamda yaklaşımlar gibi konularda özellikle Türkçe dilinde yapılan araştırmaların yetersiz olduğu 

tespit edilmiştir. Teknolojinin ve dijitalleşmenin hayatımızın her alanına girdiği gündelik 

yaşamımızda sosyal medya ortamı sosyal ilişki kurma bağlamında önemli yer kapsamaktadır. 

Dolaysıyla günümüzdeki (dijital çağdaki) damgalanma olgusunu anlamak ve yeni sentezlere ulaşmak 

için sosyal medya üzerinde araştırma yapılmalıdır. Bu bağlamda, araştırma Türk literatürüne ve 

gelecekte sosyal medya üzerinden damgayla yapılacak olan araştırmalara katkı sağlaması 

beklenilmektedir. 

Goffman’ın damgayla ilgili çalışması damgalanan ve normal olarak kabul edilenlerin 

birbirileriyle doğrudan temas halinde oldukları durumlara odaklanmaktadır ve gerçek yaşamdan 

alınan örnekler üzerinden damgalı ve normal kişilerin temaslarını, davranışlarını, duygularını ve 

tutumlarını anlatmaktadır. Araştırmanın amacı Goffman’ın teorisini sosyal medya üzerinde ele alarak,  

damgalanmış kişiliklerin nasıl idare edildiğini,  algılandığını ve şekillendiğini incelemek olmuştur. 

Bunun ekseninde araştırmanın ana sorusu: “Sosyal medya ortamında farklı gruplardaki damgalanan kişiler 

nasıl algılanıyor ve nasıl idare ediliyor?” olmuştur. Sorunun alt problemleriyse: 
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• Damgalı kategorisine giren insanlara (eşcinsel, engelli, siyahi vb.) sosyal medya 

ortamlarında varsayılan toplumsal kimlik açısından mı yaklaşıyorlar yoksa söz konusu 

kişilerin gerçekten sahip olduğu sıfatlara göre mi yaklaşılıyor? 

• Sosyal medya ortamlarında damgalanan kişiler daha çok hangi tutumla idare ediliyor? 

• Damgalanan kişiye karşın gösterilen tutumlar hangi sosyal veya toplumsal gerekçelerle 

açıklanıyor ? 

       Bulgular, bedenin korkunçlukları ve muhtelif fiziki deformasyonlar damga türünü temsil 

eden damgalıların sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok iyi dilek yorumları aldığını, zayıf 

irade, baskıya müstahak ya da doğal olmayan tutkular damga türünü temsil eden damgalılara verilen 

yanıtların ağırlıklı kısmı nefret söylemi içeren, bireyin kişisel tercihlerini aşağılayın ve yaşam tarzını 

sapkınlık olarak algılayan yorumlardan oluştuğunu,  ırk, ulus ve din gibi etnoloji unsurlar  damga 

türünü sosyal medya kullanıcıları  kötü, istenmeyen, sapkın olarak algılanmamakla birlikte toplumun 

diğer din ve mezheplere ait bireylerden farklı oldukları düşüncesinin yaygın olduğu tespit etmiştir. 

 

DAMGA 

 

Damgalanmaya ilişkin çağdaş bakış açılarının kökleri, Erving Goffman’ın 1963 yılında 

yayımladığı “Damga: Örselenmiş Kimliğin İdare Edilişi Üzerine Notlar” kitabına dayansa da damgalama 

olayı uzun geçmişe sahiptir.  Kişinin ahlaki olarak kötü ve kusurlu düşünülen ne varsa ifşa etmek için 

bedensel işaretleri üzerinden damga terimini ilk olarak Yunanlar kullanmıştır. Bu işaretler bedene 

kazılır ya da yakılır ve taşıyıcının bir köle, suçlu, hain olduğunun ispatı olurdu. Böylece kirlenmiş, 

lekelenmiş, istenmeyen kişiler kamusal ve sosyal alanlarda kaçınılması, uzak durması gerekenler 

olarak algılanmıştır (Goffman, 2014 :27-28). Bu olaya benzer nitelikte yine Yunan döneminde 

fahişelerin toplum içerisindeki diğer kadınlardan ayırt etmek için fahişelere çiçekli ve çizgili elbise 

giyme zorunluluğu getirmişlerdir (Küntay ve Erginsoy, 2005: 21-22). Günümüzde çiçekli elbise 

giyenler fahişe olarak algılanmasa da, damga insan vücuduna kazılmasa da, damga terimi asıl köküne 

benzer anlamda sosyal yaşam içinde “gözden düşmenin” belirtisi olarak kullanılmaktadır (Goffman, 

2014 :27-28). Ayrıca damgalama, “etiketlemenin olumsuz etkisi”, “anormal kimliklerin oluşturulma 

süreci”, “basmakalıp olumsuz yargılar üzerine inşa edilmiş ön yargılar” seklinde de 

tanımlanmaktadır (Byrne, 2001 :281). 

Damga kavramının açıklanmasında farklı kavramlar ve sınıflamalar yapılmıştır. Hinshaw’a  

göre damga, toplumsal ana akım tarafından değersizleştirilen bir grubun üyesi olmakla utanç verici 

bir işareti veya kusuru ifade etmektedir (2007:xi). Derin aşağılanmanın içsel bir işaretini ifade etmekle 

çoğunluğun yargılayıcı tutumlarını, tepkilerini sürdürme ve yükseltme yetkisini onaylayan bir 

terimdir. Hem evrensel hem de bireysel kültürlere özgü olduğunu belirtmiştir (2007:24-26). Link ve 

Phelan’a göre damga 5 bileşenden oluşmaktadır. İlk bileşende toplum bireyin farklılıklarını ayırt eder 

ve etiketler, ikincisinde, baskın kültürel ve dini inançlar etiketlenmiş kişileri olumsuz kalıp yargılara 

bağlar. Üçüncüsü, etiketlenmiş kişileri normal olan bizler’den ayırmak için farklı kategorilere 

yerleştirilir. Dördüncüsü, etiketlenmiş kişiler statü kaybı ve ayrımcılığı deneyimler. Son olarak da 

damgalanma etiketlenmiş kişinin ayrımcılığa, dışlanmasına ve reddedilmesine  izin veren sosyal, 

ekonomik ve politik güce bağlıdır (2001:367). Jones ve diğerleri ise damga kavramının açıklanabilmesi 

için temel 6 boyuttan bahsetmiştir. Bunlar: gizlilik, süreç, yıkıcılık, estetik, köken ve tehlikedir (Sevim, 

2020 akt Ahmedani, 2011: 2-3; Thornicroft, 2014: 208-209; Güngör, 2013: 15). 
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Damga kişinin fiziksel, cinsel, finansal ve entelektüel olarak ayrımcılığa uğramasına neden 

olmaktadır. Bir kişi herhangi bir şekilde diğerleriyle eşit olmama farkını deneyimlediğinde toplumun 

üyesi olmamasıyla etiketlenmektedir. Dezavantajlı olarak algılanan damgalı gruplar veya bireylerle 

ilişki kurmak ilgili kişiye de dezavantaj unsurunu bitiştirmektedir (Burke, 2007: 11-12). Damga olarak 

algılanan niteliklerin, davranışların veya grupların neler olduğu kültür, yerleşim yeri gibi faktörlere 

göre değişkenlik gösterse de, damganın sabit olan özelliği: istenmeyen bir karakter ile özdeşleştirilmiş, 

değersizleştirilmiş ve dışlanır oluşudur. 

Sosyal psikologlar damganın bilişsel boyutlarını ve mikro düzeyde sosyal etkileşimi 

şekillendirdiği süreçleri ayrıntılı olarak değerlendirmiştir. Bu araştırmaların çoğu, akıl hastalığı, 

bağımlılık, eşcinsellik gibi sapkın olarak kalıplaşmış damgalara odaklanmıştır. Günlük etkileşimlerde 

damgalanma ile karşılaşan bireylerin damgalanmış kimliklerini nasıl yönettiklerini ve 

damgalanmalarına atfettiği belirli ayrımcılık örnekleriyle nasıl başa çıktıklarını incelenmiştir. 

Araştırma sonuçları damgalanmanın benlik saygısı, akademik başarı, akıl sağlığı ve fiziksel refah 

üzerindeki olumsuz etkilerini göstermiştir ve damgadan kaçınma, bastırma, kimlik geliştirme gibi 

damgayla başa çıkmanın yollarını geliştirdikleri açıklanmıştır (Hinshaw, 2005; Major, McCoy, Kaiser, 

& Quinton, 2003; Schmitt & Branscome, 2002; Stangor ve diğerleri, 2003; Steele, Spencer, & Aronson, 

2002). 

Damgalanmaya yönelik sosyolojik yaklaşımlar, damgalanmanın farklı türlerini ve aynı 

zamanda mezo ve makro düzeydeki nedenleri, sonuçları ve bunlara verilen tepkileri dikkate almıştır. 

Damgalanmanın türü ile ilgili olarak, sosyologlar sadece karakterle ilgili damgalara değil, aynı 

zamanda ırk ve etnisite gibi kalıtsal, sınırlı sosyal kategorilerle ilgili damgalara odaklanmıştır 

(Ahmedani, 2011; Saraceno, 2002). Bu damgalar sapma ve sosyal normların ihlali ile daha az ilişkili 

olduğu ve daha çok sömürü ve tahakküm gibi eylemlerle ilişkili olduğu açıklanmıştır (Phelan, Link & 

Dovidio 2008). Damgalanmanın nedenleri üzerine yapılan sosyolojik araştırmalar, damgalamanın 

sürdürülmesinde hukukun ve kurumsal yapıların etki ve rollerini ele almıştır. Bu araştırmalar 

hukuksal ve kurumsal uygulamaların damgalanmış, değeri düşmüş bireylerin dışlanmasını haklı 

çıkardığı ve damgalanmış bireylerin sosyal ağlardan, mahallelerden, işgücü piyasalarından, hukuktan 

ve politikadan dışlanmasını sağladığını göstermiştir. (Lamont  & Clair 2016). 

 

GOFFMAN’IN DAMGA TEORİSİ 

 

Goffman, damgalamayı derinden itibarsızlaştırıcı bir nitelik olarak tanımlar ve damgalanmış 

kişinin  olağan bir insandan kusurlu, küçümsenmiş bir kişiye indirgendiğini öne sürmektedir. 

Goffman bir kişinin ne olması gerektiği (varsayılan toplumsal kimlik) ile bir kişinin fiilen ne olduğu 

(fiili toplumsal kimlik) arasındaki boşlukla ilgilendiğini ve bu iki kimlik arasında boşluk olan 

herhangi bir kişinin damgalandığını açıklamıştır (2014 :28-29). Varsayılan toplumsal kimlik  bir kişinin 

toplum tarafından nasıl karakterize edildiği,  ne olması gerektiği kısacası toplumsal normlarla var 

olan kimliktir.  Fiili toplumsal kimlikse, bir kişinin gerçekten sahip olduğu nitelikler ve sıfatlar, dahil 

olduğu kategorilere göre var olan kimliktir. Damgalı ve normal olarak algılananlar aynı sosyal 

yaşamlara sahip olmalara rağmen damgalananlar,  toplumsal olarak kabul görme engelli olan, 

yetersiz, kusurlu, istenmeyen kişiler olduklarından normal olanların paylarına düşen  örselenmiş bu 

kişileri bir şekilde idare etmektir. (2014 :33-34). 

Damga teorisinde birbirinden farklı üç damga tipinden bahsedilmektedir. İlki, bedenin 

korkunçlukları muhtelif fiziki deformasyonlar: doğuştan ya da zaman içinde oluşan herhangi zihinsel 
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ve fiziksel engellilik. İkinci, zayıf irade, baskıya müstahak ya da doğal olmayan tutkular, sapkın ve 

katı inançlar ve ahlaksızlık olarak algılanan bireysel karakter bozuklukları:  hapis yatmak, bağımlılık, 

işsizlik, intihara girişim ve radikal siyasi davranışlar, eşcinsellik, vb. Son olarak da  ırk, ulus ve din 

gibi etnolojik damgalar: siyahi, alevi, Yahudilik gibi soy bağıyla aktarılabilir damgalardır. Damganın 

tüm bu müthelif tür ve derecelerinde aynı sosyolojik özellikler bulunur: damgalan kişi artık 

beklediğimizin dışında istenmeyen, kusurlu bir farklılığa sahiptir ve bu kusuru temel alarak geniş bir 

kusur yelpazesine yakıştırma eğiliminde oluşudur (Goffman, 2014 :31-32). 

Damga teorisine göre damgalanan, kendisine yönelik damgaya ya da damgalara karşı üç 

strateji uygulamaktadır: damganın reddedilmesi, damganın kabul edilmesi ya da karşı-damga 

üretilmesi. Fiziki deformasyona sahip damgalı birey  damgasını düzeltmek için estetik ameliyatlara 

başvurabilir, toplum içinde sapkın  sayılan davranışa sahip birey psikolojik destek alarak damgasını 

gidermeye, gizlemeye, bastırmaya çalışabilir. Bazılarıysa fiziksel koşullar sebebiyle kendisi gibi engelli 

olanlara genelde kapalı olduğu düşünülen etkinliklerden birinde yetkinleşme çabası göstererek 

durumunu dolaylı olarak örtmeye çalışabilir. Yüzmeyi veya uçak kullanmayı öğrenen aksak bir kişi, 

kayak ve dağcılık uzmanı haline gelen kör kişi  ya da sağır bir kişinin şarkı sözlerine uygun ağzını 

kıpırdatması  gibi durumlara örnek teşkil etmektedir (Goffman, 2014). Ancak Goffman, damgalı 

kişinin geçmişiyle ilgili bilinenler yüzünden, damganın tam olarak unutulmayacağını düşünmektedir 

(2014:145). Damgalı bireyler kendisi gibi olanlardan oluşan topluluklardan destek alabilir ya da orada 

rahat ve olduğu gibi davranabilir ancak Goffman’a göre yine de hayatını kısıtlanmış bir dünyada 

geçinmek zorunda kalacağını ifade etmektedir (Shoham, 1970:154; Goffman, 2014: 52). Damgalı 

kendisini damgalayanlara yönelik karşılıklı damga üretebilir ya da damgayı tamamen reddederek 

yokmuş gibi davranabilmektedir. 

Normal olan kişiler damgalı kişilere karşı farklı tepkiler ve davranışlar gösterebilmektedir.  

Normal olana dönüşme çabalarını da kamusal ödüllere layık canlı modelleri oluşturmaktadır. 

Tepkiler insandan insana ve damga türüne bağlı değişkenlik gösterse de, genel orak damgalananlara 

karşı acıma: kaçınma, hakaret, özelleştirme, ötekileştirme, maruz kaldıkları zorluklarda gizli bir ilahi 

takdisin işaretini gördüğünden hoşgörü ve yardımlaşma gibi durumlar söz konusu olmaktadır. 

Örneğin kör olan bir bireyin görme engeline rağmen altıncı hisse sahip olduğunu, yaşama dair farklı 

bilgilere sahip olduklarını  düşünebilmektedir (Goffman, 2014). 

 

SAPKINLIK 

 

Sosyolojinin bir konusu olarak sapma, en basit anlamda sosyal normlar ile uyuşmayan 

davranışlar olarak tanımlanabilmektedir  (Sevim, 2020 akt Berry, 1974: 116). Sosyal sapkınlık ile ilgili 

çalışmalar temel olarak, normları ihlal edenler, kuralları çiğneyenler, diğerlerinden farklı olanlar ile 

ilgilenmektedir (Pehlivan, 2016:162). Howard S. Becker sapkınlığı toplumun  koyduğu kuralları 

çiğneyen ve ihlal eden davranışlar olarak tanımlamaktadır. Kuralı çiğneyenlerin homojen bir kategori 

oluşturduğunu vurgular çünkü aynı sapkın eylemi gerçekleştirdikleri varsayılmaktadır. Bu bakış 

açısından sapma, kişinin yaptığı eylemin bir niteliği değil daha çok kuralların ve yaptırımları 

başkaları tarafından bir suçluya dönüştürmesinin bir sonucu olarak görmektedir (Becker, 1963: 8). 

Benzer şekilde Erich Goodge bir davranışı sapkın yapan şeyin, o davranışa verilen tepki olduğunu ve 

negatif tepki olmadığı sürece, sapkınlıktan söz edilemeyeceğini belirtmiştir (Goodge, 2005: 60-61). 

Normlara uygun davranışlar, kişinin içerisinde bulunduğu grup tarafından onaylanır ve uyum 

gösteren kişi gruptan kabul alırken; normlardan sapan kişi onaylanmama, kınanma, dışarıda 
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bırakılma ya da hapsedilme gibi cezalara maruz kalabilmektedir (Pehlivan, 2016 akt Cockerham, 1995: 

96) 

Lemert’a göre ise sapma, birincil ve ikincil sapma olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Birincil 

sapma, çeşitli sosyo-kültürel ve psikolojik nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bu sapma türü 

istenmeyen davranış olarak kabul edilirken, kişiyi statü kaybına uğratmaz, imajı üzerinde önemli 

etkiler bırakmaz ve çabuk unutur. İkincil sapma birincil sapmayı takip eden davranışlar tarafından 

tetiklenir ve sapkın davranışa verilen toplumsal tepkinin  kişinin damgalanmasını sağlar (1951:12-13).  

Benzer biçimde Angenent ve de Man  sapmayı ikiye ayırmaktadır. Birinci sapma; sigara, küstahlık, 

münasebetsizlik, hile, terbiyesizlik gibi daha az ciddi hareketleri içeren davranışlardır. İkinci sapma 

biçimi ise; evden kaçma, alkol ya da uyuşturucu kullanma, kumar ve fahişelik gibi daha ciddi olanlar 

ve problemli davranışlar olarak sıralamıştır (1996: 2).  

Sapkınlık sosyolojisinin gelişiminin çoğu ABD ve Avrupa'da gerçekleşmiştir. Emile Durkheim 

toplumu her kurumun sosyal düzeninin yeniden üretme işlevi gördüğü ve toplumların yeniden 

üretiminin rızaya dayalı bir ahlakın sürdürülmesine bağlı olduğunu savunmuştur. Ona göre "normal" 

bir sapma düzeyi toplumun sınırlarını korur, ancak aşırılık, aşırı bireycilik, egoizm ve anomi sosyal 

düzeni bozmaktadır. Bu bozulmanın patolojik ve anomik sonucu fuhuş, hırsızlık, şiddet vb. çeşitli 

sapkın eylemlerin çok sayıda gözlemlenebilir göstergesi olduğu ileri sürmüştür (Durkheim, 2002: 18-

19). Durkheim'ın teorisi Robert Merton tarafından ele alınmıştır ve teorisinde Merton (1938), bireylerin 

Amerikan Rüyası tarafından teşvik edilen hırsları ve arzuları yerine getirememesinin sosyal gerginlik 

ve ardından bir anomi veya 'normsuzluk' duygusu yaratacağını ifade etmiştir. Fırsat yapısının eşitsiz 

olduğu bir toplumda, hayal kırıklığı ve normların terk edilmesi ve ardından suç ve sapmada bir artış 

daha olası olacağını belirtmiştir.  

 

YÖNTEM 

 

Araştırmanın Amacı 

 

 Goffman’ın damga teorisine göre damgalı ve normal olarak algılananlar aynı sosyal yaşamlara 

sahip olmalara rağmen damgalananlar, yetersiz, kusurlu, istenmeyen kişiler olduklarından, normal 

olanların paylarına düşen örselenmiş bu kişileri bir şekilde idare etmektir. Goffman’ın çalışmasında, 

damgalı kişilerin idare edilişi ile ilgili temel düşünceler birebir etkileşimli sosyal yaşamdan elde 

edilmiştir. Bunun ekseninde çalışmanın amacı, içerik analizi yöntemiyle Goffman’ın ortaya koyduğu 

damgayla ilgili anlayışları temel alarak  (Youtube)  kullanıcı yorumlardan hareketle, farklı 

gruplardaki damgalanmış kişilerin sosyal medya üzerinde nasıl algılandığını ve nasıl idare edildiğini 

anlamak olmuştur. Araştırmanın örneklemi olarak seçilen +90 Youtube kanalındaki 3 farklı  damga 

grubunu temsil eden 3 kişinin hayat hikayelerini anlattığı 7-10  dakikalık videolarda, damgalanmayla 

gelen problemleri, eşitsizlikleri ve tüm bu olumsuzlukların yaşamlarına olan etkisi anlatılmaktadır. 

Damgalananların yaşam mücadelesini izlemiş sosyal medya kullanıcıları, onlara ilişkin “normal olan 

bizler” yani varsayılan toplumsal kimlik açısından mı yoksa kişiyi anlamaya çalışarak, sahip olduğu 

sıfatlar doğrultusunda mı yaklaşım gösteriyor, sorusu makale boyunca araştırılmıştır. 
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Evren ve Örneklem 

 

Araştırmada +90 Youtube kanalında yayınlanan 3 videonun yorumları kullanılmıştır.  

Örneklem olarak +90 Youtube kanalının seçilme nedeni, sosyal medya üzerinden toplumun farklı 

kesimlerini temsil eden, özgün içerikleri yansız ve objektif sunan haber kanalı olmasından 

kaynaklanmaktadır. Özgür haber anlayışıyla +90 Youtube kanalı ilgili 3 videonun içeriklerini tarafsız 

bir şekilde sunmuştur ve haberin baş konuğu olan damgalı kişinin anlatılarına yer vererek,  damgayla 

gelen problemleri açıkça ifade etmesini sağlamıştır. Bu yaklaşımla kanal, haberlerden alınacak mesajı 

ve çıkarımları izleyicilere bırakmıştır. İzleyiciler de haberler ilgili, damgalıyla ilgili ne anladıklarını ve 

ne düşündüklerini yorumlarla geri bildirmişlerdir. 

Bu çalışmada, +90 Youtube  kanalında yayınlanan ve  Goffman’ın belirlediği 3 damga tipine 

uygun 3 videoya  kullanıcı tarafından yazılan toplam 7006 yorum içerik analizi yöntemiyle 8 kategori 

altında incelenmiştir ve 5497 yorum araştırma için kullanılmıştır. Videolar aşağıdaki gibidir : 

 

1. “Bedenin korkunçlukları ve muhtelif fiziki deformasyonlar” damga türünü temsilen 

(Video 1): “Türkiye’de engelli olmak: Toplumun yarattığı engeller” videosu, Serebral Palsi 

doğum sırasında beyin felcine sahip, yürüme ve konuşma zorluğu yaşayan genç 

kadının hikayesi (18.06.2021- 04.07.2021 arası   toplam 1940 izleyici yorumu 

bulunmaktadır ve 1479 yorum araştırma için kullanılmıştır) 

2. “Zayıf irade, baskıya müstahak ya da doğal olmayan tutkular, sapkın ve katı inançlar 

ve ahlaksızlık olarak algılanan bireysel karakterler” damga türünü temsilen (Video 2): 

“Trans kadın olmak ne demek” videosu, trans kadının hikayesi (18.06.2021- 04.07.2021 

arası toplam 2068 izleyici yorumu bulunmaktadır ve 1543 yorum araştırma için 

kullanılmıştır.)  

3. “Irk, ulus ve din gibi etnoloji unsurlar” damga türünü temsilen (Video 3):  “Türkiye’de 

Alevi olmak: Bir birimizi tanımaya çalışsak, dünyada sorun kalmaz” videosu, Alevi ve 

Bektaşilerin hikayesi (18.06.2021- 04.07.2021 arası toplam 2998 izleyici yorumu 

bulunmaktadır ve 2475 yorum araştırma için kullanılmıştır)  

 

Araştırma kategorileri   

 

1. Normalleştirme: Kişinin normal olduğunu, normal dışı  davranış veya belirtisi 

olmadığını  temsil eden yorumlar. Örnek yorumlar: 

Video 1:  “Benim için çok normal bir durum engellilik keşke herkes böyle düşünse” 

Video 2: “Berfin diyor ya hani onları giydiğimde daha bir özgür hissediyorum diye bu cok normal 

abi dunyanin en normal seyi kendi tarzinda istediğin gibi giyinirsen iyi birilerinin dayatmasıyla 

zorla istemedigin bir tarzda giyinirsen kotu hissedersin normal bu” 

Video 3: “Hayatımda bir kez olsun alevi birinin ‘farklı’ olduğunu düşünmedim. Bunun üzerine 

kafa bile yormadım. Bu nasıl bir kafadır arkadaş?” 

2. Nötrleştirme: Kişinin özel durumunun neden sapkın olmadığını ve neden 

damgalanmaması gerektiğini açıklayan yorumlar. Örnek yorumlar:  

Video 1:“Bu kadın da bir vatandaş, sırf bizden daha farklı olduğu için ötekileştirilmemeli” 



1047 

 

Video 2:“Düşüncelerinden ve hayata bakış açısından kimse yargılanamaz, yadırganamaz. Hiç 

kimse kalıplara konulamaz. Bunu anlamak için akıl gereklidir. Duygular değil. Yolun açık olsun 

Berfin” 

Video 3: “Farklılığı kabul etmekte hep zorlanıyoruz. Farklı ırkı, dini, dili, mezhebi, yaşayışı hep 

dünya dışında gelişmiş gibi yaklaşıyoruz. Aslında kökünde hepsi bir ağacın bütünü; dallar farklı 

yerlere gitmiş diye kırmanın mantığı var mı?” 

3. Hoşgörü : tarafsız, grubun farklılığını yansıtmayan iyi dilek yorumları. Örnek yorumlar:  

Video 1: “Allah herşeyi gönlünce versin kızım” 

Video 2: “Berfin’i Mimar Sinan Üniversitesinden tanıyorum. Çok tatlı, neşeli bir kızdır” 

Video 3: “Her din ve mezhebe saygım sonsuz, iyi ki varsınız biz farklılıklarla güzeliz” 

4. Özelleştirme: Damgalı kişilerin özel kabiliyete, olağan üstü yeteneğe sahip olduğunu 

gösteren, sıfatlandıran yorumlar. Örnek yorumlar: 

Video 1: “Hayatlm boyunca böyle insanlar normal insanlardan daha iyi geldi bana. Onların 

yanında yaşadığım mutluluğu hiçbir normal insan vermedi bana. Engelli olmak diye bi şey yok 

aslında ruhun hep özgürdür. Bu güzelliği gördüğümde, onu dinlediğimde sıkı sıkı sarılasım geldi. 

Birşeyi unutmamak gerek ki sizin varlığınız başkalarının mutluluğu ola biliyor ve bunlardan da 

biri benim. Seninle tanışmayı çok isterim” 

Video 2: “Bir-çok kadından daha da kadın, bence normal kadınlardan daha becerikli cok ta güzel 

bir bayan” 

  Video 3: “Alevi değilim ama türkiyenin en temiz en iyi En mert en yiğit insanları alevilerdir. O 

kişi tanıdım, adamlar aldığı bir kuruşu hakkını sonuna kadar veriyor, ama dini övenler alevileri 

kötüleyen arkadaşlarım hep işi kaytaran fazla fazla mesai yazdıran  müslümanım diye 

geçinenlerdi” 

5. Örtme: Damgalama özelliğini gizleyen yada dış faktörleri damganın sebebi olarak 

gösteren yorumlar. Örnek yorumlar:  

Video 1: “Türkiye; Türkiye’de engelli doğarsın herkes sana bakar, hem de üç dört kere, hem de 

uzaylı görmüş gibi Türkiye’de Lgbt bireyi olarak doğarsın insanlar seni hiç bir yere sığdıramaz” 

Video 2: “Berfin’e Türkiye’de nefes alamamakla ilgili söyleyeceğim tek şey; eğer doğru vücutta 

doğsaydın da, nefes alamayacaktın. Büyük çoğunluğun Müslüman olduğu bir toplumda doğunca 

öyle oluyor” 

Video 3: “Bizi bölen sadece siyasiler, dini siyasete alet etmeyen herkes dinini özgürce yaşasın” 

6. Hakaret: söz konusu damganın özelliği 'normal' toplumdan ayıran, aşağılayıcı ve 

düşürücü yorumlar. Örnek yorumlar:  

Video 1: “Allah yardımcıları olsun, ne diyelim? Saygı duymak zorundayız! Ancak bu tür 

insanların, yeter ki kötü örnek olabilecek hareketlerden ve yaşam tarzından uzak durmaları 

şartıyla kabul ederiz herkesi” 

Video 2: “Iki cinsiyet türü vardır kadın erkek gerisi toplum atığı. Lut kavmini hatırlayın lütfen” 
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Video 3: “Alevilik ayrı bir din değildir kardeşim Alevilik sadece Hz Ali’yi Seven ona saygı duyan 

insanlardır. Şamanizm aslında Alevilik. Hiç şarkı söyleyerek dua edilir mi be. Tövbe”  

7. Acıma: Damgalanan kişiye karşı acıma bildiren yorumlar. Örnek yorumlar 

Video 1: “Ahhh yazıııkk canııımm allahııım sen kimsenin çocuğunu bugüne düşürmeeee. 

Ağladım resmen” 

Video 2: “Allah kimseye yaşatmasın çok üzüldüm” 

8. Ötekilleştirme: grubun diğer damgalı bireylerden farklı olduğunu, “onlar gibi değilsin” 

mesajı içeren yorumlar. Örnek yorumlar:  

Video 1: “Benim tanıdığım engellilerin hepsi kötü ya dilenci ya yalancı ama sizler onlar gibi 

değilsiniz çok tatlısınız ya” 

Video 2: “Çok güze bir kadınsın kerimcan durmaz gibi değilsin. Keşke Kerimcan gibi insanlar 

yüzünden senin gibi donanımlı bireyleri kaybetmesek”  

Video 3: “Bazı aleviler çok abartıyor. Tanışır tanışmaz direk men aleviyim diyor farklılığını öyle 

göstermek istiyor sanırım. Vidyodakiler herşeyi abartmadan normal anlatmış helal olsun” 

Belirlenen kategorilerin ilk 4 grubu damgalanan kişilerin idare edilişinde pozitif eğilimi 

gösterirken, son 4 grup gözden düşürülmüş,  öteki, “anormal” yani negatif eğilim göstermektedir. 

 

 Sınırlılıklar 

 

Araştırmada videolara atılan yorumlar 18.06.2021- 04.07.2021 tarihler arasında birebir 

incelenmiştir ve ilgili kod başlıklar altında Microsoft Excel programında toplanmıştır. Araştırma 

kategorilerine girmeyen yorumlar (emojiler, prodüksiyon, kanal, spiker vb. ile ilgili yorumlar) 

araştırmaya dahil edilmemiştir.  Yorumların sayısı belirlenen tarihler dışında farklılık gösterebilir. 

 

BULGULAR VE YORUM 

 

Tablo 1. Yorumların kategorilere göre dağılımı 

 

Toplam Yorumların Dağılımı 

Kategori Sayı (n) Yüzde (%) 

Normalleştirme 848 15,43% 

Nötrleştirme 537 9,77% 

Örtme 983 17,88% 

Özelleştirme 1104 20,08% 

Hoşgörü 1163 21,16% 

Hakaret 515 9,37% 

Acıma 212 3,86% 

Ötekileştirme 135 2,46% 

Toplam 5497 100,00% 

 

Tablo 1’de 3 videonun altına yazılan toplam 5497 yorumun kategorilere göre dağılımı 

yapılmıştır. +90 Youtube  kanalında yayınlanan ve  Goffman’ın belirlediği 3 damga tipine uygun 3 
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videoya  kullanıcı tarafından yazılan toplam yorumların dağılımı en çok yorum alan kategorinin 

Hoşgörü  (%21,16) ve Özelleştirme (%20,08) olduğunu göstermiştir. Bulgular, sosyal medya 

kullanıcıların damgalananlara karşı pozitif yaklaşımda bulundukları ancak damgalıları sıradan ve 

normal kişi olarak algılamadıkları,  damga olgusunun toplumun diğer üyelerinden farklılaştırılan 

özellik olduğunu  ve bu özelliğin görünürlüğü ve varlığı  yorum metinlerinde yansıdığını tespit 

etmiştir. Bu da, Goffman’ın damgalı ve normal olanların aynı sosyal yaşamlara sahip olmalarına 

rağmen damgalının her zaman toplum içinde öne çıkacağı ifadesinin sosyal medya ortamında da 

geçerliliğini göstermiştir.  

Bir diğer fazla yanıt alan Örtme (%17,88) kategorisi damgalanmayla gelen problemlerin ve 

eşitsizliklerin damgalananların kendisinden ya da damga olgusun varlığından kaynaklanmadığı, din, 

siyaset, kültür, eğitim gibi  dış faktörlerin olumsuz etkilerinden kaynaklandığını belirtmiştir. Bu 

veriler, sosyal medya kullanıcıların damga olarak algılanan niteliklerin toplum tarafından yaratıldığı 

düşüncesine sahip olduklarına işaret etmiştir.  

Kişinin normal olduğu ve özel durumunun neden sapkın olmadığını yansıtan Normalleştirme 

ve Nötrleştirme yorum kategorilerinin toplam yüzdesi (%25,2) olmuştur. Videolarda damgalılar, 

herkese ulaşılabilir olan sosyal medya üzerinden yaşadığı eşitsizlikleri ve mağduriyetleri ifade etmesi 

neticesinde, izleyicilerde anlayış duygusunu tetiklediği dolaysıyla da yorumlar varsayılan toplumsal 

kimlik (bir kişinin toplum tarafından nasıl karakterize edildiği,  ne olması gerektiği kısacası toplumsal 

normlarla var olan kimliktir) açısından değil, fiili toplumsal kimlik açısından (bir kişinin gerçekten 

sahip olduğu nitelikler ve sıfatlar, dahil olduğu kategorilere göre var olan kimlik) verildiği 

düşünülmektedir.  Goffman’ın teorisinde damgalanmış olan kişilerle ilk karşılaşılan andan itibaren 

varsayılan toplumsal kimlikle yaklaşıldığı belirtmektedir. Araştırma bulgularıysa sosyal medya 

ortamında damgalananlara fiili toplumsal kimlikle yaklaşıldığını göstermiştir. Bu bağlamda 

Goffman’ın teorisi doğal ortam ve sosyal medya ortamı olarak ayrıştırılabilir. Çünkü sosyal medyanın 

doğal ortamdan farkı, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği ve etkileşimi vurgulayan dijital platform 

olduğundan, kişilerin çekinmeden, kendini açıkça ifade etme  olanakları kullanması sonucunda 

toplumsal norm olarak algılanan nitelikler dışında farklı bakış açıları ve perspektifleri oluşturan 

sosyal alan olmasıdır.  Bunun ekseninde sosyal medya toplumsal kalıp yargıların esnetilmesinde etkili 

araç olabileceği varsayılmaktadır.  

Nötrleştirme (%9,77)  ve Hakaret (%9,37)  kategorilerin yüzdesi ve yorum sayıların neredeyse 

aynı olması damgalananların neden sapkın olmadığını ve damgalanmaması gerektiğini açıklayan 

yorumların  olduğu kadar, söz konusu damganın özelliği 'normal' toplumdan ayıran, aşağılayıcı ve 

düşürücü yorumların olduğunu göstermiştir. Bu da, damgalıların normal kişi olduğunu savunan 

sosyal medya kullanıcıların  aynı zamanda damgalıları küçük düşüren sosyal medya kullanıcıların 

varlığını dikkat çekmiştir. 
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Tablo 2. Video 1 Türkiye’de Engelli Olmak Videosunun Kategorilere Göre Dağılımı 

 

Türkiye'de Engelli Olmak Videosu 

Kategori Sayı (n)  Yüzde (%) 

Normalleştirme 218 14,74% 

Nötrleştirme 119 8,05% 

Örtme 258 17,44% 

Özelleştirme 229 15,48% 

Hoşgörü 434 29,34% 

Hakaret  4 0,27% 

Acıma 205 13,86% 

Ötekileştirme 12 0,81% 

Toplam 1479 100,00% 

 

Tablo 2’de Goffman’ın ilk damga türünü temsil eden (Video1): “Türkiye’de engelli olmak: 

Toplumun yarattığı engeller” videosuna atılan toplam 1479 yorumun kategorilere göre dağılımı 

verilmiştir. Bulgular, bedenin korkunçlukları ve muhtelif fiziki deformasyonlar damga türünü temsil 

eden damgalıların sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok iyi dilek yorumları aldığını Hoşgörü 

(%29,34) kategorisiyle tespit etmiştir. En çok yanıt alan ikinci kategori Örtme (%17,44) sosyal medya 

kullanıcıların grubun farklılığını yansıtan durumlarının sosyal yardım ve yapılandırma gibi 

faaliyetlerin eksikliğinden kaynaklandığını dolaysıyla da toplumsal alanlarda çeşitli sorunlar ve 

eşitsizlikler yaşadıklarını bilincine sahip olduklarını göstermiştir. Ancak Örtme (%17,44) ve 

Özelleştirme (%15,48)  kategorilerinin yaklaşık oranda olması sosyal medya kullanıcıların tüm bu 

bilincine rağmen damgalananları diğer kişilerden farklı algıladıklarını işaret etmiştir. Yorumlarda 

Serebral Palsi doğum sırasında beyin felcine sahip, yürüme ve konuşma zorluğu yaşayan genç 

kadının maruz kaldıkları zorluklarda gizli bir ilahi takdisinin olduğu ya da normal, engelli olmayan 

kişilerden daha iyi, üstün ve farklı yeteneklere sahip olduğu algısının varlığı dikkat çekmiştir.  Bu da, 

Goffman’ın kör olan bir bireyin görme engeline rağmen altıncı hisse sahip olduğu toplumsal görüşüne 

benzerlik gösterdiğini  ortaya koymuştur. 

Normalleştirme (%14,74) ve Acıma (%13,86)  yorumlarının arasında küçük farklılıkla (%0,88) 

benzer oranlarda olması engellilik durumunun normal dışı veya sapkın olmadığını belirtmekle, bu 

kişilerin durumları  sosyal medya kullanıcılarında üzüntü, merhamet, şefkat ve sevgi gibi duyguları 

çağrıştırdıkları işaret etmiştir. Bu ihtimal doğrultusunda kötü niyet ve aşağılayıcı yorumlar (Hakaret 

%0,27  ve Ötekileştirme %0,81)  hiç yok denilecek kadar az olduğu düşünülmektedir. 
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Tablo 3 . Video 2 Trans Kadın Olmak Ne Demek Videosunun Kategorilere Göre Dağılımı 

 

Trans Kadın Olmak Ne Demek Videosu 

Kategori Sayı (n) Yüzde (%) 

Normalleştirme 210 13,61% 

Nötrleştirme 117 7,58% 

Örtme 235 15,23% 

Özelleştirme 154 9,98% 

Hoşgörü 305 19,77% 

Hakaret  416 26,96% 

Acıma 7 0,45% 

Ötekileştirme 99 6,42% 

Toplam 1543 100,00% 

 

Tablo 3’te Goffman’ın ikinci damga türünü temsil eden (Video2): “Trans kadın olmak ne demek” 

videosuna atılan toplam 1543 yorumun kategorilere göre dağılımı verilmiştir. Trans kadının hikayesi 

anlatıldığı videoya verilen yanıtların ağırlıklı kısmı nefret söylemi içeren, bireyin kişisel tercihlerini 

aşağılayın ve yaşam tarzını sapkınlık olarak algılayan yorumlardan (Hakaret %26,96 ) oluşmuştur.  Bu 

veriler,  sosyal medya kullanıcıların  damgalının cinsel kimliği ve cinsel yönelimin farklılığı nedeniyle 

istenmeyen, anormal, sapkın olarak gördüğü ve bu tür davranışlarda bulunan kişilere 

tahammüllerinin olmadığını dini unsurlara özellikle “Lut kavmi” örneğinde açıklamışlardır. Olumsuz 

ve saldırgan yorumlar damgalı kişiyi dışladıklarını göstermiştir.  Bu da, Goffman’ın damgalı kişilerin 

kirlenmiş, lekelenmiş olduklarından kamusal ve sosyal alanlarda kaçınılması, uzak durması ve 

dışlanması gerekenler tespitinin doğruluğu sosyal medya ortamında geçerliliğini ortaya koymuştur. 

Yorumların ağırlıklı kısmını alan bir diğer kategori Hoşgörü (%19,77) olmuştur. Bulgular,  

damgalının  istenmeyen ve kusurlu olarak algılanan özelliğine rağmen bu özelliği ve davranışlarını 

olumlayan, cesareti için tebrik eden, iyi dilek yorumlarda bulunan ve farklılığının toplumu 

zenginleştirdiğini savunan görüşlere sahip sosyal medya kullanıcılarının varlığını göstermiştir. Ayrıca 

Örtme (%15,23) ve Normalleştirme (%13,61) kategorilerinin oranları  kişinin normal ve sıra dışı 

farklılığın olmadığını ve yaşadığı olumsuzlukların din, siyaset, kültür gibi etkenlerden kaynaklandığı 

fikrinde olduklarını ortaya koymuştur. 

  Zayıf irade, baskıya müstahak ya da doğal olmayan tutkular damga türünü temsil eden 

videoya yok denilecek kadar az (%0,45) oranda acıma duygusunu içeren yorumlar yazılmıştır.  

(%6,42) oranında (n=99) yorum, aynı damgalı grubun içindeki damgalı bireylerden farklı olduğunu, 

“onlar gibi değilsin” mesajı içeren Ötekileştirme kategori yorumların varlığı, videodaki trans bireyin 

dışındaki her trans birey kötü, yetersiz anlamını taşımaktadır.  Bu da, videodaki trans bireyin istisna, 

nadir, aynı özellikteki bireylerden üstün olduğunu düşünen sosyal medya kullanıcıların varlığını 

göstermiştir.  
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Tablo 4. Video 3 Türkiye’de Alevi Olmak Videosunun Kategorilere Göre Dağılımı 

 

Türkiye'de Alevi Olmak Videosu 

Kategori Sayı(n) Yüzde (%) 

Normalleştirme 420 16,97% 

Nötrleştirme 301 12,16% 

Örtme 490 19,80% 

Özelleştirme 721 29,13% 

Hoşgörü 424 17,13% 

Hakaret  95 3,84% 

Acıma 0 0,00% 

Ötekileştirme 24 0,97% 

Toplam 2475 100,00% 

 

Tablo 4’te Goffman’ın üçüncü damga türünü temsil eden (Video3): “Türkiye’de Alevi olmak: Bir 

birimizi tanımaya çalışsak, dünyada sorun kalmaz” videosuna atılan toplam 2475 yorumun kategorilere 

göre dağılımı verilmiştir. Irk, ulus ve din gibi etnoloji unsurlar  damga türünü temsil eden videoya en 

çok yanıt (n=771) alan yorum kategorisi Özelleştirme (%29,13) olmuştur. Bulgular Alevi ve 

Bektaşilerin  sosyal medya kullanıcıları tarafından kötü, istenmeyen, sapkın olarak algılanmamakla 

birlikte toplumun diğer din ve mezheplere ait bireylerden farklı oldukları düşüncesinin yaygın 

olduğu tespit edilmiştir. Yorumlar incelendiğinde Alevilerin diğer bireylere kıyasla üstün ahlak 

kariyere,  dost olma kabiliyete ve yüksek zeka gibi  özelliklere sahip kişiler oldukları algısı dikkat 

çekmiştir. Örtme (%19,80), Hoşgörü (%17,13) ve Normalleştirme (%17,13) kategorisinin yanıt alma 

oranın fazlalığı ise bu tür damgaya giren kişilerin damgalanmaması gerektiği ve yaşadıkları 

ayrımcılığın din ve siyaset gibi olgulardan kaynaklandığı fikrinin varlığını göstermektedir. 

Acıma kategorisine giren yorumlar bulunmamıştır. Hakaret (%3,84)  kategorisine giren 

yorumlar incelendiğinde nefret söylemini içeren yanıtların ağırlıklı kısmı dini unsurları  içerdiği 

(Alevilerin Müslüman olmama durumu gibi yorumlar)  ilgi çekmiştir.  

 

SONUÇ 

 

Damgalanmış kişiliklerin sosyal medya üzerinde algılanışını incelemek için yapılan çalışmanın 

sonuçları sosyal medya kullanıcıların damgalananlara karşı olumlu tutumla yaklaştıklarını ancak  

normal kişi olarak görmedikleri ve damganın türüne bağlı toplumsal kalıp yargıların sosyal medya 

üzerinde de geçerliliğini tespit etmiştir. Damgalılar, herkese ulaşılabilir olan ve kullanıcı tarafından 

oluşturulan içeriği ve etkileşimi vurgulayan dijital platform üzerinden yaşadığı eşitsizlikleri ve 

mağduriyetleri ifade etmesi neticesinde yorumlar Goffman’ın teorisindeki gibi varsayılan toplumsal 

kimlik açısından değil, fiili toplumsal kimlik açısından verildiğini göstermiştir ve bu bağlamda 

Goffman’ın teorisi doğal ortam ve sosyal medya ortamı olarak ayrıştırılabileceğini işaret etmiştir. 

Ayrıca sosyal medyanın farklı bakış açıları ve perspektifleri barındıran ve kişilerin kendini ifade 

etmesine olanak sağlayan platform özelliğini kanıtlamıştır. 
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Yorumların kategorilere göre dağılımı sosyal medya kullanıcıların damga olarak algılanan 

niteliklerin toplum tarafından yaratıldığı düşüncesine sahip olduklarını gösterse de farklı nitelikleri 

veya davranışlarda bulunan kişileri sıra dışı ve anormal bulduklarını ortaya koymuştur. Yorumlar, 

Serebral Palsi doğum sırasında beyin felcine sahip, yürüme ve konuşma zorluğu yaşayan genç 

kadının maruz kaldıkları zorluklarda gizli bir ilahi takdisinin olduğu ya da normal, engelli olmayan 

kişilerden daha iyi, üstün ve farklı yeteneklere sahip olduğu, trans kadının kişisel tercihlerinin 

aşağılık ve yaşam tarzını sapkınlık olarak görüldüğü,  Alevilerin diğer bireylere kıyasla üstün ahlak 

kariyere,  dost olma kabiliyete ve yüksek zeka gibi  özelliklere sahip kişiler oldukları algısının 

varlığını tespit etmiştir. Bu da, Goffman’ın damgalının her zaman toplum içinde öne çıkacağı, 

işaretleneceği ve parmakla gösterileceği ifadesinin sosyal medya ortamında da geçerliliğini 

göstermiştir. 

Goffman’ın 3 farklı damga tipini temsil eden 3 videoya atılan olumsuz yorumların ağırlıklı 

kısmı dini unsurları içeren yanıtlar olmuştur. Bu da, sosyal medya kullanıcıların bir kişiye karşı küçük 

düşürücü ifadeler kullandıklarında din gibi sosyal oluşumlarla hakaret nedenini 

gerekçelendirdiklerini göstermiştir. 
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Özet: Türk sinema tarihinde çocuk yıldızlar ile gerçekleştirilen filmlerin pek çoğunun temelinde bir hırsızlık konusu 

bulunmaktadır ve çocuk bu eylemin eyleyeni ya da mağduru konumundadır. Bu filmlerin genel izleyiciye yönelik olması 

nedeniyle çocuk ve aile ile birlikte izlenen filmler olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Sonuçta, aile kavramı ile yan yana 

kullanılan hırsızlık kavramının yıpratıcı olduğu düşünülmelidir. Çocuklara yönelik televizyon yayınlarında öngörülen titiz 

değerlendirmelerin sinema sektöründe de bulunması özendirilmelidir. Özellikle sinema filmlerinin çocukların psikolojisini 

nasıl etkileyeceğine ilişkin bir görüş olmadan piyasaya sürülmemesi gerekmektedir. Filmlerin tek tek her birinin içinde 

barınan çalma olgusu değil, tüm filmlerde bulunan çalma eyleminin, çocuklar üzerinde kümülatif bir etki yapabileceği göz 

önünde bulundurulmalıdır. 
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Abstract: The majority of films starring children in Turkish cinema have a theft theme, and the youngster is either the 
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for children and families. Finally, it is important to remember that the concept of theft, when combined with the concept of 

family, is unpleasant. The careful evaluations intended in children's television broadcasts should be encouraged in the 

cinema industry as well. Movies, in particular, should not be released without consideration of how they may affect the 

psychology of youngsters. It's vital to understand that rather than the act of stealing in each film having a single effect on 

children, the act of stealing in all films could have a cumulative effect. 
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THE IMPLEMENTATION OF THE THIEVERY  

THEME IN CHILDREN'S FILMS 

 

1. INTRODUCTION  

 
Very basically, thievery is defined (http 1) in Websters’ Dictionary as the action of stealing 

another person's property or the act or practice or an instance of stealing: Theft. Sometimes this action 

of stealing is for the betterment of the others or for someone's good, saving the World, past or present 

situation or getting rid of the bad ones. Whatever the reason is behind, thievery is thievery, and it 

involves a part of organized crime.  

Regarding the act as a crime to be reported, the Turkish case does not reflect a nice picture. 

Convicts received into prison by type of crime and age group at the time of committed crime, 2011-

2020 include crimes such as homicide, assault, sexual crimes, kidnapping, defamation, theft, robbery, 

swindling, production and commerce of drugs, use and purchase of drugs, forgery, bad treatment, 

embezzlement, bribery, smuggling, traffic crimes, forestry crimes, crimes related with firearms and 

knives, opposition  to the  “Bankruptcy and Enforcement Law'', opposition to the military, criminal 

law, threat, damage to property, prevention of performance, contrary to the measures for family 

protection and other crimes. Even if the percentage of the 12-14 ages and 15-17 ages in all crimes is less 

than 1%, the number of the convicts seem to be increasing each year (http 2). It seems that in each 

crime there seems to be an act of stealing, however, the name of the crime depends upon what is 

stolen.  

Regarding the children’s position in such a criminal world, it portrays a bitter picture. Between 

2015 and 2019, children were the most common victims in security units. In 2019, there were 511,247 

incidents involving children who came or were brought to the security forces. 46.1 percent of the 

youngsters were victims in these events, 32.9 percent allegedly committed a crime (driving into a 

crime), 15.1 percent were lost for the purpose of seeking information, and 3.4 percent were missing 

(approximately). It was discovered that 2.5 percent of them visited the security units for reasons 

unrelated to these. In 2019, the number of events involving children who were reported to or brought 

to security units grew by 5.8% from 2018 to 511,247. 50.1 percent of the children were between the 

ages of 15 and 17, 25.2 percent were between the ages of 12 and 14, and 24.7 percent were between the 

ages of 11 and under. In 2019, 65.4 percent of the youngsters that came or were brought to the security 

units were boys, while 34.6 percent were girls. 

Delinquency was the cause of 168,250 of the events involving adolescents who came or were 

brought to the security unit. 31.7 percent of these children were harmed, 25.6 percent were charged 

with larceny, 8.1 percent with opposition to the Passport Law, 6.9 percent with migrant smuggling, 

and 4.6 percent with drugs or stimulants. 

All of these numbers set the stage for us to understand how adolescent delinquency is on the 

rise. With such a social context, if we additionally consider the detrimental impact of films that 

metaphorically utilize thievery, the coming years will only bring greater suffering. Thus, we need to 

be more careful of the actions portrayed in the screens and we need to find better role models for the 

kids.  

Even if there is so much research to prove that, anyone could easily deduce that long periods of 

watching television or frequent observation of similar events would have an impact in real life. All of 

these encounters with the fictitious reality could easily develop into the actual picture. Still, it's 
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debatable how much of what's depicted on television is based on real life, and whether the portrayals' 

transfers are realistic enough.  

For example, to question portrayals of crime, race, and violence, Oliver (1994) conducted a 

research and a content analysis of "reality-based" police shows (e.g., Cops.) was handled. According to 

the findings, the percentage of crimes that were shown as solved was overrepresented in the 

broadcasts, as did violent crime. Characters who were white were more likely to be portrayed as cops 

than criminal suspects, but black and Hispanic characters were more likely to be criminal suspects 

than cops. Police officers were more likely than criminal suspects to engage in violent behavior, while 

black and Hispanic criminal suspects were more likely than white criminal suspects to be the victims 

of unarmed physical aggression by police officers. 

Researchers typically label acts as “white-collar” based on the respectable status of the offender 

(populist perspective) or on the characteristics of the offense (patrician perspective). Some crimes, 

such as identity theft, are difficult to categorize in either of these categories. Copes and Vieraitis (2009) 

sought to place identity theft within these two broad viewpoints of white-collar crime in their study. 

To accomplish this, 59 identity thieves in federal prisons were interviewed for their thoughts on 

existing research identifying the characteristics of thieves and the tactics they use to complete their 

crimes. In terms of demographic factors (age, ethnicity, gender, and social class), occupation, and 

criminal history, the findings reveal that identity thieves are a heterogeneous population. They 

employed a variety of methods to both acquire information and convert it to cash. The most common 

methods of acquiring information were to buy it from others or to steal it from mailboxes or trash 

cans. They also used numerous methods to convert these identities into valuable goods, which 

included accessing existing accounts, applying for new credit, and obtaining loans. Thus, the findings 

prove that identity theft is difficult to classify as white-collar crime. 

Theft is one of the crimes committed against property values with the intent of gaining financial 

benefit. Theft is defined as taking another person's property or services without their permission or 

consent in order to deprive the lawful owner of it. Burglary, embezzlement, larceny, looting, robbery, 

shoplifting, library theft, and fraud are all crimes involving property that are commonly referred to as 

theft. In some jurisdictions, theft is synonymous with larceny, whereas in others, theft has taken the 

place of larceny. A thief is someone who commits a heinous act or makes a living out of it and theft 

occurs when someone else's transportable property is removed from its position without the 

possessor's agreement in order to benefit himself or someone else. 

The penalty for theft crime, how the crime of theft is reviewed within the scope of the TPC 

(Turkish Penalty Code), the reasons for increasing the penalty in theft crime, and the reasons for 

decreasing the penalty in theft crime are all specified. Even if the commodities that are stolen must be 

classified as transportable property, sometimes thievery occurs for other types of properties as well. 

Actually, the term "movable property" refers to any movable item that individuals use in their daily 

lives and interactions. The goods, in this sense, must be the subject of property rights, have a 

monetary worth, and exist in the outside world. So, according to the law, theft crimes involving 

immovable properties are not possible. For example, transferring real estate to someone else without 

the owner's consent using fraudulent paperwork is not theft, but forgery of official documents and 

qualified fraud offences. Theft is the name of a statutory offence in California, Canada, England and 

Wales, Hong Kong, Northern Ireland, the Republic of Ireland,and the Australian states of South 

Australia and Victoria. However, this brings up the discussion of diversity, and many questions to be 

replied. What is it then, in other places?  
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Possessor refers to a person who has actual control over a piece of property. For a theft to occur, 

the property must be removed from the possessor's dominion, and possession must be obtained by 

the perpetrator establishing de facto domination over the property. The individual who is the 

possessor of the house is not required to be the owner of the property. Theft occurs when a person's 

loaned property is stolen from him without his consent. 

In their book Newman & McNally (2005) state that until the federal Identity Theft and 

Assumption Deterrence Act of 1998, there was no accepted definition of identity theft. This statute 

defined identity theft very broadly and made it much easier for prosecutors to conduct their cases. 

However, it was of little help to researchers, because a closer examination of the problem revealed that 

there are so many different concepts involved under the concept of theft. To Goody (2012), for 

example, “The theft of history” refers to the take-over of history by the West. That is, the past is 

conceptualized and presented according to what happened on the provincial scale of Europe, often 

western Europe, and then imposed upon the rest of the World. 

With modernity, there are different types of theft in more developed countries. Fraud (meter 

tampering), stealing (illegal connections), billing discrepancies, and unpaid bills are all examples of 

electricity theft. Smith (2004) estimates the extent of energy theft in a sample of 102 nations between 

1980 and 2000, and the evidence reveals that theft is increasing in most parts of the world. Anderson 

et.al (2008) points out that the nature of modern payment systems makes identity theft possible. In 

today's market, vendors are happy to sell products and services to complete strangers in exchange for 

a promise to pay, as long as the promise is backed up by data linking the buyer to a specific account or 

credit history. Identity theft entails obtaining enough information about another person to forge this 

relationship, allowing the crook to purchase products while charging them to someone else's account. 

This definition covers only the part of the identity theft since identity does not necessarily belong to 

the economic possessions only.  

On the other hand, in his book Brass, (2021) examines incidents of collective violence that began 

as commonplace events and shows how some incidents remain localized while others fit into broader 

frameworks of meaning. To him, constant discussion of violence and its ramifications in these 

situations serves to perpetuate rather than reduce it. Such treatment serves in fact to mask the causes 

of violence, displace the victims from the center of attention, and divert society's gaze from those 

responsible for its endemic character. 

Whereas child identity theft has a significant impact on victims, Schmidt and McCoy (2005) 

identify subcategories of financial, medical and character identity theft. Consequences of identity theft 

include severely hindered financial security (e.g., inability to obtain loans, obtain rental housing, or 

gain employment), and impaired mental and physical health. 

Identity Theft Resource Center is established to find more about identity theft. The ITRC is a 

non-profit organization of the US established to support victims of identity theft in resolving their 

cases, and to broaden public education and awareness in the understanding of identity theft, data 

breaches, cyber security, scams/fraud and privacy issues. In their website they claim that the number 

of the individuals helped since 2006 reaches up to 100 K, identity theft victims reach up to 1.67 million, 

child identity theft victims are around 1 million plus and tracked data compromises since 2005 are 

around 12,250. This shows that with the modernization and electronic banking, credit systems, now 

people are stealing not only the money, but the happiness and future of the children.  

To Foley, (2003) identity thieves target both children and the deceased to some degree. In his 

research, Davis (2004) highlights the victims who reported their age to the Sentinel (Consumer 
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Sentinel Network). In 2004, there were 9,370 casualties under the age of 18 (4 percent of 234,263), 5,924 

in 2003 (3 percent of 197,475), and 2,618 in 2002, according to the figures (2 percent of 130,917). The 

Identity Theft Resource Center also reports dealing with 2 or 3 new child cases per week, which 

represents a minimum of 104-156 child victims per year. 

Specifically, child identity theft may only represent a small percentage of cases (albeit based on 

reported incidents), but there is some anecdotal evidence to suggest that the crime may go undetected 

until the victim reaches an age when s/he begins to drive, attends college, applies for various types of 

loans or credit accounts, or otherwise reaches adulthood.  

Burt (1944), in a study conducted in England, states that 37% of criminals are from the middle 

socio-economic level. The TV audience could be accepted as the middle-class people whereas the 

cinema audience could be accepted as the upper middle class. In terms of film and television 

broadcasting, according to Barra & Scaglioni (2016), even though there is just one tale, two media 

separate viewers into two groups: those who can afford to buy tickets and those who cannot. Those 

from lower socioeconomic and cultural backgrounds would never consider going to the movies, yet it 

appeals more to the middle and upper middle classes. As a result, the audience in this case may not be 

prepared to watch any type of theft or burglary in their socioeconomic tier. 

In contemporary Turkish films targeting children as audiences, robbery, burglary, theft, 

mockery or other humiliating crimes are frequently seen. However, all these activities in general 

public regulations or any other local, national, international cultural laws are classified as unethical. 

What makes them become the codes of cinema then? The film “Charlie's Chocolate Factory” (2005), 

nominated for the most award-winning film for children (15 awards and 52 applications) and rated 6.6 

IMDb is based on the values of being moral or immoral. However, one of the latest films for children 

“The Secret Magic Control Agency”, (2021), involves a series of robberies. There were so many films 

reflecting poverty and random robbery and other crimes in the past but those were the days of 

scarcity. Yet, many modern children's and youth films still present such unpleasant and undesired 

activities, regardless of whether the motivation is benevolence, retribution, or socialization. Should a 

child who witnesses such activities on screen on a regular basis take this behaviour as an example or 

should they realize on their own that what’s done in the film is wrong? This seems to be the main 

discussion.  

Each text evolves and traps us in it, according to Eco and Barthes and nobody knows how 

people learn. Is it possible for them to learn by observing one another? People learn through 

meaningful contexts, environment and social activities, according to learning theories including 

Behaviorism, Cognitivism, Social Learning Theory, Social Constructivism, Multiple Intelligences, and 

Brain-Based Learning. Yet, films are also believed to be a form or a way of education, as they depict 

possibilities, experiences, and otherwise inaccessible locations or activities. They are memorable.  

Michael and Maccoby (1953) question about the aspects that influence verbal learning from 

films under varying conditions of audience engagement, while Maccoby and Wilson (1957) emphasize 

identification and observant learning from films. The heroes of the filmic world are role models for 

children, and the children in the audience are their real-life counterparts. As a result, the portrayal of 

inappropriate actions and beliefs in children's films should be scrutinized carefully and systematically.  
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2. AIMS AND METHODOLOGY 

 

The goal of this study is to find out if the stealing and thievery is somewhat normalized in the 

children's narratives. Usually, requiring a kind of punishment in real life, thievery theme is frequently 

handled in cinema films and no ethical filters were applied to the narrative containing such actions.  

The majority of films starring children in Turkish cinema have a theft theme, and the youngster 

is either the perpetrator or the victim of the crime. Because these films are intended for a broad 

audience, they should be regarded as films for children and families. Finally, it is important to 

remember that the concept of theft, when combined with the concept of family, is unpleasant. The 

careful evaluations intended in children's television broadcasts should be encouraged in the cinema 

industry as well. Movies, in particular, should not be released without consideration of how they may 

affect the psychology of youngsters. It's vital to understand that rather than the act of stealing in each 

film having a single effect on children, the act of stealing in all films could have a cumulative effect. 

The paper aims to analyze the Turkish cinema films of the 2000s. Namely, Good Game (İyi 

Oyun - 2018), Rüzgar (2018), The Song of Our Village (Bizim Köyün Şarkısı - 2018), Squirt (Bücür - 

2018), Dear Friends (Can Dostlar - 2019), Talking Animals (Konuşan Hayvanlar - 2019), Fairy Tale 

Castle – Magical Invitation (Masal Şatosu – Peri Hırsızı - 2019), Fairy Tale Castle - Fairy Thief (Masal 

Şatosu – Sihirli Davet - 2021), Gamonya (2020), Rafadan Crew (Rafadan Tayfa - 2019), There is Love in 

Your Voice (Sesinde Aşk Var - 2019). In each of these films, the practical question is asked if there is a 

theft scene in the film or not. The findings were classified as to reach out to some conclusions.  

 

3. FINDINGS 

 

Thievery theme appears to be a common one not only in children films. Starting from the 

Vittorio de Sica’s “The Bicycle Thief” we see that many films involve thievery as the main or one of 

the sub actions in the film. What puts the action into the evaluation scale is that it happens either in 

front of the children or has an impact on children. 

One other very important film is The Thief (Russian: Вор, Vor) which is a 1997 Russian drama 

film written and directed by Pavel Chukhray. With the 7.7 IMDb rate (http 3) and gross worldwide 

$1,127,844. It was nominated for the Academy Award for Best Foreign Language Film and won the 

Nika Award for Best Picture and Best Directing. Also winner of the International Youth Jury's prize, 

the President of the Italian Senate's Gold Medal, and the UNICEF Award at the 1997 Venice Film 

Festival. The film is about a young woman, Katya, and her 6-year-old son Sanya, who, in 1952, meet a 

veteran Soviet officer named Tolyan. Katya falls in love with Tolyan, who turns out to be a small-time 

criminal, but who also becomes a father figure to Sanya. 

On the one hand, images of poverty with children suffering are presented; on the other hand, 

the child, smiling in his so-called father's lap and pretending as a happy family in each newly settled 

hostel, feels guilty, believing that he has betrayed his true father, who is also a soldier. 

We watch the child being used as a tool for stealing in the movie's most tense moment. The film 

depicts a little kid who is aware enough to discard the stolen necklace and earring handed to him at 

the moment of separation, but who also adores his mother as to seek for them later with her upon her 

request. When he comes upon the "thief" who took his mother and the beautiful days of his childhood 

from him, and realizes that those days are unimportant to the person whom he refers to as "dad", he 

would not hesitate to shoot this man, with his own gun he has been hiding for years. 
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The structure of the film does not actually address children, but rather tells about them. This 

film effectively summarizes the topic of this study. The structure of the film outlines what stealing is 

in the world of both adults and children. It puts the story as perceived through the eyes of a 

youngster, and serves as a reminder of life's reality. Stealing is more about swapping objects of 

monetary value for the adult thief. On the other hand, the child perceives that his happiness, his 

family and days to be spent with his mother and sister are all stolen from him. Another threat 

depicted in the film is that, like in real life, if a youngster witnesses a crime in time, s/he will become a 

criminal. Anyone who witnesses the crime in the movie could become a victim as well. 

During the developmental stage, every movie s/he watches gives the youngster a piece of 

himself/herself, whether it's by automatically repeating the dialogues or acting the parts of the 

situations s/he watches. Intentionally or unintentionally, the child aims to make use of the film as a 

model to create his/her own world similar to the one in the film. It is both natural and good for the 

child to adopt certain attitudes and behaviors in the face of the world. Yet, the qualities of that world 

reflected will become his own world and a real one  in the upcoming future. In all of the films s/he 

watches, the youngster finds something of the character until the identity is fully developed. It is 

natural for a child with little real-life experience to recall the world reflected in the film as a real 

experience. However, it is impossible to determine how much of a share the child has or can derive 

from each film. For example, a child may get a moral message from a movie highlighting that stealing 

is a detrimental activity for society. This is then perhaps followed by numerous stealing plans and as a 

conclusion we see the child trying to implement these plans in real or hypothetical settings because 

the watched scenes have an impact on the child. 

There are films with childlike components, kid actors and viewers, and one or more various 

forms of child images in their tale, narrative, in this category. Foreign films like The Wizard of Oz, 

Mary Poppins, Snow White, and Ayşecik films are examples of this category. 

When it comes to Turkish cinema's Child Stars, the way the subject is presented and the 

elements that attract the child's attention are at the forefront, as is the importance given to the child in 

this narrative process and how the child is positioned in society. With its content and expression 

forms as a movie these narratives target the child audience rather than the adult ones and the value of 

being reflected is emphasized in most of the films. These films were also shot in series, which 

energised the industry of the 1970s significantly; for example, Ayşecik, Mercik, Sezercik, and Afacan 

films are all included in this category.  

Children appear in all of these films and some of them due to the representation of poverty 

committed to crime in most of the films. Usually the child is left all alone in the streets or they have to 

feed the family members not only by working but also by stealing. Some of these films were the 

adaptations of the foreign films thus we might not dwell on the original themes or actions in those 

years. However, now, in the 21st century we want things to be different for the betterment of society.  

The majority of films starring children in Turkish cinema have a theft theme, and the youngster 

is either the perpetrator or the victim of the crime. Since these films are targeted towards a broader 

audience, it is important to remember that they include children and families, and there must be 

somewhat a higher media literacy to decipher the possible negative impact of such films to the 

filmmakers, families, educators, etc. Movies, in particular, should not be released without 

consideration of how they may affect the psychology of youngsters. It should be emphasized that the 

concept of thievery, which is often utilized in conjunction with the concept of family, should be 
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regarded as toxic. The rigorous evaluations envisaged in children's television broadcasts should be 

encouraged in the cinema industry as well.  

On the way of learning new things, children usually consider the actions, feelings and 

practicalities as a bunch. They do not differentiate if it is right or wrong, for example, if dad or mom is 

doing something, or acting in a certain way because they are close to the child. This kind of an 

intimate relationship might have a deeper harm on the side of the child when they grow up and learn 

what is right and wrong. Similarly, it might not be a single action that affects them most. Yet, different 

ones and twice and three times come together to establish a cumulative impact on children.  

Apart from films with child stars in Turkish cinema history, if the recent kid-oriented films as 

narrative texts are analyzed, a content analysis based on the act of theft reveals a lot of results. When 

positive and negative behaviors in Turkish films aimed at children were focused on, the films released 

after 2010 can’t pass the class.  

Among the films analyzed in this context “Secret Magic Control Agency” (Sihir Gizli Servis - 

2021), is the only foreign one since it is a film in 2021 and in many ways it was compared to the 

success of the “Chocolate Factory” as the best children's film of all time. In its Netflix site, it is stated 

as a film “Hansel and Gretel of fairy tale fame — now acting as secret agents — must use magic, clever 

thinking and teamwork”. It is a computer-animated comedy film from Russia,  directed by Aleksey 

Tsitsilin and  is based on the Brothers Grimm story Hansel and Gretel. Sony Pictures Productions and 

Releasing distributed the film in Russia on March 18, 2021. (SPPR). The film was acquired by Netflix 

and will be distributed on the streaming service on March 25, 2021. The film did well on Netflix's 

streaming charts, reaching the top ten global viewership numbers in its first week of release. The 

picture was largely well-received. The film garnered mostly positive reviews from critics, who praised 

the animation in particular. The Secret Magic Control Agency regulates all magic in a fictional realm. 

The tale begins when the King is kidnapped by sentient food enchanted with black magic.  

Being a Russian production, it was frequently compared and contrasted with the Disney films 

and nobody concentrated on the theme of thievery in the film. This stands as a prominent example of 

how the most important factor could be missed among the millions of other details. No one has 

considered why the absent king is being sought instead of discussing a fairer and more egalitarian 

democracy in the twenty-first century. The reasons why a government should have hidden agents, as 

well as how children are taught to become a part of it were not discussed. Why a sister and a brother 

who are at odds with one another should be able to become the winner by stealing from one another, 

this has never been explained. However, the film's music, soundtrack, and box office performance 

were always on the agenda. The budget for the film was approximately $5-7 million and it gained $1.2 

million in return. Some critics talked about the brilliant idea of making use of Hansel & Gretel in such 

a modern context and some praised the animation style.  

Consequently, the film tells us the story in such a way that the king is stolen out of his own 

kingdom with the help of the secret potions. Later on, the secret service agents steal many things 

systematically to get him back. They start the job as a counter spy but the agents are promoted at the 

end of the film, they also get a better relationship with the brother/sister. 

When it comes to the Turkish side, there were so many films to be analyzed. Good Game (İyi 

Oyun - 2018): When he discovers that a large sum of money is required to aid his sick sister, the hero, 

Cenk, who plays anonymously in the computer-games, seizes the opportunity to join a team in order 

to become a professional gamer. The things stolen here seem to be more symbolic artifacts, such as a 

stolen identity, images, and former achievements. People who have committed thefts in the past have 
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been able to get away with it. At this stage, the ones committing crime, apologize and become friends. 

The film has portrayals of different unpleasant actions ranging from taking photos of the people 

without their permission or stalking people, to spying on people and collecting information about 

them.  

In the film Rüzgar (2018), the little kid Rüzgar is already a member of a gang of thieves and 

makes the gang happy each time with the things he stole. He then becomes acquainted with the 

“concept of family” and perhaps had the chance of becoming a part of it, he leaves the gang of thieves 

to save his friends. The act of stealing is acknowledged to be hazardous, criminal, and bad in this film, 

and we've seen a positive development towards the conclusion. However, the majority of the film, 

more than half of it, is on how the children steal goods and form a group. So, when the entire length of 

the movie depicts thieving and kidnapping methods, the lesson to be learned from it appears to be too 

little. Regarding the items stolen in the film, Rüzgar commits to stealing part of the food and other 

items at first, much like in real life, but later gives up with the goal of becoming an affectionate family. 

The goods as well as identities are stolen in the film. Yet, the identity is not as it’s been defined in law, 

here we see that the children’s real families are never mentioned to them in order to force them to 

keep stealing. So, their family life, past, present and future happiness are all stolen.  

In the film Gamonya (2020), the identity is stolen in a similar way. The child is left all alone, 

without his parents on one hand, on the other hand, the father losing contact with his wife is not 

aware of the fact that he has a child. So he becomes a thief to steal the happiness of the world's 

children as well as the security of the Gamonians. However, apart from these symbolic properties, the 

other stolen things range from the potions, to social positions, from ideas to leadership, etc.  

In the film Squirt (Bücür - 2018), Umut, an ultra-intelligent boy who spends his time in front of 

the computer, is a complete computer genius. As he yearns for his mother and wonders who she is, 

decides to find her mother before she turns ten. Yet, in this film there are also several attempts of theft. 

Regarding the items that sound funny such as clothes, mannequins, identity, hopes, etc. there are 

several different reasons to claim that thievery was necessary under all these conditions.  

In the film Dear Friends (Can Dostlar - 2019) the portrayal of thievery occurs as well such as 

stealing secrets of the people, damaging individual life, making use of the common sphere to decipher 

the secrets etc.  

The film Talking Animals (Konuşan Hayvanlar - 2019) is based on the action of stealing. This 

time it is the animals as well as different objects. Whereas in the film Fairy Tale Castle – Magical 

Invitation (Masal Şatosu – Peri Hırsızı - 2019), stealing is portrayed as stealing the key and many other 

objects to rescue the fairy tale protogonists. Bizim Köyün Şarkısı (2018) puts it into the form of stealing 

the ideas (composition of the father) or duties of an adult, etc. A similar concept is brought forward in 

the film There is Love in Your Voice (Sesinde Aşk Var - 2019), as the young boy and girl’s friendship 

develops deeper as stealing the composition, the record, etc. occur. Stealing is an action not only 

restricted with the films but also it is with animations such as Rafadan Crew (Rafadan Tayfa - 2019),  

in which stealing the tray, stealing the plans, stealing the future, etc. are portrayed throughout the 

narrative. 

 

4. CONCLUSION 

 

In each film, there was a kind of an order. There was an object to be stolen, somewhat worthy. 

This might change from simple, ordinary things to worthy and valuable ones, from the concrete 
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objects to the symbolic values. One other figure that occurs in almost all of the films is the subject: The 

person/s who steals, commits a crime. The subject might be under many different motivations to 

perform the stealing action. The motivation might be a negative or positive one, the stealing action 

might have different types of justification. The subject could be the male or female, young or old, an 

able or unable person but the action is the same and not tolerable. In most of the films, there is a 

beneficiary: The person/s who knows about the action but (watchman, witness, associate in crime / 

guilt, partner in crime). This tolerating action could have different motivations as well. However, 

there is an important function within the film and in the outer and real world. That is called to be the 

law: Breaking the law, the individual/s break the social norms as well and cause the increase of the 

punishment. There is always a risk of becoming a serial criminal in the narrative and in real life. 

Lastly, there is always a lesson to be learned throughout the narrative. The ones committing crime, 

usually suffer the consequences or get away with that. Yet, usually, this last part takes the last five 

minutes of the whole film and does not stand still among the most remembered ones.  

At each step, the single action in the cinema reaches millions of people. That means it has a 

huge impact on the side of the audience. However, there is something particular about the audience, 

that is, probably more than half of it is made up of children. Furthermore, the action of stealing is 

presented in the film has a triple effect. One of them is that the children and their friends are in the 

same community. That means the action will have the chance of being modelled more than once by 

different kids. Some of them will be having the information as the main audience, some will be getting 

it as second hand information or simulation through a friend. Secondly, the action of the thievery, 

usually requires one or more witnesses in the movie. That means, it is portrayed as an act that is 

tolerated by the friends or family members or at least by the audience children. The same tolerance is 

expected from the outer audience when the film ends and the real adventures start. If any one of the 

kids attempt to have a similar action in real life, there will also be expectations of tolerance from the 

friends and family as if it’s another episode or simulation of the film. 

In real life, at first, children appear to be naive. However, because they have to cope up with 

difficulties of life, their earning potential diminishes as they grow older, kids may join gangs or 

criminal groups as they grow older, as most children engage in petty crime but not violent criminal 

conduct. When we think about Brazilian, Latin American, Egyptian, or other national movies, there's a 

good chance that a child will be placed in a gang. The child could be the perpetrator or the victim. It is 

unacceptable to see a theft motif in practically every film, even if it is primarily positioned as a 

necessity or a humour aspect. The film's producers should think about what kind of action they want 

to see on the screen and in society. They should consider and evaluate what kind of actions should 

take place in the cinema films since these are thought to be the idealized heroes in the films. The 

presentation of the crime follows one or more of the following motives:  

 Juvenile acts: This means individual or organized crime  

 Acceptable behavior exhibited in the face of adversity: This action tends to be tolerated in 

most cases due to benevolence, retribution, or socialization:  

 A forced behavior: The action is usually regarded as a form of victimization  

 An activity that is repeated on a regular basis: The action is a regular action of a gang and the 

child becomes a part of it, intentionally or unintentionally.  

 A socially acceptable behavior: This portrays a volunteer participation into a gang 

 A rewarding behavior: The action is portrayed as a kind of bravery, so the actor is accepted as 

a “Hero”. This is the most dangerous form of the portrayal.  



1065 

 

What is the most important thing here is that even if the crime takes place in a filmic narrative 

or in a fantasy world, the action is promoted, and the person usually finds a solution to get away with 

that. To Eryalçın & Duyan (2021), the conventional level is where many teenagers and adult 

delinquents are. Psychologically, at a preconventional level, what is good and evil for a child is 

determined by adult criteria, and there is no formed right-wrong phenomena. Regarding the content 

analysis of the films, only the films having a theft scene in them are mentioned and the other films 

were not analyzed. In each film, only the theft scenes were regarded, and their possible negative 

impacts were considered. The portrayals of the stealing people, their ages, social status, gender, class 

or stealing motivation were not considered. The main question was only the absence or presence of 

the action of stealing in the film. Usually, this is presented not as the main theme of the narrative and 

just a little detail, it is not mentioned in the synopsis, or it does not provide a clue in the trailers. Thus, 

within the story, it’s a secret surprise both for the parents and kids. Among the millions of other 

details sometimes, it’s not even noticed. That means the parents have no time to think and talk about it 

or warn their kids before or during the watching event. They even do not grasp it as a crucial point to 

be discussed. This is another dangerous impact of the portrayal like guerrilla advertising, which 

catches viewers off guard and sticks to them temporarily or permanently. 
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Özet: Gamonya (2020) filmi, gerçek dünyadaki sorunlarının üstesinden gelmek için kurgusal bir ülkede maceralara atılarak 

ailesini aramayı sürdüren bir çocuk kahramanın öyküsünü anlatmaktadır. Filmde tasvir edilen gerçek toplum ve gerçek 

dünya, acı veren anılar, anlamsız eylemlerle dolu ve içinde yaşanması imkansız bir alan iken, öykünün kahraman Umut’un 

içine düştüğü kurgusal toplum da bir o kadar anlaşılmaz ve tehlikelidir. Bu araştırmanın odak noktası, sinema filmlerinde 

“çocuksulaştırma” stratejilerinin nasıl kullanıldığını araştırmak ve sonuçta bu filmin gerçekten sadece çocuklara yönelik olup 

olmadığını sorgulamaktır. Çocuksulaştırılan yetişkinler ve yetişkinleştirilen çocuklar, genel anlamda asla büyümeyen ve 

yaptıklarının sorumluluğunu kabul etmeyen bireyler olarak betimlenmektedir. Bir anlamda, Peter Pan sendromundan 

etkilenen çocuklar çerçevesinde bu anlatı, bir türlü büyüyememenin ve çocuklukta sıkışıp kalmanın belki de ebedi gençliğin 

bir metaforudur. Araştırma, filmin dilsel ve simgesel özelliklerini sorgulamakta, filmin görsel, sembolik ve dilsel kodlarını 

açıklarken, filmi nitel ve nicel bir bakış açısıyla değerlendirmeye almaktadır.  

  

Anahtar Kelimeler: Gamonya, çocuksulaştırma, 12T yaklaşımı, Peter Pan Sendromu, Göstergebilimsel Çözümleme 

 

Abstract: The movie Gamonya (2020) tells the story of a child protagonist who continues to search for his family by 

embarking on adventures in a fictional kingdom to overcome his real-world problems. While the real society and the real 

world depicted in the film is an impossible space full of painful memories and meaningless actions, the fictional society into 

which the hero of the story, Umut falls, is just as incomprehensible and dangerous. The focus of this research is to explore the 

use of “infantilization” strategies in films, and ultimately to question whether this film is a film for children. Infantilized 

adults and children behaving as adults (kidults) are generally described as individuals who never grow up and do not accept 

responsibility for their actions. In a sense, within the framework of this narrative, children affected by Peter Pan syndrome, is 

a metaphor for not growing up and being stuck in childhood or eternal youth. The research questions the linguistic and 

symbolic features of the film, while explaining the visual, symbolic and linguistic codes of the film, it evaluates the film 

through a qualitative and quantitative perspective. 

 

Keywords: Gamonya, Infantilization, 12T’s Approach, Peter Pan Syndrome, Semiotic Analysis 
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ANALYSIS OF INFANTILIZATION AND SYMBOLIC  

CODES OF CHILDHOOD IN THE CONTEXT OF GAMONYA 

 

1. INTRODUCTION  

 

The Collins Dictionary defines infantilization as “the act of prolonging an infantile state in a 

person by treating them as an infant.” In other words, the action covers deliberately treating someone 

as being much younger than their actual age. However, infantilization became one of the main 

problems of the modern age due to the depiction of the actions on visual media to convince the 

audiences for consumption or else. These mainly can be exemplified through digital actions we often 

see in our daily audience experiences, yet, due to the low media literacy and lack of awareness of the 

audience nobody bothers it as a big problem. Adults being treated like children and children being 

expected to act like adults are just a few examples frequently encountered in visuals let be in the film 

or advertisement forms.  

Infantilization mostly serves to promote something else, as the audience is preoccupied with 

something other. Mainly they do not act in the way their mental, physical, social, or intellectual well-

being lead them but instead a rather comic or foolish way as to make use of humor.  It's usually 

employed as a scare tactic to portray modernization or to sell something through ads and media. 

After some extremely difficult days, it is very encouraging to watch new films and children's 

films in Turkish cinema. The majority of new period children's films are made use of BKM actors and 

children, and these have been on the agenda since 2018. These films, on the one hand, feature a large 

number of child actors in roles that are likely to appeal to children's interests as audience. On the other 

hand, as the artists, films are used as a means to allow children with theater training to develop and 

display their skills. They appear to have succeeded in capturing a language that appeals to children's 

tastes. 

The more technology and hopes improve the quality, standards, and length of human life, the 

more addicted they become to the fantasies of the past. Human beings dream of being a better 

capacity human being by redefining and positioning themselves and eliminating their weaknesses, 

thanks to the influence of old oral narratives, epics, and myths that are as old as humanity. Starting 

from Gilgamesh (https://en.wikipedia.org/wiki/Gilgamesh) as one of the first oral and written 

narratives, up to the modern ones, humanity is looking forward to get the details of eternal youth and 

immortality. Life expectancies, norms, and new narratives are all cradled by these thoughts and 

sentiments. Newly created works primarily attempt to nurture these feelings and thoughts as well.  

No matter how complicated one's life becomes, human beings never forget the innocence, 

freshness, and genuineness of childhood. Today's media presents a plethora of items that make it 

impossible for people to forget this, placing adults in the role of children and expecting them to greet 

practically everything as if they were seeing it for the first time. Because one of the media's primary 

functions is to divert attention away from the reality of the world. This notion of “escape” can be 

traced back to the early days of television. 

 

1.1. Creating a World of Fantasy 

 

Neither having magical or fantastic topics in children’s’ cinema is something new, nor creating 

lands of "no-where" in utopian narratives. However, it might be interesting to see how the fantasy in 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gilgamesh
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children’s films is growing more than ever even in the 21st century. However, not all children films 

are made up for children since most of the famous artists are starring some of them to make it more 

interesting for the adults as well. Or, even if it’s an animation, the famous singers lend their voices to 

make the soundtracks sell more. Thus, the benefits are twofold regarding the box office tickets of the 

childrens’ films.  

"Alice in Wonderland" (2010), for example, directed by Tim Burton, is based on Linda 

Woolverton's children's novel. Looking at the plot, it is basically the story of a party organized to 

introduce 17-year-old Alice to society, yet Alice finds herself in a magical wonderland following a 

white rabbit at her party. Alice's experience in a different world is actually a critique of the real world. 

This very well known story was selling well since 1865 yet, the box office of the latest film version 

reached up to $1,025,467,110 in 2010 (https://www.boxofficemojo.com/release/rl3393226241/)  

One other film for children adapted from a screenplay by Linda Woolverton also involves 

fairies and fairy worlds and is called “Maleficent” which is a 2014 American dark fantasy adventure 

film directed by Robert Stromberg. The film stars worldwide famous Angelina Jolie as the title 

character, with Sharlto Copley, Elle Fanning, Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple and Lesley 

Manville in supporting roles. Loosely inspired by Charles Perrault's original fairy tale, the film is a 

live-action retelling of Walt Disney's 1959 animated film Sleeping Beauty and portrays the story from 

the perspective of the eponymous antagonist, depicting her conflicted relationship with the king and 

princess of a corrupt kingdom (“Maleficent: Press Kit" 2014). Whereas the 2014 version 

(https://www.boxofficemojo.com/title/tt1587310/?ref_=bo_se_r_1) gets $758,411,779, its 2019 version 

(Mistress of Evil) gets $491,730,089 boxoffice (https://www.boxofficemojo.com/title/tt4777008-

/?ref_=bo_se_r_2).  

Another example of cinema films gaining a lot in box offices is “The Spiderwick Chronicles” 

which is a 2008 American fantasy adventure film based on the book series of the same name by Holly 

Black and Tony DiTerlizzi. It was directed by Mark Waters and stars Freddie Highmore, Sarah Bolger, 

Mary-Louise Parker, Martin Short, Nick Nolte, and Seth Rogen. The film, set in the Spiderwick Estate 

in New England, follows three children who discover a field guide to fairies while encountering 

various magical creatures such as goblins, ogres, brownies, boggarts, hobgoblins, trolls and many 

others. Produced by Nickelodeon Movies and distributed by Paramount Pictures, it was released on 

February 14, 2008, earning $162.8 million against its $90 million budget. The Spiderwick Chronicles 

received generally positive reviews from critics, with Highmore's dual performance being singled out 

for praise. The film was released on DVD and Blu-ray on June 24, 2008, in the United States (Breaking: 

Paramount Unveils Blu-ray Launch Plans, 2008). 

One other Chronicles series is “The Chronicles of Narnia” series of films is based on a series of 

novels by C. S. Lewis. From the seven books, three were adapted—The Lion, the Witch and the 

Wardrobe (2005), Prince Caspian (2008), and The Voyage of the Dawn Treader (2010) which 

collectively grossed over $1.5 billion worldwide. The series revolves around the adventures of 

children in the world of Narnia, guided by Aslan, a wise and powerful lion that can speak and is the 

true king of Narnia. The children heavily featured in the films are the Pevensie siblings, and a 

prominent antagonist is the White Witch (also known as Queen Jadis). The first two films were 

directed by Andrew Adamson and the third film was directed by Michael Apted. A fourth film was to 

be directed by Joe Johnston, but it was announced in 2018 that new adaptations of the series would be 

made for Netflix ("Netflix to develop series and films based on C.S. Lewis' beloved THE 

CHRONICLES OF NARNIA". 2018).   

https://www.boxofficemojo.com/release/rl3393226241/
https://www.boxofficemojo.com/title/tt1587310/?ref_=bo_se_r_1
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Another animated film bewitching both the adults and children is Frozen which is a 2013 

American computer-animated musical fantasy film produced by Walt Disney Animation Studios and 

released by Walt Disney Pictures. Inspired by Hans Christian Andersen's fairy tale "The Snow Queen", 

the film depicts a princess who sets off on a journey alongside an iceman, his reindeer, and a 

snowman to find her estranged sister, whose icy powers have inadvertently trapped their kingdom in 

eternal winter. The film was a significant commercial success, earning $1.280 billion in worldwide box 

office revenue. 

As an animated film, “Brave” is a 2012 American computer-animated fantasy film produced by 

Pixar Animation Studios and released by Walt Disney Pictures. Winning the Academy Award, the 

Golden Globe, and the BAFTA Award for Best Animated Feature Film, it reached to a box office a 

worldwide total of $540.4 million which was the 13th highest-grossing film of 2012 ("2012 Yearly Box 

Office Results - Box Office Mojo". boxofficemojo.com.)  

 

1.2. Infantilization  

 

There might be so many other examples in many other countries, but these worldwide known 

films prove to be made up both for adults and children telling us the old stories on one hand and 

putting them into technologically and semantically new surroundings to make it fashionable. 

However, almost in each we have the examples of infantilization, putting the youngers into adult 

positions and adults into the boots of children.  

Whether we notice it in details or not, infantilization is covering all around the mankind in the 

21st century through the media messages. The dynamics of social restructuring and the media, as well 

as individual demands, are viewed to accept this sort of child-adult (kidult) and exert pressure to 

propagate it globally. In the world of values, encouraged infantilism is the counterpart of 

infantilization: an infantilization directly linked to consumer capitalism in a global market economy 

(Barber, 2007:3).  While productive capitalism used to focus on meeting people's genuine needs, it now 

has to find new clients and, as Marx put it, "imaginary needs" in a crowded market (Barber 2007:8).   

'The satisfaction of primary needs is now provided in a very rapid manner, by the continual 

production of goods,' writes Guy Debord (Debord, 1967:15).   

The Collins Dictionary defines infantilization as “the act of prolonging an infantile state in a 

person by treating them as an infant.” (https://www.collinsdictionary.com/dictionary-

/english/infantilization) In other words, the action covers deliberately treating someone as being much 

younger than their actual age. However, infantilization became one of the main problems of the 

modern age due to the depiction of the actions on visual media to convince the audiences for 

consumption or else. These mainly can be exemplified through digital actions we often see in our 

daily audience experiences, yet, due to the low media literacy and lack of awareness of the audience 

nobody bothers it as a big problem. Adults being treated like children and children being expected to 

act like adults are just a few examples frequently encountered. Infantilization mostly serves to 

promote something else, as the audience is preoccupied with something other. Mainly they do not act 

in the way their mental, physical, social, or intellectual well-being lead them but instead a rather 

comic or foolish way as to make use of humor.  It's usually employed as a scare tactic to portray 

modernization or to sell something through ads and media. 

 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary-/english/infantilization
https://www.collinsdictionary.com/dictionary-/english/infantilization
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2. AIM AND METHODOLOGY  

 

After some extremely difficult days, it is very encouraging to watch new films and children's 

films in Turkish cinema. The majority of new period children's films are made using BKM actors and 

children, and these have been on the agenda since 2018. These films, on the one hand, feature a large 

number of child actors in roles that are likely to appeal to children's interests as audience. On the other 

hand, as the artists, films are use as a means to allow children with theater training to develop and 

display their skills. They appear to have succeeded in capturing a language that appeals to children's 

tastes.  

One of these films, Gamonya (2020), depicts the story of a child hero who utilizes adventures in 

a fictional kingdom to overcome his issues in the real world (https://www.beyazperde.com/film-

ler/film-276922/). The film proves to be interesting with its 4.6 IMDb points and it is said to have 

$1,943,338 boxoffice (₺13.344.113 in Turkey in 12 weeks’ time). However the focus of this research is 

neither its success nor its reflections. While the real society and the real world depicted in the film is 

an impossible space full of painful memories and meaningless actions, the fictional society into which 

the hero of the story, Umut falls, is just as incomprehensible and dangerous. The focus of this research 

is to explore the use of “infantilization” strategies in films, and ultimately to question whether this 

film is really just for children. Infantilized adults and children behaving as adults (kidults) are 

generally described as individuals who never grow up and do not accept responsibility for their 

actions. In a sense, within the framework of this narrative, children affected by Peter Pan syndrome, is 

a metaphor for not growing up and being stuck in childhood or eternal youth. The research questions 

the linguistic and symbolic features of the film, while explaining the visual, symbolic and linguistic 

codes of the film, it evaluates the film through a qualitative and quantitative perspective. 

 

3. FINDINGS  

 

The film is examined structurally, functionally, semantically, and semiotically in order to 

determine the features that helps us classify it as a film infantilizing both the kids and adults in 

different ways. As a result, the focus of this study will be on cases of infantilization rather than the 

analysis itself focusing on the findings. The findings will be grouped in three different clusters. One of 

them aims to bring forward the actions and dialogues of the film to concentrate more on the examples 

of infantilization. This might be accepted as the narrative order of the film actions with special 

emphasis on infantilization. The second group of findings will be the 12T’s approach findings 

concentrating more on the symbolic field definitions. Last group of findings is the explanation of the 

narrative regarding the Genette’s and Herbert’s theories. The findings of the analysis are put into the 

diagrams to make it practical. This diagram also is used as to see the levels of infantilization stages 

within the narrative.  

 

3.1. Examples of Infantilization Within the Narrative  

 

Regarding the content analysis focusing on the infantilization examples a brief summary 

involves that almost all the actions and dialogue in the film has a kind of infantilization character.  

In the film Gamonya, a mystery setting awaits us in the opening scene, where we have no idea 

where we are. The film begins with a scene of a young boy trying to develop his athletic side by 
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himself around a seaside lighthouse. We first encounter Umut, the film's protagonist, as a young boy 

running with his dog. The storming waves appear to foreshadow impending difficulties. We catch a 

glimpse of his conversation with his granddad. Despite the environment and seagulls around him, it 

is evident that he is a disgruntled child. It's as if he's announced his leadership and formed his own 

kingdom in this tranquility in the middle of nature by the seaside.  

The filmic analysis mostly depend upon the actions and dialogues. As Todorov, Propp and 

many other structuralists concentrate on the actions of the narrative, this analysis dwells on the 

actions in the film to see the prints of infantilization.   

As one of the first activities, the lively old grandfather, who sings about how much he enjoys 

shaving, always looks in the mirror and shaves with a smile on his face. Umut, on the other hand, is in 

a hurry. That's why he knocks on the door and reproaches his grandfather. Even in this situation, the 

atmosphere and behaviors of the grandfather seem to be immature and exaggerated. The adults in the 

film act like small children, while the youngsters request that the adults be reprimanded. 

Following that, we witness Umut go to his grandfather's room and search through his closet 

after learning that the shaving will take a bit longer. At this point, it's just a matter of watching Umut's 

adult behavior and putting the grandfather into the shoes of the child, much like parents who try to 

figure out what kind of mischief is being committed by messing up the rooms of naughty children. 

Umut is enraged when the prepared granddad joins him on the way to school, as we see at the 

conclusion. Umut, thinking himself to be an adult, desires a more transparent and independent field 

of action from his grandfather. His grandfather's motivation for accompanying him, on the other 

hand, can be characterized as providing gags and riddles, matching the clouds' shape to be something 

imaginary or singing songs with the grandson. In this case, too, an adolescent is degraded to the status 

of a younger child. However, Umut isn't the only one that's being degraded in this plot. The 

grandfather's grownup behavior and speech sound childlike, further reducing the grandfather-

grandchild relationship into a childish friendship. 

The trail that the grandfather and grandson are walking on is a lovely forested path, yet it 

appears to be in the middle of nowhere. It is difficult to believe that a child would walk all the way to 

school everyday. Umut's infantilization can be attributed to his grandfather's continual attempts to 

activate his imagination and encourage him to be creative. "How does that cloud appear to you? Just a 

cloud! I believe it looks like a rabbit riding a bicycle." Continually offering alternative solutions to the 

same question causes the grandfather to put himself in the position of a child, which Umut objects to. 

Whereas in these dialoegues Umut tries to speak as rational as possible and as a person of his age, his 

grandfather tries to entice him into increasingly childish games. In fact, the lack of a real contact or 

shared platform between grandfather and grandson makes sharing a true topic impossible. 

"Grandpa, please understand, I'm not interested in fantasy games; facts are more essential to 

me," Umut will say towards the end of the way. "But dreams are lovely," his grandfather would 

remark, "and when you can't cope up with reality, dreams will save you." Umut has the idea that he is 

continually being tricked because of his grandfather’s bizarre approach and refusal to provide him the 

facts he requires about his parents. So, he'll even say, "Can we continue please, I don't know the 

gentleman," when he gets inside the van. 

His grandfather was rushed to the hospital after being hit by a car that arrived later, after 

hearing that he was now known as "Watchman." 
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Meanwhile, Umut's teacher tells him to "stay aside of the conflict of inter-generations, forget 

your anger, and fight" in his aikido class. This is actually a structured discourse that provides various 

messages to both children and adults, specifically to be remembered in the later episodes of the film.  

In a hospital setting, the agony of the truth is amplified. Umut needs to be placed in a "house of 

love" because he only has a grandfather who looks after him and now he is in intensive care room of 

the hospital. 

On his first day, the activity of visualizing what will happen when you grow up is the first 

activity in the house of love. A child who aspires to be a great football player as he narrates the game 

with the authority of an adult reporter. This type of a perfect identification we do not expect from him. 

This situation proves that the child has reached an untimely adulthood, but everyone applauds this 

fake adulthood. Tayyar, the next speaker, will give a presentation regarding the plane. Tayyar, who 

plays both an airplane and a pilot, takes on an adult persona in front of his buddies and has a lot of 

appreciation. Umut on the other hand has nothing to imagine.  

Umut meets the tiny fairies for the first time that night, when they bring the elixir that carries 

the dreams of being a pop star for Kerem, the new boarding student. Umut is shocked that the little 

fairies could recognize Sibel, Kerem and Tayyar. While Umut struggles to understand the situation, 

Van Gogh's Starry Night painting hangs behind Umut in the scene where he hears, sees, and 

understands the fairies. This scene reminds us that it is vital to discuss an adult childhood (kidult) 

once more since it is easy to see how the Starry Night puts a more adult understanding for the kids of 

“the house of love”.  

Unable to obtain her potion Sibel, meets with Tayyar and Kerem the following day. Kerem asks 

her to board the plane and informs her that he is now on his way as a pop singer who will perform at 

a concert in another city. Sibel criticises them: "What a plane! Are you a child, keep your feet on the 

ground!". We can observe that Sibel is mature enough in her dialogue almost as an adult, with a 

speech that is inappropriate for a youngster. 

After that, Umut, who is taken back to home by the fairies and unable to lock the chest of 

grandfather, must pass through it, fall down a well, travel to Gamonya, and become a Gamonian in 

order to take over the duties of his grandfather as the new “Watchman”. This quick change of the 

theme could only be seen in fairy tales. This could also be accepted as a way of infantilization.  

Gamonya's range and diversity, as well as its freedom and childishness, are essential. The 

Gamonians have their own language and traditions, which is one of the most unique parts of the film. 

Gamonians claim that as youngsters who did not want to grow up, they decided to dwell in a 

separate world, apart from ordinary people and criticize ordinary earthlings. By the way, it's critical 

that they each have their own distinct clothing and make-up. Here, we may emphasize that childhood 

too is degraded to mere creativity and enjoyment.  

Although attempts are made to ensure that Umut becomes a Gamonian by measuring his height 

and sewing new clothes for him, being a Gamonian actually, entails knowing how to behave, 

participating in rituals, and essentially practicing a slightly more infantile version of everything that 

exists in the adult world. Meanwhile, it is vital to emphasize the importance of "local and cultural" 

patterns, various sorts of designs, and originality in children's clothing and makeup. Aside from that, 

it's important to remember that each youngster serves a social role.  

It's also worth noting that adult rules like "don't chat or sing while dining" do not apply in 

Gamonya. They pay their meals through their laughters. Even if it seems to be too childish, in fact, 

there is a kind of truth lying behind the idea. Recent studies prove that Laughter Therapy (LT) as 
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alternative therapy is very effective on mental health. The researchers claim that Neuropeptides are 

peptides, which are small protein-like molecules used by neurons for communication. They are 

signaling molecules that affect the activity of the brain. Different neuropeptides are involved in 

various brain functions such as pain relief, reward, food intake, metabolism, reproduction, social 

behavior, learning and memory (Russo, 2017). Thoughts trigger neuropeptide production in the brain. 

The neuropeptides of the happy person and the sad person are different from each other. Thoughts 

spread throughout the body through the bloodstream, activating immune cells like a kind of energy 

particle. For example, a patient who can laugh 'Hahahahah' twenty times a day might recover easier 

compared to the ones who do not laugh. Because inspiration and creativity is very important and 

creativity is frequently associated with laughters. The brain, liver, spleen and lungs work accordingly, 

because the brain releases endorphins well. That is why laughter paid for food or clothes is at the root 

of not only childhood, but also youth.   

When they go to the dream factory, the chemist's efforts are focused on a potion that can give 

adults the ability to use their imagination. The chemist exclaims, "Do you believe me!" twice, as if he 

were a political figure asking the public for their votes. 

The way to Gamonya is still open since Umut couldn’t become the new “Watcher” and 

problems arise. For example, the number of children they've identified with the help of the “desperate 

children receiver” seem to be growing by the day, and Gamonians are having trouble creating dreams 

that are unique to each of them. Another risk is that, because the door between Gamonya and World is 

now open, anyone could become aware of the passage at any time.  

We learn that a child in a terrible situationa, has lost his dreams, that his father is unemployed, 

that their (economic) situation is bad. This is again a form of infantilization since all these are adult 

conceptions.  

Gamonians have their own technology, for example, there's a printer nearby where this child's 

file comes out. To Gamonians, the wish for the toy is important because the child requires games, 

physical activity and imagination. The process of Gamonian youngsters producing dreams for the 

world's children also entails a very comprehensive division of labor (infantilization), as well as a well-

executed musical performance (infantilization and creativity). 

Today, the function of "calling" and giving hope, which can be fulfilled through social media or 

any other communication medium, is realized through good wishes expressed to the dream bubbles 

placed in potion bottles. 

Each of the potion bottles corresponds to a particular culture referred to names such as Tuba, 

Franz, Nelly, and Zeki. The place where these potions are produced resembles a real factory that tries 

to serve everyone fairly. To become a Gamonian, Umut must be able to dream like other children. 

However, all examinations of Umut fail, and he is unable to think imaginatively. The way the 

examination system is used here is similar to the adult examinations or school exams conducted in 

front of a jury, therefore one might think of a type of infantilization. Since he is unable to progress in 

the levels of creativity tested already, Umut must be taken to Kashmero (the dog) to be identified as 

“watchman” or not. As a result, we see all of the kids getting into a boat and rowing down a fairly 

risky path. This should be viewed as an illustration of adulthood as well, whereas asking the dog for 

the opinion of his identity sounds childish enough. So, this is the point where infantilization occurs in 

two different layers.  

The confrontation between the huge black dog Kashmero and Umut will take place in the 

depths of the forest. This dog is provided as a test step to see if Umut can become a Gamonian because 
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Kashmero could only accept the Watchman's commands. Umut, who claims to be an expert with dogs, 

emphasizes that he was nicknamed "the man who whispers to dogs" in school. Infantilization can also 

be identified in this external reference. 

The "garbage of unhappiness" is presented as one of the requirements for becoming a 

Gamonian. Getting rid of unhappiness involves stating it aloud and recording it to put it on a CD, 

putting on the date, and finally throwing it into the dustbin of unhappiness. This type systematic 

collection of pain and sorrows could only be way of adulthood as well as getting rid of them. This 

action also involves infantilization.  

In the narrative, when we meet him first he was just a helper to Umut. But later on we learn the 

true story of Hortka, as a war survivor who couldn't remain as a child like Gamonians do. Finally, he 

becomes an adult, and a bad one, so, he gets expelled from Gamonya. Hortka is eager to utilize the 

Gamonian potion to propagate his own ideas, insisting that children also need to realize how bitter the 

reality is. Mary will be the one to receive Hortka's first message. Instead of offering Mary hope 

because she is without shoes, he makes a potion to persuade her to go out and get a pair for herself at 

any cost. However, such kind of message would not lead children to anything good and could cause 

more chaos. That’s why, there is a way of infantilization in his action as well.  

In fact, in the well where he was tossed, Umut says exactly the same thing to his fellow 

Gamonian pals. A solution cannot be found by avoiding the truth; rather, one can be happy and 

successful only by admitting the truth, seeing the flaws, and taking steps to mitigate them. They get 

out of the well by printing out each suffering and arranging them in the form of a ladder, claiming 

that we can rise beyond our sufferings and reach cheerful and bright days if only we can make use of 

them as stepping stones. As grownups, they begin to see things in a logical order as a result of this 

solution. They do not forget to sing in the midst of all of this chaotic atmosphere. However, adult 

language such as "Gamonia is ours and will remain ours" are included in the lyrics. All this part 

involves a lot of infantilization examples.  

The film emphasizes that living in peace anywhere in the globe is extremely impossible, that the 

entire world has surrendered to wars and suffering, and that children must grow up without ever 

having known what childhood is. Children who have grown up witnessing wars expose Gamonian 

children and little fairies to violence, despite the fact that they have no knowledge of war tactics and 

cannot even defend themselves because they are peaceful. Hortka, having failed to employ enough 

brute force, chooses to destroy Gamonya's receiver by shutting off the connection to the outside 

world, just as adults can. 

For him, this is a form of retaliation against Gamonya. He truly seeks retribution for the fact 

that he was never happy while he was there, as well as for his brief bliss on Earth. Through the eyes of 

a youngster, it actually depicts the case of a child fleeing after smashing his friend's toy. After seeing 

Kashmero throw Hortka into the well of despair, Umut does not hesitate to go down into the well 

once more. Yet, he will uncover the truth about the darkest period of his life here, at this bottom of the 

well. 

"No, you have the best and most beautiful dream, because you know best what it means to lose 

your homeland," Umut says in response to Hortka's assertion at the end of the film that "I can't 

dream". This is, in fact, an adult conversation. Finally, Hortka will add the message "you can end 

conflicts, imagine a world without war where everyone loves each other, and imagine it in such a way 

that you can communicate it to everyone" whispering it to the potion he sent to a war-torn youngster. 

This is the message that every child has been waiting for, and it's also a message for adults. In the end, 
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the most childish dream of Umut comes true and his father awaits him out there to share his 

experiences at school.  

 

3.2. Examples of 12’s Approach  

 

12T’s approach is a way of textual analysis to figure out the deeply rooted semiotic meanings of 

the narrative through its cultural, intercultural, mythological and symbolic meanings evolved in it. 

When the findings are classified under the headings of 12T’s approach, not only the message but also 

the impact of the text could become more transparent. Regarding the 12T’s approach it’s easy to see 

how the images are depicted for various purposes in highly different ways. Namely Theme, Topic, 

Text, Thread, Task, Transfers & Trends, Transition, Thinking, Tailoring, Taking Risks, Technology, 

Transmedia. These T’s put forward how the narrative is shaped and what else it includes apart from 

the main plot. 

 

3.2.1. Theme 

 

The film provides us a kind of setting for “escape” to somewhat unreal even with its title. 

Gamonya: Hayaller Ülkesi or Gamonya: Land of Dreams. In most of the films to be watched by 

families during Christmas time, etc, the locations are frequently given faux names or pseudo-names so 

that the plot might be perceived as real. Yet, the audience is aware of the fact that there is no such a 

place. This might be accepted as the part of the first step of the “escape theory”. Being a medium that 

can transport people to different periods and locations through its wonderful worlds and dreams, 

cinema, is appropriate for adults, teenagers, and children, yet nowadays, it more or less becomes the 

bridge between the reality and unreal. The opposite of reality could be positioned as virtual, fake or 

pseudo reality. This point has a  critical mode of communication since cinema leaves imprints that can 

last a long time in the recollections due to the width of the screen, the particular richness of colors and 

activities, and the impressiveness of the sound systems, and it plays a significant role in people's lives. 

Many theories and techniques have a special place for cinema, and narrative theory is one of them.  

Also, many people believe that the main impact of the film should be to surprise the audience 

through various illusion effects, mind games, or mysterious forms of expression used in the narrative. 

What is conceptually stressed necessitates a viewpoint from which we can see the core concept under 

discussion. It may be possible to evaluate the major theme stressed as children's literature or suitable 

for children in this perspective. In this context, it's important to debate whether the work in question is 

fundamentally appropriate for categorization as children's literature. However, both the name of the 

film and the frequent external references to politics, races, refugees, etc. provide more of an adult 

theme.  

In each of the fairy tale-like films of 2000’s, there are fictive and fabricated names to refer to the 

local areas. A teenage journalist is dispatched to Aldovia to cover the king's coronation in the 2018 

film "A Christmas Prince: The Royal Wedding." Or, when the car of a desperate young girl living 

peacefully in her home nation, America, Georgia, breaks down, the good-hearted prince of the 

Cambria country will mend it, like in a similar play from 2018, "The Tale of the Prince - Once Upon a 

Prince."  2017 film "My Love is a Prince / A Royal Winter" opens with a young woman's romantic 

touristic trip to Europe and follows her as she becomes a crowned queen in Calpurnia. Thus, even 

with its title “Gamonya”, the film provides us a setting where in fact its’s nowhere and everything in it 
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could be fictitious. The name reminds us something like a “game” that’s why it might be a place 

where everyone is playing and enjoying.  

In fact the film tells the story of a little boy who embarks on a difficult struggle in a world he 

does not know. Due to the mysterious disappearance of his parents, Umut, as an unhappy child, lives 

with his grandfather Ahmet who frequently emphasizes the importance of creativity. An accident puts 

his grandfather into the hospital and Umut finds himself in a mysterious land called Gamonya. After 

meeting people living in this strange country and accidentally learning that this place produces 

dreams for desperate children, Umut figures out that he has responsibilities for the people of 

Gamonya. At the end of the film, just like the other mentioned films above, he is crowned in this new 

country as the leader and owner of the heritage.  

This theme of creating a world of fantasy could be focusing on anything else, but making it a 

world of children, puts the film into the context of analysis.  

 

3.2.2. Topic 

 

The world of fantasy could be involving adults and children in various ways, yet, this topic of 

the film puts us into a world of children. With such a plot, it is neither “teaching” anything valuable to 

children nor it makes anything “explicit” about the children to help the adults to understand them. 

Thus, the film, with its theme, carries infantilization elements in it.  

Even if there seem to be no time-laps between the past and present or between the real or 

unreal, the characters could frequently come and go through the door opened unintentionally. This 

means that this secret world belonging to children could be discovered by old and malicious 

characters giving irreparable harm to the creativity of childhood. 

 
3.2.3. Text 

 

In fact the textual elements of this film mainly has a twofold approach as to refer to the fictitious 

world and the real world. Regarding the textual and fictitious part of the analysis, every verbal, visual 

or literary text contains a fictive meaning on its own. The aspects such as whether the fiction in the 

analyzed text is real, mythical or an adaptation, and from whose point of view the text is fictionalized 

are gaining importance. Many works that contain fiction, both in book and movie versions, manage to 

encode this on a separate level for adults and children. In this text, for example, there are fairies that 

appear as fictional characters. Fairies, who share the same screen with real movie characters with the 

animation technique, while activating the dream worlds of children, yet, on the other hand, they 

display human emotions and actions such as hurrying, worrying, saving the world, being sad and 

being helpless. In other words, the textual elements are the main ways of infantilization.   

Being an orphan is one of the main qualities of the main hero. From classic fairy tales and moral 

books to famous novels like Oliver Twist and Jane Eyre, orphans appear frequently in literature 

during the 18th and 19th centuries. The orphan character, when combined with familial ties and 

society's harsh standards, poverty and famine, illness, and difficult working circumstances, all help 

writers to create much more effective heroes who have the freedom of adventure. These types of 

protagonists are easier for the reader to establish a bond of identification. Furthermore, the use of 

riddle-filled clues to reveal the orphan's identity can make the stories read like a detective story. 
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The length of the film involves resolving the crises situation. The feeling of being lost in the big 

world as an orphan is a very effective beginning for the film. Workplaces, schools, and big cities are 

frequently depicted as daunting environments that endanger essential character, health, and 

particular virtues in such stories. On the other side, the orphan hero possesses the qualities of being 

mild-mannered, good-natured, selfless and conciliatory, as well as understanding. Readers are 

delighted by the story's resolved, happy ending, in which the orphan is (re)adopted and safely placed 

in an appropriate social order. This is a common symbol of a transition from poverty to middle-class 

comfort. With these elements, the story emphasizes the use of dramatization and sensuality to elicit 

pity and understanding from the audience. 

Due to the developmental qualities of the childhood, the narratives or texts aiming such an 

audience should be dwelling on single atmospheres, problems or limited time periods since it might 

be difficult for the kids to follow the text. Yet, they also need to concentrate more on their feelings at 

each new step rather than following the theme or plot. Thus, the narrative's focus on a specific time 

period, childhood, and a crisis period minimizes the necessity for the film to create deeper and more 

substantial fictions. As a result, the narrative can be improved to become more effective, detailed, and 

richer. Because multiple fictions will be required in long-term tales, as a threat, the level of emotion in 

the story may shift. However, because such stories can begin and end without losing their emotional 

impact, authors in this genre have been able to create some amazing works. 

The text also is a cyclic one rather than being a chronological one. Thus, it provides enough time 

and space for the audiences to get back to the codes of the past and present, the codes of real and 

unreal. Losing a father in this narrative symbolizes discovering one's true self in life for someone who 

has reached puberty. Being alone and not having a family member or friend to lean on will also 

encourage him to cope up with challenges on his own. Although Umut's openness and honesty 

toward new people he meets occasionally puts him in a tough situation, connecting with others and 

discovering them helps him see his own potential and position himself within this new society. 

Adults and children who have been infantilized are depicted in this film as children who never 

grow up and refuse to accept responsibility for their actions. Peter Pan syndrome (Kiley, 1983) as they 

call it, affects all of the children in this fantasy world. This syndrome is a metaphor for being stuck in 

childhood and unable to grow up or rather refuse to grow up due to the bitterness of it. The mature 

stages of child heroes are revealed throughout this period, which specialists refer to as "continuous 

childhood." Some, on the other hand, were hesitant to concede that childhood was something that 

should be rushed into maturity. As a result, in the 19th century, a phenomenon known as the Cult of 

Childhood arose, in which adults celebrated childhood literature and images (Andrew, 2017).  

 

3.2.4. Thread 

 

 In the case of threads, when dealing with a certain theme, it can be seen which other concepts 

and topics can be placed in the text as secondary or sub-headings. For example, sometimes the text 

points things such as political, historical or social messages embedded in between the lines, references 

to the political or economic structure to future or past were implemented within the text or hints are 

provided through and extra-textual references, and intertextual transitions. This multilevel structured 

meaning of the text gain importance in the eyes of different types of audiences.  

In this kind of story, the helplessness of a child left alone and aimless and it is actually 

impossible for loneliness not to push him into a dream world. In such a narrative, it is nearly difficult 
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for a lonely child who has been left without a purpose or friend to not be pushed into a fantasy world. 

Childhood dreams should be the only pleasant aspect of this monotonous and demanding life, as well 

as the great metropolis, from the perspective of a youngster. Children's fancies and dreams, of course, 

go hand in hand. These out-of-the-box imaginations both surprise and delight readers, as well as their 

followers. On the other hand, it has the potential to merge with adults' own childhood imaginations, 

making the work memorable. 

Within the text of the film, there are numerous details perfectly implemented within the text to 

have a better impact and to beset the audience. Patterns related to gender, age, education, social and 

economic status, competencies and capacity, physical, emotional, communicative, and situational 

attitudes and behaviors are also embedded when viewed in terms of social reality and real-life stories 

embedded in the narrative. As can be observed, the orphanage situation of children influences this 

viewpoint as well. None of these categories is superior or inferior to the other, and it is only when all 

of them are seen together that the full face of reality can be seen. 

Even if it seems to be something made up in Gamonian language, the name Hortka, for example 

reminds us the meanings such as “rise from the dead” or somewhat like “zombie”. Regarding that he 

survived the war, this name suits the character more than anything else.  

Another symbolic field reference  of the film is the well. When they arrive Gamonya, in the new 

world, a new setting, they first find themselves in the water they fall. In fact, water is a source of life 

and a sign of birth and development in mythology. All of history's great civilizations have been 

located by the side of the water. However, keeping water in the well is the symbol of the times of 

scarcity and could be handled as foreseeing the future.  

For Umut, the film's hero, the well, for example, is an architectural element into which 

sufferings are thrown. Gamonya's residents shout out their pain and desperation here, releasing it 

from their hearts and minds, thus, finding relief. It reminds us of the Midas myth in several ways. 

The well represents both the depths and the deep subconscious, as well as the deep 

subconscious's anger and worries. In Gamonya, Umut perceives the world as a harsh and dangerous 

place. In the film, the man he eventually discovers to be his father is equally enraged by the world. 

With a Froydian point of view, the uterus and womb of a woman are represented by the well symbol. 

As a result, there is a link between women and wells. It is the responsibility of young women to gather 

water from wells. Unhappy women with the well symbol are said to have committed suicide by 

hurling themselves into wells in Chinese mythology, and the idiom "meeting at the well" refers to this. 

According to legend, a young guy abandons his girlfriend, only to resurface years later (the girl was 

pregnant when they broke up). At the well, two young people meet and discover that the youngster 

next to the woman is his own child (Eberhard, 2000:192). Apart from the known mythology, Umut in 

the film, also discovers his father in Gamonya's well. Even if it brings a dichotomy as the wrong place 

for the real world becomes just the right point in Gamonya. It is as if in a line of syzygies, that means, 

it could be deciphered as a problem in one world and it might be a part of the solution in another one.  

The well symbol is also seen throughout the Holy Books in the tale of Prophet Yusuf. Yusuf, one 

of the Prophet Jacob's 12 sons, was envious of his siblings because their father adored him more than 

the others and thus, threw him into the well. In this case, too, a boy is tossed into the well, where he 

completes his puberty and growth there, he’ll become a prophet like his father.  

In Sheyh Galip's Hüsn-ü Aşk masnavi, the well is seen as a significant symbol as well. Aşk, a 

handsome young man, wishes to marry Hüsn, a very beautiful young girl (Çınar, 2009). But, Hüsn's 

tribe asks him to deliver the "Alchemy" formula, that’s why Aşk goes out on a long journey with 
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Gayret, his lala. However, Aşk falls into a well as soon as he takes off. Thus, a fictitious journey in the 

deep end of the well starts. Like our psyche, the well is dark and deep. 

As a result, if we read the well sign implicitly, it is a place or initiation site for men. Every hero 

falls into a well in narratives, tales, mythologies, and stories, when an enlightenment, the first 

initiation, occurs. Falling into the well in this situation refers to a transition from the outer world to the 

inner world. In other words, it is a fundamental shift from the macrocosm to the microcosm 

(Campbell, 2000:27). This connotes a quest or an introspective excursion into the subconscious's 

darkest recesses. "Necessity is the mother of inventions," as the saying goes. In a difficult scenario, a 

person will undoubtedly find a way out, and he will save others as well as himself, and this will result 

in a positive and heroic outcome. 

Another mythical symbol having a thread in the narrative is a black dog. The dog is the symbol 

of friendship and loyalty. At the same time, the dog or wolf is the guide (the hero's guide). In the 

movie Gamonya, Umut's guide and protector is a black dog. Therefore, the dog or the wolf has been 

handled as a protector and guide for the hero in fairy tales and myths.  

In Greek myth Sirius was the dog who accompanied the hunter Orion; a hunting dog 

accompanies Artemis/Diana; a black dog is an attribute of Hecate (Hall, 2018). Three-headed Cerberus 

guards the entrance to Hades. It sometimes has a serpent's tail and lion's claws. One of Hercules' 

labours was to drag it back to the upper world, a scene depicted on vase paintings and temple 

metopes. Here the dog Kashmero also has a gate keeper function. It’s the only one to approve Umut to 

be accepted to this special world.  To Hall, a dog is an attribute of smell, one of the five senses; and it 

is the attribute of melancholy, one of the four temperaments; and envy, one of the seven deadly sins 

(Hall, 2018:19) 

In Turkish literature, there is also a dog symbol in "Salur Kazan’ın Evinin Yağmalanması 

Hikayesi - The Story of the Plundering of Salur Kazan's House" from Dede Korkut Stories; 

“The one who fights the loud dogs 

 Çakmaklıca shepherds running at night 

Tell me do you know the news of my country 

Let me do you good in the health of my black dog.” (Ergin, 2009:44)  

 

Black dog is also mentioned in the Dede Korkut Story. “The black dog of Karaca Shepherd came 

across Kazan. Kazan communicated with the black dog.” 

 And he continued his words; 

“When the dark evening comes, 

When the bitter ayran is poured, the one who drinks in smacks  

Scaring the thieves who come at night  

frightening with its uproar 

Tell me if you know the news of my country.” (Ergin, 2009:44).  

 

Here, in the narrative, Gamonya, Umut also scared his father, when he comes to the land of 

dreams. In conclusion, both in the Dede Korkut Story and the movie Gamonya, the black dog was 

used symbolically as a friend, guide and news-bringer. 

So, the past myths are scattered around the text as if they are forming a new narrative for the 

youngsters but reminding the older ones for the adults.   
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One other element implemented into the threads of the narrative is the image of fairies. In fact, 

there are many fairies in all mythologies and fairy tales. Hence, the places where the fairies live in 

Chinese mythology are “Generally Heavens on earth.” (Eberhard, 2000:250). The word fairy is of 

Persian origin and according to belief, it is “a beautiful female genie” (Demiray, 1994:660). In this 

context, Pri means (Peri in Turkish) “Angel” in religious beliefs. Fairies appear as spirits or 

supernatural creatures in the mythology and belief system of many cultures 

(tr.wikipedia.org/wiki/Fairy). 

One of the Dede Korkut Stories, in the story of “Tepegöz” these are the “White Girls”. In 

another story of Dede Korkut named “The Story Basat Killed Tepegoz (Basat’ın Tepegözü Öldürdüğü 

Hikayesi), “Tepegoz's fairy mother came and put a ring on his son's finger, and said that the son 

should not let an arrow pierce you or cut your skin with a sword." (Ergin, 2009:154). So there are 

fairies showing us the right way or protecting the heroes from risks. Here the little fairies have the 

duty of delivering the goodwills all around the world for the children who need to cope with 

difficulties. Depending upon each difficulty, the fairies carry the right elixir.  

In this case, one other thread in the narrative is the formulation of the elixirs, handmade and 

having a specific formula for each and every one. In fact, the potion symbol is also used in many tales 

and mythologies. Elixir is an imaginary medicine that used to be believed to cure many diseases 

immediately (Demiray, 1994:399). In another dictionary, an elixir is “A substance that medieval 

chemists believed to be very potent and had such an effect as to turn any metal into gold, an effective, 

beneficial syrup, the only cure.” (Devellioğlu, 1982:508). Here in the film, the elixir is a special one for 

that person, and could only be made through the empathy of the producer and it should be delivered 

by a specific fairy to be effective. 

 

3.2.5. Task 

 

With different threads bringing the text together, the narrative is served to the audiences. Yet, 

after the creation of a text, it is necessary to send it to individuals or groups that need it, would also 

require some kind of tasks to be effective. Within a certain concept, the text needs to be deciphered 

and deployed in a certain way as to reach its target audience and cause a certain impact. As a 

requirement of this deployment, perhaps certain forms, language and visibility of the text may need to 

be differentiated. This perspective, which deals with the study of text undergoing such changes, can 

offer very fine details. 

What could be the task of the viewer in response to the text Gamonya? The narrated 

outstanding world is full of children who refuse to grow up due to the high duties, pains and 

responsibilities of a real life. One of the Gamonians is the father of Umut who accidentally became a 

bad man to harm the others. Revealing the truth about himself and finding his lost son, Umut, he 

suddenly turns to be a good one helping all the others as a true Gamonian should do!  

In most of the fairy tales, the heroine finds herself in a difficult situation and this requires a hero 

to be activated to save her. Yet, in this narrative, the hero himself is in a difficult situation, to reveal 

the facts about himself and to decipher the secrets of Gamonya. Here, the task of the hero is to be 

powerful enough to overcome the difficulties of life, to be an easy learner, creative and flexible enough 

as to become a Gamonian as soon as possible as to save many others, etc. Yet, the antagonist also has 

some certain tasks to perform as to make the world more and more difficult for the ones already 
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suffering. Here we get the impression that all the things in this world are somewhat related to the 

power struggles in somewhere else.     

Gamonians worked out many problems however, they applied their goodwill in a harmful way 

as leading the youngsters to escape their reality instead of fixing things in their own life and coping 

up with the struggles.  

The task that the narrator, who implements and sprinkles all these details into the film, imposes 

on the reader is to understand and be affected by the difficulties and experiences of the hero, Umut, to 

comprehend the difference between right and wrong behaviors. It is also possible to see the 

difficulties, social structure, and values of different societies let it be the real ones or virtual ones. It 

might be argued that the narrative is a provocative one making the audience think of creating a 

different world, having different standards and values. Even if it sounds childish and designed for the 

children, the created world seems to be the product of many experiences, systematic thought, careful 

planning and almost perfect labor sharing. It means, it’s too good to be true.  

At the conclusion of the film, Umut, the protagonist, is crowned as the leader of Gamonya in a 

simple ceremony. However, this new leadership concept, which refers to being chosen by the people 

and which appears in practically every film, be it a girl or a boy, is positioned as a danger to the 

existing system and has the potential to destroy traditions. This is a form of infantilization in which 

the belief that such a thing is feasible is imposed. In such films, which aim to provide small lessons 

that should be taken not only by individuals but also by societies at the point of comprehension and 

decision-making, there are sometimes little princes or princesses in them, and children can join the 

audience, emphasizing the importance of friendship, luxury, magnificence, family and family ties. It 

also signifies that the number of viewers is multiplied. Apart from all, instead of emphasizing 

democracy these examples could have a cumulative impact as to yearn for some other forms of ruling 

the country.  

 

3.2.6. Transfers & Trends 

 

It's practically difficult for the text to exist on its own. As a result, after the material reaches the 

intended audience, the alterations, acceptances, or tendencies, perception, attitude, and behavior 

changes in them should be noted. Although they may appear to be confined and closed, all texts are 

open texts. Being open to the influences of time, diverse readers' interpretations, and new adaptations 

implies that the texts are always in conversation with the reader. As a result, the movement of the 

text's world to the readers' world, their acceptance, and their ability to transfer the effects of this to the 

text produces an neverending cyclical sharing system between the text and society. As it is mobile, the 

text gains new perspectives, includes several different dimensions, add new details and each time it 

evolves to become a new text.   

In this narrative, the transfers and trends of the audience might be in the way of the 

interpretation of the childhood in its modern sense. James Barrie's play, which started to be staged in 

1904 with the name "Peter Pan or the Child Who Didn't Grow Up", was novelized in 1911 with the 

name "Peter Pan and Wendy" (Barrie, 2008). Childhood was assumed to be boring in the past, when 

Peter Pan first occurred in those years, yet, nowadays, with the help of the technology and 

innovations related to AI, the computers and mobile phones help the kids find their way in a better 

way. They may reach to the sources of information and look for any kind of knowledge in persuasion 

of their hunger. Yet, the depicted reflections of the kidults in the film (kids & adults) seem to be a bit 
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repellent to the audience. The way they behave, talk and cloth are almost wholly different. The 

garments they choose reflect their point of view and their characteristic qualities. However, it could be 

a more childlike world where everyone doesn't have to wear tutus like they're going to a feast and 

dress like medieval ones out of colorful tulle.  

Regarding the language on the other hand, it does not sound that much childish but rather 

sophisticated so much that all the kids are writers, poets or artists to understand the riddles and make 

up songs. It seems that so much priority is attached to creativity and self embodiment. However, the 

appreciation of each child, understanding the difficulties s/he might be passing through is at a high 

level as to encompass the education system, valuing human. The power in each person is activated 

through a common group motivation to help each other, to stand for the values and to do the right 

things in the right way. This collaboration helps them to success so that the villains are defeated. 

 

3.2.7. Transitions 

 

In fact, the film could be accepted as a part of adaptation. Because, within the time period in 

which the text was generated, the intended audience was the children of a specific theater group. 

These artistically educated groups took part in a children’s film setting. However, the text may form 

different types and levels of correspondences associated with quite different layers in different time 

periods. To the adults, this piece of narrative is a well-known text, as they frequently come across the 

Peter Pan Syndrome in their daily life. For the new kids, this is a new story of finding the self or 

creating the self in a different world. Such kids might be in a transition position as to develop 

themselves in the way they see in the film, resisting the realities of the world, or aiming to find 

pseudo-solutions for the real problems.  

Among the transitions of the text, the analysis might reveal the fact that the text does not stand 

alone with its unique references. Most of the textual references have a kind of external reference 

world. The themes could be varying from political background to economy, from democracy to arts, 

literature, and music. The reflections of the idealized world through the real world seem to be a bit 

absurd or over-exaggerated. The symbolic field codes are so much implemented into the narrative 

that, it becomes far from an ideal world but looks like a world of fantasy. Such idealized ways of 

thinking about childhood and depicting childhood in a certain way might shift so dramatically over 

time that representations and ideas about childhood might diverge significantly from real-life 

experiences of children. Even if the texts appear to be factual, they will be bolstered by specific 

cultural perceptions of children. Writers frequently attempt to portray what adults believe their 

children should be like to their young readers. The children of the impoverished either vanish or are 

employed as symbols and ciphers for literary and political reasons; their childhoods are frequently 

anchored in middle-class life and beliefs. 

 

3.2.8. Thinking 

 

After all, comprehension and decision-making are the most basic requirements at the moments 

where the text and the readers of the text collide. It is critical to consider how this process will begin 

and what course it will take. Considerations and action-oriented evaluations, for example, include 

when viewers of a commercial will comprehend how helpful the product is for them and when they 
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will convert this understanding into a purchase. Long-term, diachronic, and contemporaneous study 

are required to fully grasp the concept that drives the sale. 

This film seems to be selling well in the country as well as in abroad especially in Canada. Thus, 

what makes it sell that much would be searched in the form of the actors, theatre-based cast of 

children groups taking part in the movie, the costumes, the designs of the fairy tale like surroundings 

and settlements, the original music and lyrics, etc. After all, it’s all the creativity that a child could 

experience throughout an ideal childhood. The intrinsic and extrinsic properties of the text could be 

dwelled on its linguistic uniqueness and a well-balanced, idealized “child speech” covering almost the 

whole narrative. This absolute and fair transparency, explicit and implicit messages embedded in the 

text make it a fabulous narrative not only for children but also for adults.  

Certain aspects of the narrative must appeal to society and have an impact on their way of 

thinking, analyzing, and assessing. From this perspective, just as a realistic character may not be 

accepted in a story with fantastic elements, or vice versa, some fantastic elements in a realistic story 

may seem weird. This must be such a well-designed interweaving dynamic that any issues in the 

social strata's appraisal and decision-making stages can be avoided. 

 

3.2.9. Tailoring 

 

The text is an open-ended value system. Individuals or groups that encounter the text, from the 

moment they start to participate in the text, differentiate and change the elements that are closer to 

them and experience a cultural adaptation process. Yet, in this narrative, there is almost no place for 

those who would like to take part in it. Each child depicted in Gamonya is so unique that their 

reflections in the whole society seem to be very rare. So, the basic indications of the narratives, 

identification with the characters seem to be very difficult on the side of the kids and it is of course 

somewhat impossible on the side of the adults. Depicting such a unique society means another way of 

infantilization.  

It seems that there may not be any flexibility in the process of adapting the text to different 

audiences and readers. Although concepts such as orphan, immigrant, victim, black in the text clearly 

exemplify the labeling that children and adults encounter, but this is still not enough to reflect the real 

world. It's not always the audiences to be tailored to the narratives, sometimes, it’s the hero himself to 

be tailored into the narrative. In the film Gamonya, having to cope with the difficulties in his new life, 

Umut tries to intimidate the forces in front of him with his " tellurian – living on earth” role in order to 

keep up with his immigrant status and new positioning in the dream world, while on the other hand 

he tries to feed and find himself. In the end, a happy ending will be achieved when he realizes that he 

is also a part of that world and puts on leadership qualities.  

The idealized childhood in the movie seems to have little to do with Generation Z in the 21st 

century. Childhood in this film tries to maintain an outmoded, unfashionable image of the free child, 

as if stuck somewhere between the Middle Ages and the new age. However, today's free children can 

live their childhood with greater motivation and happiness, and they also realize the value of many 

things that Umut thinks he has lost. There are many children who choose to take on more questioning, 

more transparent, more open and active roles in life. In this case, it is seen that “earthling” Umut, as a 

child from the world, does not represent children of the real world. In fact, Umut is also a stranger in 

Gamonya, where he has just arrived. 
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3.2.10. Taking Risks 

 

Each text and each image in the text stands at a crisis point. The texts must anticipate the crises 

that can be created and to face, overcome and solve them. A movie may not be well received, or a 

costly series may not reach the audience it desires after a few episodes. The meanings within the texts 

or the period in which they were produced, the society or the media can create problems. A series that 

does not hold on one channel may be more successful when it moves to another channel. This film has 

similar risks as well. The idea of establishing a better world suiting the needs of children might not 

find enough fans. The clothing, wordings, behaviors of Gamonian people might sound irritating to 

some parts of the audience. Even if that is the case, the box office rates tell us that this is not possible. 

Yet, this does not mean that the audience approved every bit and pieces of the text. So, there seems to 

be many different risks at each layer has its own messages embedded into the structure of the 

narrative. 

 

3.2.11. Technology 

 

Gamonians have created their own technology in their world, based on their own needs. While 

everything in the surroundings, including the cottages and costumes, as well as the potions they 

deliver to needy youngsters, is as natural as possible, their use of technology can be unusual. 

However, this is an extremely essential issue to emphasize in terms of highlighting that technology is 

just as important to children as naturalness. It is underlined that children require technology in order 

to learn about what is going on with other children from afar, to be able to support them in some 

manner, and to offer them hope. 

 

3.2.12. Transmedia 

 

Gamonians prefer to speak with one another using solely human-to-human voices. There isn't 

even a single newspaper or magazine in the locality. They don't watch movies or television shows 

about other people's life and thus they concentrate on their own betterment and hapiness. Their 

interactions with one another revolve around making each other happy. So the small little fairies they 

send to the actual world to treat the other children's frantic sentiments are the only transmedia aspect 

in their life. Otherisation could appear as a question mark in this situation. Gamonians, on the other 

hand, as the children who never grew up, chose to help the other children, even if they did not know 

each other. 

 

4. CONCLUSION  

 

Gamonya is a film that successfully emphasizes the distinction between the actual and dream 

worlds. Its box office success and worldwide distribution attest to this. It has a compelling tale, its 

own language, and multiple layers of endophoric (anaphoric and cataphoric) and exophoric 

references. Finding good children's movies with such a vast cast is really uncommon. Furthermore, 

there are filmic elements and aspects that appeal to both children and adults. It's difficult to say it's 

actually aimed at youngsters because of its core messages. Furthermore, it has been demonstrated 

with examples that children's acts, dialogues, and worldviews are far more adult-like than a child's. 
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Desire Axis 

  
Communication / Power Axis 

  
Information / Aim Axis 

 
Subject : Happiness and sustainability of Gamonya 
Object: Happiness of Umut 

Unification - Attachment - Separation 

 
 Assistant: Umut and Fairies 
 Disrupter: Hortka 

Successful – Unsuccessful 

 
 Sender: Fairies 
 Receiver: Individuals with complaints 

 Beneficiary: World Children 

The film appears to succeed in creating a universe that is tailored to youngsters. The theory 

underpinning the idea of not growing up is also accompanied by a unique form of language, rituals, 

arts, and music. However, the concept that children simply require play and music is as wrong as the 

idea that they require pure truth. There may be two alternative axes to consider in terms of the 

theoretical framework built to evaluate narratives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visual 1. Application of Herbert’s “Axis of Narrative Oppositions” theory into Gamonya (2020) narrative  

 

According to Herbert's "Axis of Narrative Oppositions," the narrative's players could be 

classified in a variety of ways in order to situate Gamonya's tremendous happiness and sustainability 

on the axis of their oppositions. While Umut's happiness is linked to Gamonya's long-term viability, 

his reunion with his long-lost family and unknown past, as well as learning about his parents' 

separation tale, would be represented in the formula's desire axis. In terms of the communication – 

power axis, Umut and the little fairies would be the assistants, delivering Gamonya's wishes to the 

individual children, whereas Hortka would be the disruptor due to his disbelief in the principles of 

Gamonya. The senders of information are set to be fairies, while the receivers of information are set to 

be particular children with complaints on the information – aim axis. In actuality, the world's children 

and their welfare and happiness are the intended beneficiaries.  

Genette's "Discourse - Story and Narrative Act" theory on the other hand, should be seen as 

another way of discussing the narrative. We can manipulate the text on the plot level and in the order 

of events on the discourse layer. As soon as we realize that Umut is an orphan without parents, the 

story layer focuses on their absence and the manner in which they vanish, which is mentioned not at 

the beginning but at the end of the film. As a result, the film does not follow a chronological order of 

events, but the same theme is brought up at the beginning, in the middle, and at the end of the movie 

numerous times, and is mentioned in various ways.  

The order of events is followed by storytellers of various types when it comes to the storytelling 

act. It's the little fairies sometimes, Muhtar – Keysu sometimes, Hortka sometimes, and Grandpa 

occasionally. Each narrative act has an impact on the characters in the story as well as the beneficiaries 

in the real world. 
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Visual 2. Application of Genette's "Discourse-Story and Narrative Act" theory into Gamonya (2020) narrative  
 

When we evaluate the density of infantilization, we can see how it could occur at all levels of 
the "Axis of Narrative Oppositions." Desires are infantilized, communication and power interactions 
are infantilized, and the information – goal axis is especially infantilized (using made-up – juvenile 
language for names of dishes, places, and so on). In terms of the film's discourse, story, and narrative 
act levels, it would be easy to discern the impact of infantilization at all levels. 

The fundamental goal of the film could be questioned whether the texts infantilize adults in 
order to generate kidults. The film has no intention of selling a certain type of serial, video game, or 
even toy created under the Gamonya label. However, the film's news about the settings, such as how 
to visit the children's world within the forests, how to join the expeditions to discover the untouched 
wildlife, and so on, would be expected to bring in some money, but this was not the film's major goal. 

Yet, as mentioned before, infantilization mostly serves to promote something else, as the 
audience is preoccupied with something other. Thus, in its deep analysis, “the entire thing” is based 
on the ideology of promoting the idea that children can only create a better world if they are not 
surrounded by adults. If they are given the freedom and flexibility to be themselves, they can use their 
creativity, mobility, and motivation to achieve incredible things. This concept is introduced to children 
in a variety of ways at an early age through numerous stories and novels. However, it's possible that 
perhaps this is the first time Turkish children have been exposed to it in such a straightforward and 
entertaining visual manner.  

All these examples demonstrate how much, how frequent and how dense infantilization occurs 
in everyday life, particularly in the media. Many things have become so regular, ordinary and 
unquestioned that only through appropriate questioning that these are only feasible to reveal that they 
are the reflections of infantilization. As a result, the infantilization rate in Gamonya is not high enough 
to prohibit it from being classified as a children's film. However, this prompts us to wonder if there is 
"any true children's movie at all." 
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Abstract: Artificial Intelligence (AI) has influenced computer science, information technology, and cognitive studies and 

transformed scientific research, industries, and social life. In the beginning, the cinema-AI relationship was clustered over 

science fiction cinema. Recently, the position of AI as a creator has been questioned. From a broader perspective, AI has 

influenced cinema in many ways, from when it emerged on the intellectual plane to when it began to transform the means of 

production and relations. Although these effects are not unidirectional, linear, and categorically chronological, production, 

distribution, display, promotion; can be discussed under separate subtitles in terms of audience and film studies. 

 Some questions gain importance on whether AI has a similar effect with digitalization processes. While the algorithm's 

speeding up and/or facilitation of reaching the target audience may be perceived as a positive effect in terms of publicity, the 

case about the censorship of the poster of Pedro Almodovar's latest film Madres Paralleles by the Instagram algorithm gains 

importance as another case study on the subject. It is also debatable whether the applications of online audience platforms 

that facilitate decision-making over customer experience through algorithms of online audience platforms will create an echo 

chamber for a cinematic experience in the process of transforming the public audience into a particular audience due to both 

the possibilities offered by alternative technologies and media and the post-pandemic necessities of the world. 

 One of the issues to be addressed in this study is how AI can function in cinema studies. The potential of AI to shape the 

future of film studies in terms of both sample selection and method requires considering machine learning and data neutrality 

discussions. 

This study presents a holistic perspective with the descriptive analysis method for all these discussions about cinema-AI 

relations. 
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Radio, Television, Cinema. She had a Master and PhD degree in Film Studies, from University of Paris 1 Panthéon – 

Sorbonne, Faculty of Art History and Archeology. She has been working as Assistant Professor at Yeditepe University, 

Faculty of Communication, Department of Radio, Television and Cinema since 2014, of which she is the head of the 

department since 2018. Her main research interests are aesthetics and theories of film, strategies of representation, avant-

garde film practices, engaged cinema, exploration of film forms in relation to alterity and marginality. 

 

Abstract: AKA Serial Killer (1969) is an example of collective radical filmmaking, directed by Adachi and revisited by Eric 

Baudelaire, who, following lost images and traces of Adachi’s life in exile, made The Anabasis of May and Fusako Shigenobu, 

Masao Adachi, and 27 Years without Images (2011). The dialog emerging from this encounter between filmmakers and their 

films led to a discussion that goes beyond the question of cultural inheritance or historical significance of militant film 

practices of 68, generally disregarded as remains of failed revolutions or recalled in a nostalgic manner. Although traditional 

analysis replacing those films within the context of aesthetics and history of militant cinema would require an assessment in 

terms of ruptures and continuities regarding their political vision, choice of subject and strategies of representations, this 

study aims to interrogate this encounter on the possibility to reinvent alternative ways of being and thinking in common 

across time and space, opening up new perceptual and reflexive areas through essay form, which resists to all forms of 

stabilized and closed meanings. Against the conception of completeness of both history and cinematic image, and by drawing 

upon the early German romantic ideas of “symphilosophy” and “sympoetry”, in this study we argue that the power of 

images to emancipate from linear time and what survives with and through filmic thoughts enable them to coexist in a 

relational way rather than being connected on a plane of diachronic legacy. In this respect, we conduct a formal analysis to 

discuss conceptual and aesthetic propositions provided by two films and reveal their reciprocal interaction using 

anachronism as a methodological tool. Since their connection is rendered by an essayistic approach, they are envisaged on the 

levels of dialogical form, figuration of thinking and political engagement, considered as different aspects of essay film. As 

such, we demonstrate through these examples the effectiveness of political art and commitment not in a sense that it appeals 

for revolution and action but as depending on emancipatory potential of filmic images. 

 

Keywords: Essay Film, Filmic Thought, Political Art, Untimely Image, Symphilosophy 
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UNDERSTANDING TURKISH AUDIENCE’S DİZİ EXPERIENCE 

REGARDING TRADITIONAL TV VERSUS OVER-THE-TOP TV:  

A DESCRIPTIVE QUANTITATIVE STUDY* 
 

Ürün YILDIRAN ÖNK 

Yaşar Üniversitesi, Türkiye 

urun.onk@yasar.edu.tr 

 

Ürün YILDIRAN ÖNK, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema bölümü 2002 mezunudur. 

Yüksek Lisans (2004) ve Doktora (2011)  eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sinema-TV 

Bölümü’nde tamamlamıştır. Halen Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü’nde tam zamanlı 

Dr. Öğrt. Üyesi olarak lisans ve lisansüstü düzeylerde dersler vermekte ve dekan yardımcılığı görevini yürütmektedir. 

Danışman ve araştırmacı olarak görev aldığı ulusal ve uluslararası projelerin yanı sıra ‘Yeni Ekran Yeni Dizi’ başlıklı 

bilimsel araştırma projesinin de koordinatörlüğünü yapmaktadır. Son dönem çalışmaları televizyon türlerine odaklanan 

Yıldıran Önk’ün televizyon, sinema ve medya tarihi alanlarında yayınlanmış makaleleri, konferans bildirileri ve kitap 

bölümleri bulunmaktadır. 

 

Özet: Türk televizyonunun en popüler türü olan ve ‘dizi’ olarak bilinen Türk dizileri, 2000 yılından bu yana sektörün 

lokomotifi konumundadır. Diziler, ulusal televizyon kanallarının günlük yayın akışlarındaki ağırlığının yanı sıra 

uluslararası satış ve ödüllerle kanıtlanan finansal bir başarı da göstermektedir. Son birkaç yılda yerli dizi sektörü, over-the-

top (OTT) televizyon platformlarının sunduğu yeni teknik ve finansal fırsatlar nedeniyle önemli bir dönüşüme sahne 

olmaktadır. Türkiye’de faaliyet gösteren küresel platformların yanı sıra yerli platformlar da erişime açılmıştır. Bu çalışmanın 

amacı, Türk izleyicisinin geleneksel TV ve over-the-top TV platformlarındaki dizi deneyiminin farklılıklarını ve 

benzerliklerini incelemektir. Bu nedenle, izleme sıklığı ve süresi, izleme ortamı ve yeri, izleme sırasındaki eşzamanlı 

etkinliklerin yanı sıra geleneksel TV’deki dizi ile OTT TV’deki dizi arasındaki ayrıntılı farkları belirlemek için bir anket 

hazırlanmıştır. 225 dizi izleyicisi anketi internet üzerinden yanıtlamıştır. Yanıtlar, OTT TV platformlarındaki dizi deneyimi 

ile geleneksel televizyonlardaki dizi deneyimi arasında zaman, yer vb. büyük farklılıklar olduğunu göstermiştir. Ankete 

katılanların çoğu (ulusal) OTT TV platformlarının izleme alışkanlıklarını ve yerli diziye karşı tutumlarını değiştirdiğini 

kabul etmektedir. Bu nedenle sonuçlar, Türk izleyicisinin dizi deneyiminde de açıkça görüldüğü üzere dijital platform 

dizilerinin Türkiye’deki dizi sektörü üzerinde dikkate değer bir etkiye sahip olduğunu kanıtlamaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Dizi, Dizi İzleyicisi, Geleneksel TV, Over The Top TV, İzleme Deneyimi 

 

Abstract: As the most popular genre of Turkish television, Turkish TV dramas known as ‘dizi’ is the locomotive of the sector 

since 2000. Besides the domination of the daily schedules of national television channels, dizis also show financial success 

based on international sales and awards. In the last few years, due to the new technical and financial opportunities offered by 

over-the-top television platforms, the dizi industry has been undergoing a significant transformation. In addition to the 

global platforms operating in Turkey, national platforms have also been established. The aim of this study is to examine the 

differences and similarities of the Turkish audience’s dizi experience on traditional TV versus over-the-top TV platforms. 

Therefore, a survey has been prepared to determine the frequency and duration of watching, medium and place for watching, 

simultaneous activities along watching as well as detailed differences between dizi on traditional TV and dizi on OTT TV. 

225 dizi viewers via the internet have answered the survey. The answers indicate that there are major differences considering 

dizi experience on traditional TV versus OTT TV platforms such as the time, the place, etc. Most of the survey participants 

agree (national) OTT TV platforms have changed their watching habits and also their attitude towards dizi. Therefore the 

results prove that OTT TV dizi has a remarkable influence on the dizi sector in Turkey, which becomes obvious in the 

Turkish audience’s dizi experience. 

 

Keywords: Dizi, Dizi Audience, Traditional TV, Over The Top TV, Watching Experience 

 

                                                 
* Bu çalışma Yaşar Üniversitesi Proje Değerlendirme Komisyonu (PDK) tarafından kabul edilen BAP108.no.lu ve ‘Yeni 

Ekran Yeni Dizi: Yerli Dijital İçerik Platformlarındaki Yerli Diziler Üzerine Bir İnceleme’ başlıklı proje kapsamında 

desteklenmiştir. 
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Black Mirror Dizisi Özelinde Gerçek Üstücülük: Post-Truth Kavramı

Bağlamında Bir Değerlendirme

Araş. Gör. Gülşah BAŞLAR

Hakikat Ötesi Dönemde Algoritmik Mantık: Arama Motorlarının İşleyişi

Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

Oturum 13

Hakikat Ötesi

Zoom Room 5

16.00-17.30 Moderatör:

Doç. Dr. Abdulkadir ATİK

Dr. Öğr. Üyesi Merve ERGÜNEY / Dr. Öğr. Üyesi İkbal BOZKURT AVCI

Sinemada Kadın Hakları İhlallerinin Temsili: Mor Yıllar Filmi Örneği

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AŞKAN / Öğr. Gör. Dr. Meltem CEMİLOĞLU

Gerçeğin Yitirilişinden Linç Kültürünün Doğuşuna: Clickbait Film Örneği

Dr. Öğr. Üyesi Umur BEDİR / Fatma Nazlı KÖKSAL

Hackerlığın Popüler Sinema Filmlerinde Görsel Temsili

Eda TAN / Dr. Öğr. Üyesi Feridun NİZAM

Brecht’in Epik Tiyatrosu’ndan Godard’ın Sinemasına: “Tout Va Bien” Filminde

Brecthyen Anlayışın İzlerini Aramak

Arş. Gör. Aygün ŞEN

Yerli Kültürü ve Karşı-görselliğin Dijital Ortamda İnşası: Sami Sinema Enstitüsü Örneği

Oturum 14

Sinema (1)

Zoom Room 6

16.00-17.00 Moderator:

Dr. Lect. Naim ÇINAR 

Prof. Dr. Sergio Ricardo QUIROGA

Digital Citizenship, Public Affairs and E-Government. Towards a Society of Participation 

Dr. Öğr. Üyesi Sinem EYİCE BAŞEV

Mobile Marketing and Mobile Advertising: Dominos Pizza Case

Dr. Öğr. Üyesi Nazlı ÇETİN GÜNDOĞDU / Öğr. Gör. Gökmen KAYA

Digital Capitalism and Labor: Job Recruitment Ads in Digital Communication

Beste Naz ÖZKAN

Corporate Social Responsibility Communication in Universities:

A Case Study of Altinbas University

Session 15

PR & Advertising

Zoom Room 1

17.00-18.30 Moderatör:

Doç. Dr. Ayhan DOĞAN

Doç. Dr. Özgü YOLCU

Türk Sinema Filmleri İçin Yeni Bir Yayın Ortamı Olarak Youtube

Dr. Öğr. Üyesi Yelda KORKUT     

Siyasal İletişimde Bir Araç Olarak YouTube Kullanımı     

Araş. Gör. Yusuf DURU

Sosyal Medya Ajansı: Twitter’dan Paylaşılan İçeriklerin Haber Üretimine Yansıması

Araş. Gör. Serkan BULUT

Yeni Dijital Dünyanın Yeni Bir Salgını Olarak Youtuberlık:

Youtuber Kimliğinin İnşası Sürecini 140Journos Yeni Salgın:

Youtuber Videosu İzleyici Yorumları Üzerinden Anlamak

Öğr. Gör. Sevda BOZKURT

Afet Dönemlerinde Sosyal Medya Fenomenleri Tarafından Yapılan

Paylaşımların Kriz Yönetimine Etkisi Bağlamında İncelenmesi     

Mahmut CERAN

Kültür Endüstrisinin Dijital Silahı: Bir Boş Zaman Etkinliği Olarak YouTube

Oturum 16

Sosyal Ağlar (2)

Zoom Room 2

https://zoom.us/j/97809685977
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TIME EVENT PLACE INFO

17.00-18.30 Moderatör:

Dr. Öğr. Üyesi

Fatih DEĞİRMENCİ 

Prof. Dr. Sevimece KARADOĞAN DORUK / Özgün Arda KUŞ
Bir Bağımlılık Türü Olarak Dijital Oyunlar;
Y Kuşağının Video Oyun Oynama Pratikleri Üzerine Bir Araştırma
Doç. Dr. Zekiye TAMER GENCER
Dijital Çocuk Oyunlarında Kullanılan Reklamların,
Tüketim Aracı Olarak Kullanılması Üzerine Bir Değerlendirme
Araş. Gör. Mustafa MERDİN / Prof. Dr. Süleyman KARAÇOR
Mobil Oyun Reklamlarında Kadın Temsilinin Yeniden İnşası Üzerine Bir İçerik Analizi
Araş. Gör. Yavuz DEMİRBAŞ
Dijital Oyunlarda Geçmiş Gelecekler ve Gelecek Geçmişler:
Retrofütürizm ve Retro Oyunlar
Akın Can DEĞİRMEN / Doç. Dr. Figen ÜNAL ÇOLAK
Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı ve Önlemeye Dönük Öneriler

Oturum 17

Dijital Eğlence (1)

Zoom Room 3

17.00-18.30 Moderator:

R. Assist. Dr. 

Simge SÜLLÜ DURUL

Prof. Dr. Burak ÖZÇETİN / Perrin ÖĞÜN EMRE

Political and Social Conceptualization of International Migration in Turkey:

A News Content Analysis

Dr. Öğr. Üyesi Çağla KAYA İLHAN

The Impacts of Digital Technologies on Journalism:

An Examination of News Production Stages within Digital Media

Mohammad Yousaf SADDIQI / Doç. Dr. Elif KÜÇÜK DURUR

Challenges Faced by Afghan Female Journalists

Arş. Gör. Kenan ATEŞGÖZ / Doç. Dr. Deniz KILIÇ 

The Development and Psychometric Properties of News Consumption

Motivations and Gratifications Scale

Gülsemin Mısırlı / Zuhal Ergün / Öğr. Gör. Burcu Güneri

From Mcdonaldization of The Society to Mcdonaldization of News: Mc-Journalism

Kok Shiong PONG / Ying Shin CHIN / Soon Seng FOONG

Framing Archaeological Sites in Malaysia: A Content Analysis of

The Star Online Newspaper

Session 18

Journalism /
Digital Journalism

Zoom Room 4

18.00-19.30 Moderatör:

Doç. Dr. Elif KÜÇÜK DURUR 

Prof. Dr. Aslı YURDİGÜL / Atilla GÜVEN

Kültürel Değerlerin Aktarım Aracı Olarak Yeni İletişim Teknolojileri

Doç. Dr. Pınar ASLAN

Dijital Hayran Kültürü: Türk Televizyon Dizileri Üzerinden Bir İnceleme

Öğr. Gör. Nedim Serhat BİLECEN / Araş. Gör. Gökhan GÜRBÜZ

Sözlü Kültürden Dijital Sözlü Kültüre: Haydi Gel Köyümüze Geri Dönelim,

Clubhouse’da Buluşalım

Araş. Gör. Oğuz KUŞ

Dijital Karanlık Çağ: Bağımsız Kültürel Üretime Yönelik Tehditler ve

İletişim Perspektifinden Çözüm Önerileri

Yonca TUKUR/ Prof. Dr. Zühal ÖZEL SAĞLAMTİMUR 

Kripto Sanatta Biriciklik    

Oturum 19

Dijital Kültür

Zoom Room 5

18.00-19.30 Moderatör:

Prof. Dr. Hakan TEMİZTÜRK

Doç. Dr. Gülsüm ÇALIŞIR / Öğr. Gör. Armağan BAYRAK

Çevrim İçi Oyunlarda Kadın Olmak ‘League of Legends’ Örneği:

Siber Zorbalık Üzerine Netnografik Bir Analiz

Dr. Öğr. Üyesi Muhsine SEKMEN

Dijital Oyunlarda Kadın Karakterlerin Temsil ve Kimlik İlişkisinin Beden İmgesi

Üzerinden İncelenmesi: Garena Free Fire Oyunu Örneğinde

Dr. Öğr. Üyesi Özge UĞURLU AKBAŞ

Oyun Endüstrisi ve Cinsiyetçilik: Activision Blizzard Çalışanları

Hakkındaki Haberlerin İncelenmesi

Kaan KARA / Dr. Öğr. Üyesi Hatice BAYSAL

Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargılarının Aktarımında Yeni Bir Aktör Olarak

Dijital Oyunların Rolü: Angry Birds-2 Örneği

Mehmet ERDOĞAN

Covid 19 Pandemisinin Dijital Oyun Bağımlılığındaki Rolü:

Üniversite Öğrencileri Üzerine Nitel Bir Araştırma

Oturum 20

Dijital Eğlence (2)

Zoom Room 6

https://zoom.us/j/97809685977
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TIME EVENT PLACE INFO

19.00-20.00 Moderatör:

Dr. Öğr. Üyesi

S. Sinan ATİLGAN

Doç. Dr. Mihalis KUYUCU

Dijital Dönüşüm ve Reklam Harcamaları: 2030 Yılında Reklam Endüstrisinde

Dijital Reklamcılığın Yeri Üzerine Bir Projeksiyon

Dr. Öğr. Üyesi Nida Sümeyya ÇETİN

Dijital Dönüşüm Devriminin Toplumsal Yeni Normali Şekillendirmesinde Medyanın Rolü

Öğr. Gör. Asiye Nurcihan DERELİ

Dijital Uçurumun Aşılmasında Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü: Habitat Derneği İncelemesi 

Selfiye ÖZKAN

Dijital Dönüşüm Ekseninde Kuşakların Yeni Medya Repertuarları ve

Dijital Yetkinlik Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

Oturum 21

Dijital Dönüşüm ve
Dijital Bölünme

Zoom Room 1

19.00-20.30 Moderatör:

Doç. Dr. Eyyup AKBULUT

Prof. Dr. Adem YILMAZ / Araş. Gör. Vildan Keleşoğlu

Gündem Belirleme Sürecinde Dijital Aktivizm Hareketleri:

#Sinavlariptaledilsin Hashtag’i Üzerine Bir Sosyal Ağ Analizi

Dr. Öğr. Üyesi Ali ARICI

Marka Aktivizmi ve Dijital Aktivizm Kavramlarının Halkla İlişkiler Açısından

Değerlendirilmesi: Google Örneği

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ERKMEN

Türkiye’de Instagram’ın Dijital Gıda Aktivizmi Amaçlı Kullanımı:

“Gıda Dedektifi” Instagram Hesabının Etkinliklerinin Değerlendirmesi     

Araş. Gör. Hülya ERTÜRK / Arş. Gör. Dr. Semanur SİVRİTEPE

Dijital Aktivizm Aracı Olarak Twitter: Olası Afgan Göçü Üzerine Bir Araştırma     

Öğr. Gör. Huriye SUBAŞI

Dijital Aktivizme Yönelik Literatür İncelemesi

Öğr. Gör. Hakan IRAK / Prof. Dr. Raci TAŞÇIOĞLU

Dijital Aktivizm Bağlamında Değişen Siyasi Mizah Anlayışı:

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Örneğinde İnternet Memes/Caps Üzerine Bir İnceleme

Oturum 22

Dijital Aktivizm

Zoom Room 2

20.00-21.00

(GMT+3
Istanbul Time)

Moderator:

Inst. Burcu GÜNERİ

Associate Professor Sahar KHAMIS

University of Maryland

 

Challenges to Journalistic Freedom Post-Covid19: The Case of Egypt  

Session 23
KEYNOTE SPEECH

Zoom Room 3

https://zoom.us/j/97809685977
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TIME EVENT PLACE INFO

09.00-10.00 Moderatör:

Prof. Dr. Raci TAŞÇIOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Yılmaz / Araş. Gör. Seril Çakmak

Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun (FoMo) Marka Kavramı Bağlamında İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Esra Tüylüoğlu

Sosyo-Kültürel Faktörler Ve Reklam İlişkisi Bağlamında Kültürel Değerler Ve

Normların Tüketici Davranışlarına Etkileri

Araş. Gör. Seda KANDEMİR

Kurumsal İletişimin Dijital Yansıması: Üniversitelerin Twitter Hesaplarında

Fotoğraf Kullanımı Üzerine Bir Araştırma 

Araş. Gör. Yelda ÜLKER

Aktivizme Eğilimli Tüketicilerin, Markaların Aktivist Reklamlarına Yaklaşımları

Oturum 24

Dijital Marka ve
Reklamcılık (2)

Zoom Room 1

09.00-10.30 Moderatör:

Doç. Dr. Ömer ALANKA

Doç. Dr. Zeynep ÖZARSLAN / Doç. Dr. Filiz YILDIZ

Nefret Söylemi Araştırmalarında Yöntem Üzerine Bir Analiz

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emir YILDIZ

Sosyalizm için “Tüm Çerezleri Kabul Et”:

Küresel Ağ Çağında Dijital/İletişimsel Sosyalist Toplum Üzerine Tartışmalar

Araş. Gör. Sezer Ahmet KINA

Kültürel Metin Olarak Mardin Dizilerinde Söylem

Türkay Türkan ÜNLÜ

Hallyu’nun Yükselen Yıldızı K-Pop’un Türkiye’de Etkenliği Hakkında Bir İçerik Analizi 

Araş. Gör. Mehmet PELİVAN

1970’lerde Türkiye’deki Burjuva Sınıfının Kültürel Hayatı

Oturum 25

Siyaset, Toplum ve
Kültür (2)

Zoom Room 2

10.00-11.00 Moderatör:

Prof. Dr. Fatma GEÇİKLİ

Doç. Dr. M. Nur ERDEM

Teknoloji Entegrasyonu ve Transmedya Hikâye Anlatıcılığı Ekseninde

Sosyal Sorumluluğun Evrimi: #Lovemyself  Kampanyası Üzerine Bir İnceleme

Ece ERGÜL / Doç. Dr. Tuğçe BORAN

Paydaş Teorisi ve Kurumsal İletişime Paydaş Odaklı Yaklaşım:

Koç Holding ve Unilever’in Kurumsal Web Siteleri Üzerine Bir İnceleme

Arş. Gör. Özge ÖZKÖK ŞİŞMAN / Dr. Öğr. Üyesi Ceren BİLGİCİ OĞUZ

Sosyal Medya Pazarlamasının Geleceğinde Sanal Etkileyiciler Üzerine Bir Değerlendirme

Öğr. Gör. Hıdır POLAT

Örgütsel Süreçte Halkla İlişkilerin Yeri, Hedefler ve Ölçme İlişkisi:

Türkiye Kurumları Üzerine Bir Araştırma

Oturum 26

Halkla İlişkiler

Zoom Room 3

10.00-11.30 Moderatör:

Doç. Dr. Abdulkadir ATİK

Dr. Öğr. Üyesi Feridun NİZAM

İnternet Yayıncılığının Yeniden Düzenlenmesi

Çalışmalarının İletişim Hukuku Perspektifinden Analizi     

Araş. Gör. Zhamila ABDYMALIKOVA / Prof. Dr. Yusuf YURDİGÜL

Etkili Bilgi Aktarma Biçimi Olarak “Podcasting” (Kırgızistan Örneği)

Bike ALİZADE / Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÇELİKER SARAÇ

Netflix, Üretim ve İzlerkitle

Araş. Gör. Onur AYTAÇ

Dizi ve Belgesel Alanında Yeni Bir Soluk: Podcast Yapımlar

Derya KURTULUŞ

Görsel İmgeler Çağında Sesin Yükselişi: Türkiye’deki Podcast Yayıncılığına Bakmak

Alper ÇOLAK

Twitch TV’de “Global” ve “Yerel” Yayıncılık Anlayış

Oturum 27

Dijital Yayıncılık

Zoom Room 4

10.00-11.00 Moderator:

Assoc. Prof. Dr.

Alaaddin PAKSOY

Dr. Öğr. Üyesi Esra TUNÇAY / Doç. Dr. Sezgin SAVAŞ

Intercultural Discussion of the Concept of Cyberbullying through the Theory of

Communicative Action: Examples of Portugal and Iran 

Öğr Gör. İlknur GÜMÜŞ

The National Selfie Power of Digital Soap Operas as a Digital Diplomacy Tool:

‘Netflix Turkey Billboard Ads’

R. Assist. Pablo MORAL

China’s Digital Diplomacy on Twitter During the Covid-19 Pandemic

José-Manuel MORENO-MERCADO / Adolfo CALATRAVA-GARCIA

Strategic Communication of Israeli Defense Forces (IDF) in

Twitter During Operation Guardian of the Walls

Session 28

Digital Diplomacy

Zoom Room 5

https://zoom.us/j/97809685977
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TIME EVENT PLACE INFO

11.00-12.30 Moderatör:

Doç. Dr. Eyyup AKBULUT

Öğr. Gör. Serhat BEKÂR / Prof. Dr. Fatma GEÇİKLİ

Sosyal Sorumlu Tüketim Davranışının Demografik Değişkenler

Bağlamında Ölçümü veDeğerlendirilmesi

Doç. Dr. Ayça ÇEKİÇ AKYOL / Doç. Dr. Özgür KILINÇ / Doç. Dr. Mevlüt AKYOL

Online Satın Alma Üzerine Bir Araştırma

Merve KURNUÇ / Prof. Dr. Fatma GEÇİKLİ

Dijital Vatandaşların Çevrimiçi Alışveriş Tutumları, Risk ve Güven Algıları

Üzerine Bir Araştırma

Arş. Gör. Onur ŞİŞMAN / Arş. Gör. Özge ÖZKÖK ŞİŞMAN

Mcdonaldlaşma Kavramı Bağlamında Çevrimiçi Market Alışverişi

Pratikleri Üzerine Bir İnceleme: Getir Uygulaması

Melis KARAKUŞ 

Sosyal Medyanın ve Online Alışveriş Sitelerinin Tüketici Davranışlarına Etkisi Üzerine

Nitel Bir Araştırma

Oturum 29

Dijital Ticaret

Zoom Room 6

11.00-12.00 Moderatör:

Dr. Öğr. Üyesi

Fatih DEĞİRMENCİ

Prof. Dr. Aslı YURDİGÜL

Medya ve Korku Kültürü Bağlamında “Pandemi Süreci”

Dr. Öğr. Üyesi Denizcan KABAŞ

Covid-19 Pandemi Sürecinde Yeni Türden Dizi Yapımları: “Gün On4” Üzerine Bir İnceleme

Araş. Gör. Emirhan GÖL

Söylem-19: Yeni Tip Koronavirüs Pandemisinin İkna Sürecinde Korku Dili

Öğr. Gör. Dr. İlknur KALAY

Pandemi Döneminde Bir Ahlaki Panik Gündemi Oluşturma Pratiği:

Dijitalleşen Dünyanın Yeni Dünya Düzeni Komplo Teorisi

Oturum 30

Covid-19 (1)

Zoom Room 1

11.00-12.00 Moderator:

R. Assist.

Hatice KAHRAMAN

ADIYAMAN

Prof. Dr. Uğur GÜNDÜZ / Prof. Dr. Nilüfer PEMBECİOĞLU 

The Health Agenda of Media in the Lights of Information Ethics and the Covid-19:

Sentiment Analysis of Garlic News

Prof. Dr. B. Pınar ÖZDEMİR / Prof. Dr. Melike AKTAŞ /

Prof. Dr. G. Senem GENÇTÜRK HIZAL / Araş. Gör. Nilüfer Pınar KILIÇ

Risk Communication with Vulnerable Publics:

Experiences of Turkish Older Adults During Covid 19 Pandemic

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Han ÖZTAY

Determining University Students’ Views on Change of Communication Habits

During the Covid-19 Pandemic Process

Elifnur TERZİOĞLU

Digital Racism: The Covid-19 Pandemic Process

Session 31

Covid-19

Zoom Room 2

12.00-13.30 Moderatör:

Doç. Dr. Besim YILDIRIM

Prof. Dr. Erkan YÜKSEL / Ayşe Sinem METE / Moshiur RAHMAN / Kübra ÇOLAK

İnternet Haberlerinde Çocukluk Çağı Obezitesinin Sunumu

Doç. Dr. Çağla KUBİLAY / Doç. Dr. Nalan OVA

Türkiye’de Sosyal Medya ve Gazetecilik Çalışmaları: Bibliyometrik Bir Değerlendirme 

Doç. Dr. Selahattin ÇAVUŞ

Robot Gazeteciler Haberde İnsan Emeğini Tamamen Ortadan Kaldırabilir mi? 

Dr. Öğr. Üyesi Şükran PAKKAN

Medyanın “Anka Kuşları”: Ana Akımdan Ayrılan Gazetecilerin

Dijital Mecrada Yeniden Doğuşları Üzerine Bir İnceleme

Araş. Gör. Turancan ŞİRVANLI / Araş. Gör. Alper Hakan YAVAŞÇALI

“Araç Haberdir!” Dijital Gazetecilik ve Reklamcılık Yöndeşmesinin

Bir Sonucu Olarak Algoritma Eksenli Habercilik

Oturum 32

Dijital
Gazetecilik (1)

Zoom Room 3

12.00-13.00 Moderatör:

Dr. Öğr. Üyesi

Meryem OKUMUŞ

Prof. Dr. Rüçhan GÖKDAĞ

Covid-19 Pandemi Yasakları Öncesi ve Sonrasında Prime Time’da Televizyon

İzleme Tutumlarının Ulusal Çapta Genel İçerikli Kanallar Bağlamında İletişimsel ve

Psikolojik Olarak İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YALÇIN / Prof. Dr. Z. Beril AKINCI VURAL

Covid-19 Pandemisinde Uzaktan Çalışma ve Kurumsal Aidiyet:

Akademisyenlere Yönelik Bir Araştırma

Doç. Dr. Ayşen TEMEL EĞİNLİ / Araş. Gör. Neslihan ÖZMELEK TAŞ

Yüz İfadelerinin Maskelenmesi (Covid- 19 Sürecinde Maske Kullanımının

Kişilerarası İletişime Etkilerine İlişkin Bir Analiz)

Hayriye TİMUR / Prof. Dr. İdil SAYIMER

Covid-19 Sürecinde Komplo Teorileri ve Infodemi Sorunsalının Twitter Yansımaları

Oturum 33

Covid-19 (2)

Zoom Room 4

https://zoom.us/j/97809685977
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TIME EVENT PLACE INFO

13.00-14.00

(GMT+3
Istanbul Time)

Moderator: 

R. Assist. Duygu KEÇELİ

Prof. Glenn W. MUSCHERT

 Khalifa University

 

New Media / New Society?

Session 34
KEYNOTE SPEECH

Zoom Room 1

15.00-16.00

(GMT+3
Istanbul Time)

Moderator: 

Assoc. Prof. Dr.

Funda ERZURUM

Dr. Massimo RAGNEDDA

Northumbria University

 

Internet and Social Inequality

Session 38
KEYNOTE SPEECH

Zoom Room 1

16.00-17.00

(GMT+3
Istanbul Time)

Moderator: 

Dr. Lect. 

Serdar YILDIZ

Prof. R. S. ZAHARNA

American University

 

Strategic Communication and Public Diplomacy

Session 39
KEYNOTE SPEECH

Zoom Room 2

14.00-15.00 Moderatör:

Prof. Dr. Yusuf YURDİGÜL

Doç. Dr. Alaaddin F. PAKSOY / Dr. Öğr. Üyesi Hakkı KAHVECİ

Türkiye’de Eğitim Haberciliği: Genel Bir Bakış ve Bir Çerçeve Arayışı

Öğr. Gör. İhsan GÜLÜŞ / Doç. Dr. Besim YILDIRIM

Olağanüstü Dönemlerde Yerel Gazetecilik:

1992 Erzincan Depremi, Doğu Gazetesi ve Milenyum Çağına Doğru

Çadırda Bir Gazetecilik Örneği

Dr. Öğr. Üyesi Nazan KAHRAMAN

Yerel Basına Yönelik Yapılan Akademik Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme

Gulara ZEYNALOVA

Haber Medyasında Kadın Gazetecilerin Konumu

Oturum 35

Gazetecilik

Zoom Room 2

14.00-15.30 Moderatör:

Doç. Dr. Elif KÜÇÜK DURUR

Prof. Dr. Hakan TEMİZTÜRK / Araş. Gör. Dr. Aslı KÖSEOĞLU

İnternet Haberciliğinde Etik ve Teknik Sorunlar ve Okur/İzler Kitlenin Mağduriyeti

Dr. Öğr. Üyesi Ülkü İlgi ELDEM ANAR / Öğr. Gör. Dilek TURAN EROĞLU

Dijitalleşen Okur; Sesli Haber Metni Uygulamaları Bağlamında

Gazete Örneklerinin İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Osman ARASLI

Yeni Gazetecilik Uygulamaları” mı yoksa “Gazetecilik” ve

“Gazeteci”yi “Yapaylaştırmak” mı?

Öğr. Gör. Bilal AKKÖPRÜ

Türkiye’de Dron Gazeteciliği Uygulamalarında Bölgesel Farklıklar:

Karşılaştırmalı Bir Analiz

Arş. Gör. Yağmur YILDIRIM

Alternatif Medya Bağlamında Özlem Gürses’in Youtube Haber Kanalına

İlişkin Bir Değerlendirme

Oturum 36

Dijital
Gazetecilik (2)

Zoom Room 3

14.00-15.00 Moderator:

R. Assist. Dr. 

Simge SÜLLÜ DURUL

Berna BALCI / Prof. Dr. H. Kemal SUHER

Metaverse, the Next Phase of the Internet as the Potential Development Medium for

Communication Applications

Dr. Öğr. Üyesi Naim ÇINAR

Transformation of Web Tracking Technologies: Addressing the Key

Challenges in Data Privacy

Dr. Öğr. Üyesi Serdar YILDIZ

Keeping Silent as a Social Media Content Strategy During Disasters

Öğr. Gör. Gülnur YENİLMEZ KAÇAR

The Relationship Between The Use of Social Media and

Loneliness During Covid-19 Pandemic

Session 37

Social Networks

Zoom Room 4

https://zoom.us/j/97809685977
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18.00-19.00

(GMT+3
Istanbul Time)

Moderator: 

Assoc. Prof. Dr.

Alaaddin PAKSOY

Prof. Nicholas CULL 

University of Southern California

 

Public Diplomacy and the Digital Diplomacy

Session 43
KEYNOTE SPEECH

Zoom Room 1

TIME EVENT PLACE INFO

17.00-18.30 Moderatör:

Prof. Dr. Adem YILMAZ

Prof. Dr. Hayriyem Zeynep ALTAN

Televizyondan Topluma Bir Öyküsel Terapi Girişimi: “Kırmızı Oda” Dizisi

Doç. Dr. Yurdagül BEZİRGAN ARAR

Dijital İletişim Çağında Ekran, Mekan ve Benlik Sunumu:

Çevrimiçi Etkileşimler Üzerine Bir Değerlendirme

Doç. Dr. Selin TÜZÜN ATEŞALP

Lübnan’da Türk Dizileri: Genç İzleyiciler Üzerine Bir Araştırma

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KARA / Öğr. Gör. Dilek TURAN EROĞLU

Dijital Eğitim Yayıncılığı Bağlamında Eba TV Örneği

Dr. Öğr. Üyesi Emre AŞILIOĞLU / Arş. Gör. Kansu ÖZDEN

Kitle İletişiminden Kişiselleştirilmiş Seyre: Netflix ve İzleme Tercihleri Üzerine

Bir Değerlendirme

Araş. Gör. Onur KARAHAN

Geleneksel Televizyon Yayıncılığında Dijital Hikâye Anlatıcılığı:

Modern Family: “Connection Lost” Bölümü Örneği

Oturum 40

Televizyon

Zoom Room 3

17.00-18.00 Moderatör:

Prof. Dr. Naci İSPİR

Prof. Dr. Yusuf YURDİGÜL

Sinematografide Salgın Anlatısı

Dr. Öğr. Üyesi Tunç BORAN

Hüsranla Biten Bir Proje: Türkiye’nin İlk Uzun Metrajlı Çizgi Filmi

“Evvel Zaman İçinde” (1951)

Dr. Öğr. Üyesi Eşref AKMEŞE

Yakın Dönem Türk “Sanat Filmleri”ndeki Nihilist Temayüller Üzerine Bir Analiz

Öğr. Gör. Zeynep EKMEKÇİ / Araş. Gör. Fatma Betül AYDIN VAROL

Kültürlerarası İletişim Bağlamında Karşıt Kimliklerin Sinemada Temsili:

“Bir Adam ve İneği” Filmi Üzerine Bir Değerlendirme

Oturum 41

Sinema (2)

Zoom Room 4

19.00-20.00 Moderatör:

Doç. Dr. Ayhan DOĞAN

Prof. Dr. Mine OYMAN / Arş. Gör. Semra AKINCI

İdeal ve Gerçek Benlik Sunumlu Reklamlara Yönelik Bir Tutum Araştırması

Doç. Dr. Onur DURSUN

Sanal/Anonim Kimliklenmenin Yeni Kamusallıkta Görünümü 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep GENEL

Instagram, Para-Social İletişim ve Hiper-Kimlik

Leyla ALTYYEVA

Damgalanan Kimliklerin Sosyal Medyada İdare Edilişi:

+90 Youtube Kanalı Yorumları Üzerine İnceleme

Oturum 44

Dijital Kimlik

Zoom Room 2

17.00-18.00 Moderatör:

R. Assist. Hatice Nur YILDIZ

Bu oturum herhangi bir sorun nedeniyle zamanında yapılamayan

sunumlar için ayrılmıştır.

This session is reserved for presentations that cannot be made on time.

Oturum 42

Yedek Oturum –
Extra Session

Zoom Room 5

https://zoom.us/j/97809685977
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TIME EVENT PLACE INFO

19.00-20.30 Moderator:

R. Assist. Dr. 

Özgür ÇALIŞKAN

Prof. Dr. Uğur GÜNDÜZ /Prof. Dr. Nilüfer PEMBECİOĞLU

The Implementation of the Thievery Theme in Children’s Films

Prof. Dr. Nilüfer PEMBECİOĞLU / Doç. Dr. Nebahat AKGÜN ÇOMAK

Analysis of Infantilization and Symbolic Codes of Childhood in the Context of Gamonya

Doç. Dr. Gizem PARLAYANDEMİR

An Overview of Artificial Intelligence Cinema Interaction

Dr. Öğr. Üyesi Özge ERBEK KARA

Migrant Thoughts and Resistant Images:  Rethinking Political Cinema from

Fukeiron to Anabasis

Dr. Öğr. Üyesi Ürün YILDIRAN ÖNK

Understanding Turkish Audience’s Dizi Experience Regarding Traditional

TV Versus Over-the-Top TV: A Descriptive Qualitative Study

Session 45

Television/Cinema

Zoom Room 3

21.00-22.00 Moderatör:

Doç. Dr. Ayhan DOĞAN

Organizasyon Komitesi 

Başkan Yardımcısı /

Organizing Committee Vice 

President

Doç. Dr. Besim YILDIRIM 

Organizasyon Komitesi Başkanı / Organizing Committee President

Prof. Dr. Erkan YÜKSEL

Organizasyon Komitesi Eş Başkanı / Organizing Committee Co-President

Oturum 47

KAPANIŞ
KONUŞMALARI /
CLOSING REMARKS

Zoom Room 1

20.00-21.00

(GMT+3
Istanbul Time)

Moderatör:

 R. Assist.

Hatice KAHRAMAN

ADIYAMAN

 Prof. Henry JENKINS

 University of Southern California

 
Flying Cars and Bigots:

Projecting the Post-Covid World Through the Atlas of the Civic Imagination

Session 46
KEYNOTE SPEECH

Zoom Room 1

https://zoom.us/j/97809685977


CIM 2021 PHOTOS 

 

 

Symposium Opening Speeches 

 Prof. Dr. Besim Yıldırım     Prof. Dr. Erkan Yüksel 
 Atatürk University     Anadolu University 

 

 

 

 

 

 

Prof. Henry Jenkins 
University of Southern California 

  



 

Prof. James Curran 
University of London 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Rhonda S. Zaharna 
American University 

 

 



 

Prof. Michael L. Kent 
University of New South Wales 

 

 

 

 

 

 

Prof. Nicholas Cull 
University of Southern California  



 

Prof. Glenn W. Muschert 
Khalifa University 

 

 

 

 

 

 

Assoc. Prof. Sahar Khamis 
Maryland University  



 

Dr. Massimo Ragnedda 
Northumbria University 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIM 2021 Youtube Link: https://www.youtube.com/c/cimsymposium 

 




