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DERGİNİN TARİHÇESİ

İAUD, Ocak 2009 – Aralık 2020 yılları arasında “İstanbul Aydın Üniversitesi 
Dergisi” adıyla süreli akademik hakemli bir dergi olarak yayın yapmıştır. 
Belirtilen tarih aralığında derginin ISSN 1309-1352 | e-ISSN 2149-0074 olarak 
kullanılmıştır. TRDizin başvuru sürecinde derginin alanının net olarak belirgin 
olmamasından dolayı İstanbul Aydın Üniversitesi 12.06.2020 tarih 2020/5 
toplantı ve 45379966-050.01.04 numarasıyla alınan Yayın Komisyon Kararı 
doğrultusunda isminin “İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi” 
olarak Ocak 2021 sayısıyla birlikte değiştirilmesine karar verilmiştir. Yeni isim 
bağlamında yeni ISSN: 2757-7252  ve yeni e-E-ISSN: 2757-7244 alınarak Sosyal 
Bilim alanıyla ilgili çalışmalar değerlendirilerek yayın süreci kaldığı yerden 
devam etmektedir.
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Odak ve Kapsam
İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, bilimin rehberliğinde 
dünyaya açılmak, içinde bulunduğu topluma ulaşabilmek, onların değişen ve 
gelişen taleplerine öncülük etmek için araştırmacıların özün bilimsel makalelerini 
uluslararası yayıncılık ilkeleri doğrultusunda yayımlamak amacını güder. İstanbul 
Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, İstanbul Aydın Üniversitesi’nin yayın 
organıdır. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi sadece sosyal 
bilimler temel alanından makaleleri kabul etmektedir. Sosyal Bilim alanındaki 
özgün Türkçe ve İngilizce bilimsel makalelerin yayımlandığı bir süreli yayındır. 
İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi hakemli bir dergidir ve 2009 
yılından beri yayımlanmaktadır.
Sosyal bilimleri temel alan İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisinde (İAÜD); gazetecilik ve medya çalışmaları, görsel iletişim tasarımı, 
halkla ilişkiler, sinema, siyaset bilimi, iletişim çalışmaları, sosyal psikoloji, 
sosyoloji, dilbilimi, iletişim sosyolojisi, iletişim sistemleri, iletişim psikolojisi, 
iletişim tarihi, kişilerarası iletişim, kitle iletişimi, kültürlerarası iletişim, siyasal 
iletişim, uluslararası iletişim ve yeni iletişim teknolojileri, uygulamalı iletişim ve 
buna yakın sosyal bilimlerdeki ilgili alanlarında bilimsel çalışmalar kapsamında 
eserler kabul edilmekte ve yayınlanmaktadır.
İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, yılda dört defa basılı ve 
elektronik olarak yayınlanan hakemli ve bilimsel bir dergidir. Orijinal teorik 
ve/veya deneysel çalışma, çeşitli bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulandığı 
makaleler kabul edilir. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi editör 
kurulu, ulusal ve uluslararası uzmanların değerlendirmesiyle makalelerin kabul 
edilmesi veya edilmemesinde yetkilidir.

İndeks ve Özet Bilgisi
DOAJ (Directory of Open Access Journals)
Academic Search Ultimate (EBSCOhost)
Dergı̇park
Infobase Index
Road Index
Google Schola
CiteFactor
Asos İndeks
SOBİAD
Türk Eğitim İndeksi



Yayıncı
İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye

Makale Türleri
Derleme: Belli bir konuda yakın zamana kadar yapılmış bilimsel çalışmaların 
kapsamlı derlemesi.
Araştırma Makalesi: Özgün araştırmaları ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta 
yazılmış makale.
Teorik ve Kuramsal Makaleler: İlgili bilim dalına katkı yapacak teorik 
düzlemde hazırlanmış makale.

Değerlendirme Süreci
İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine gönderilen makaleler, 
iki hakem tarafından değerlendirilir. Hakemlerden birinin olumsuz, diğerinin 
olumlu görüş bildirmesi durumunda Yayın Kurulu hakem raporlarını inceleyerek 
makalenin işlem sürecini üçüncü bir hakeme gönderme yönünde ya da yazarına 
iade etme şeklinde belirler. Makalenin yayımlanabilmesi için en az iki hakemin 
olumlu görüş bildirmesi gerekir. Makaleler Turnitin ve/veya iThenticate intihal 
yazılımları ile kontrol edilmektedir. Hakemlerin raporları tamamlandıktan sonra 
yazılar, Yayın Kurulu’nun onaylaması durumunda yayıma hazır hale gelir ve 
kabul sırası dikkate alınarak uygun görülen sayıda yayımlanır.

Yayın Sıklığı
İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim 
olmak üzere yılda 4 kez yayımlanır. Dergiye belli bir sayı için makale kabul 
edilmemektedir. Yazarlar istediği zaman makalesini gönderebilir. Değerlendirme 
süreci tamamlanan makaleler geliş tarihi dikkate alınarak yayımlanır.

Açık Erişim Politikası
Açık erişimin bilginin evrensel kullanımını artırarak, insanlık için yararlı sonuçlar 
doğuracağı düşüncesinden hareketle, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi Açık Erişim politikasını benimsemiştir. Dergi, yazarlardan devraldığı ve 
yayımladığı içerikle ilgili telif haklarından, bilimsel içeriğe evrensel Açık Erişimin 
(Open Access) desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, 
bilinen standartlarda kaynak olarak gösterilmesi koşuluyla, ticari kullanım amacı 
ve içerik değişikliği dışında kalan tüm kullanım (bağlantı verme, kopyalama, baskı 
alma, herhangi bir fiziksel ortamda çoğaltma ve dağıtma vb.) haklarını bedelsiz 
kullanıma sunmaktadır. İçeriğin ticari amaçlı kullanımı için yayınevinden yazılı 
izin alınması gereklidir. Ayrıca İAÜD, Creative Commons tarafından CC-BY-
NC-ND 4.0 lisanslanmıştır.
Yayın Ücreti
Dergi için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ayrıca kabul edilen bütün 
makaleler ücretsiz yayımlanmaktadır.



Araştırma ve Yayın Etiği İlkeleri
İAÜD’ye gönderilen bilimsel yazılarda, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel 
Araştırma ve Yayın Etiği ile ilişkili yönergeler, ICMJE (International Committee 
of Medical Journal Editors) önerileri ve COPE (Committee on Publication 
Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır. 
İntihal, verilerde sahtecilik ya da yanıltmacılık, yayın tekrarı, bölerek yayınlama 
ve araştırmaya katkısı olmayan kişilerin yazarlar arasında yer alması etik kurallar 
dahilinde kabul edilemez uygulamalardır. Bu ve benzeri uygulamalarla ilişkili 
herhangi etik bir usulsüzlük durumunda gerekli yasal işlemler yapılacaktır.
a) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini 
bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi 
eseri gibi göstermek, intihal kapsamında ele alınmaktadır. İntihalden kaçınmak 
için yazarlar bilimsel kurallara uygun bir şekilde atıf yapmalı ve araştırmaları 
içerisinde yer alan tüm bilimsel yazılara ait kaynak gösterimine dikkat etmelidirler.
b) Veride Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan ya da 
değişikliğe uğratılmış verileri kullanmak, veride sahtecilik kapsamında ele 
alınmaktadır. Yazarlar verilerini etik kurallar dahilinde toplayarak, süreç 
içerisinde geçerlik ve güvenirliği etkileyecek bir değişikliğe maruz bırakmadan 
analiz etmelidirler.
c) Çarpıtma: Araştırmadan elde edilen kayıtları ya da verileri değiştirmek, 
araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, 
destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını 
değiştirmek ya da şekillendirmek, çarpıtma kapsamında ele alınmaktadır. 
Yazarlar araştırma süreci ile ilişkili verdikleri bilgilerde dürüst, objektif ve şeffaf 
olmalıdırlar. Etik kuralları ihlal etmekten kaçınmalıdırlar.
d) Yayın Tekrarı: Aynı yayını, yapılmış olan önceki yayınlara atıf yapmaksızın 
ayrı yayınlar olarak sunmak, yayın tekrarı kapsamında ele alınmaktadır. 
Değerlendirilmek üzere gönderilen yayınların daha önce başka bir yerde 
yayımlanması ya da değerlendirme sürecinde olması ile ilişkili sorumluluk 
tamamen yazarlara aittir. Yazarlar tekrardan kaçınmalı, özgün ve orijinal 
araştırmalarını göndermeye özen göstermelidirler.
e) Bölerek Yayınlama: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü 
bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda 
yayımlayarak bu yayınları ayrı yayınlar olarak sunmak, bölerek yayınlama 
kapsamında ele alınmaktadır. Yazarlar araştırma bütünlüğünü göz önünde 
bulundurmalı ve sonuçları etkileyecek bölmelerden kaçınmalıdırlar.
f) Yazarlık: Araştırmaya katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek 
ya da katkısı olan kişileri dâhil etmemek, haksız yazarlık kapsamında ele 
alınmaktadır. Araştırmanın planlanması, tasarımı, verilerin toplanması, analiz 
edilmesi, değerlendirilmesi, araştırmanın yayına hazırlanması ve son halinin 
ortaya koyulması aşamalarına tüm yazarlar yeterli düzeyde katkı sağlamış 
olmalıdırlar.



Etik Kurul İzni
Aşağıda yer alan araştırmalar için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir. 
Makale yazarının kadrosunda yer aldığı kurumdan onaylı “Etik Kurul İzni” 
alınmalıdır. Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri 

kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel 
yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,

• İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel 
amaçlarla kullanılması,

• İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
• Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
• Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
 
Ayrıca;
• Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin 

alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine 

uyulduğunun belirtilmesidir.

Bu makalelerde kesinlikle “Etik Kurul İzni” makale içinde belirtilmelidir. 
Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.

İntihal Politikası
Gönderilen tüm makaleler intihal kontrol taramasından geçmek zorundadır 
ve iThenticate ve/veya Turnitin (Advanced Plagiarism Dectection Software)  
aracılığıyla kontrol edilmektedir. Bu rapora bağlı olarak intihal oranı en az 
%20’yi geçmeyecek düzeyde olan makaleler yayımlanabilir. Bunun üzerinde 
intihal oranı olan makaleler kesinlikle yayımlanmamaktadır. %20’nin altında 
intihal oranı çıkan makalelerde hakem görüşlerine bağlı olarak güncelleme talep 
edilebilmektedir.

Telif Hakkı
Telif hakkı; bilimsel olarak hazırlanmış makalelerin ayrıntılı bir şekilde 
korunmasını amaçlar. Yazarın haklarını korumak ve yeniden basma ya da 
yayınlanan araştırmanın diğer kullanım izinlerini düzenlemek için İAÜD, 
yazarların makalelerini yayınlanmaya hazır olduğunda tüm haklarını imzalamaları 
gereken bir telif hakkı formuna sahiptir.
İAÜD, yazarların telif hakkını kısıtlama olmaksızın kullanmalarına izin vermez.
Teknik içeriğe ve tescilli materyalin korunmasına ilişkin sorumluluk yalnızca 
yazara ve kurumlara aittir ve İAÜD veya Yayın Kurulunun sorumluluğunda 
değildir. Başlıca yazar, makalenin diğer tüm yazarlar tarafından görülmesini 
sağlamaktan sorumludur. Gönderilmeden önce makalede telif hakkıyla korunan 



materyallerin kullanımı için gerekli tüm telif hakkı izinlerini almak yazarın 
sorumluluğundadır.

Yazar olarak haklarım nelerdir?
• Yetki olarak haklarınızı belirlemek için gönderdiğiniz veya yayınladığınız 

derginin politikasını kontrol etmeniz önemlidir. İAÜD’nin standart politikaları 
aşağıdaki yeniden kullanım haklarına izin verir:

• İAÜD; makalelerin yazarlar tarafından telif hakkı kısıtlaması olmaksızın 
kullanmasına izin vermez.

• Yayınlanan makaleyi, kendi eğitim ihtiyaçlarınız için veya araştırma 
kaynağınıza, bu arzın ticari amaçlarla kullanılmaması koşuluyla bireysel 
olarak sağlamak için kullanabilirsiniz.

• Yayınlanan makaleyi İAÜD’nin izni olmadan bir web sitesinde 
yayınlayamazsınız.

Makale Çağrısı
İAÜD, farklı alanlardan gelen akademisyen ve profesyonelleri “sosyal bilimler”le 
ilgili bu konulardaki farklı görüşlerini tartışmak üzere bir araya getirmeyi 
amaçlamaktadır.
• İAÜD’ün Ana Konuları
• Gazetecilik ve medya çalışmaları
• Görsel iletişim tasarımı
• Halkla ilişkiler
• Sinema
• Siyaset bilimi
• İletişim çalışmaları
• Sosyal psikoloji
• Sosyoloji
• Dilbilimi
• İletişim sosyolojisi
• İletişim sistemleri
• İletişim psikolojisi
• İletişim tarihi
• Kişilerarası iletişim
• Kitle iletişimi
• Kültürlerarası iletişim
• Siyasal iletişim
• Uluslararası iletişim
• Yeni iletişim teknolojileri
• Uygulamalı iletişim
• İletişim bilimleri
• Dijital kültür



• İletişim çalışmaları
• Reklamcılık
• Uzaktan eğitim
• Radyo, televizyon ve sinema
• Yayın Dili
• Türkçe ve İngilizce
• Makale Gönderimi
Makaleler sadece Dergipark üzerinden kabul edilmektedir.

İletişim
İstanbul Aydın Üniversitesi

İstanbul – Turkey
e-mail: iaud@aydin.edu.tr

Tel: +90212  4441428 – 43705
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ÖZ  

Araştõrmada, reklamlarda sunulan baba figŸrlerinin gelişimsel açõdan 
incelenmesi amaçlanmõştõr. Bu araştõrma, nitel araştõrma deseniyle 
oluşturulmuştur. Araştõrmada, nitel araştõrma yšntemlerinden dokŸman 
incelemesi yšntemi kullanõlmõştõr. 02-15 Kasõm 2020 tarihleri arasõnda en çok 
izlenme oranõna sahip olan programlarõn yayõn akõşõnda verilen reklamlar 
arasõndan baba figŸrlerinin bulunduğu reklamlar incelenmiştir. Toplamda 34 
reklamdaki baba figŸrŸ değerlendirmeye alõnmõştõr. Yapõlan analiz sonucunda 
kişilik šzellikleri, değerler ve roller temalarõ belirlenmiştir. Babalarõn kişisel 
šzellikleri temasõnda en fazla neşeli, mutlu, paylaşõmcõ, becerikli, eğlenceli, 
dŸşŸnceli ve yardõmsever šzelliklerinin bulunduğu belirlenmiştir. Değerler 
temasõnda babalarõn en fazla aile birliğine šnem veren, duyarlõ, sorumluluk 
sahibi, dayanõşmaya šnem veren ve yardõmsever değerlerine sahip olduklarõ 
belirlenmiştir. Sergilenen roller temasõnda babalarõn en fazla sorumluluk sahibi 
olan baba, ev işlerine yardõm eden baba, çocuğu ile ilgilenen baba, çocuğu 
yemek yemeye teşvik eden baba, çocuğu ile oyun oynayan baba, 
kahvaltõ/yemek masasõna ailesiyle birlikte oturan baba rollerini canlandõrdõklarõ 
belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Reklam, Baba, Çocuk Gelişimi, Reklam Analizi.  
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DEVELOPMENTALLY EXAMINATION OF FATHER 
FIGURES IN COMMERCIALS 

  
ABSTRACT 

The aim of the study was to examine the father figures presented in 
commercials from a developmental perspective. This research was conducted 
with a qualitative research design. In the research, the document analysis 
method, one of the qualitative research methods, was used. Among the 
commercials in the broadcast of the programs with the highest rate of watching 
between 02-15 November 2020, the commercials with father figures were 
examined. In total, the father figures in 34 advertisements were examined. As a 
result of the analysis, personality traits, values and roles themes were 
determined. In the theme of the personal characteristics of fathers, it was 
determined that the most cheerful, happy, sharing, resourceful, entertaining, 
thoughtful, and helpful characteristics were found. In the theme of values, it 
was determined that fathers attach great importance to family unity, are 
sensitive, responsible, attach importance to solidarity, and are helpful. In the 
theme of the roles displayed, it was determined that fathers played the most 
responsible roles of the father, the father who helps with household chores, the 
father who takes care of the child, the father who encourages the child to eat, 
the father who plays with his child, and the father who sits at the 
breakfast/dinner table with his family. 
  
Keywords: Commercials, Father, Child Development, Commercials Analysis. 
 
GİRİŞ  

Günümüzde çocuklar, reklamlarõn giderek daha fazla yoğun olduğu bir ortamla 
karşõ karşõya bulunmaktadõr (Calvert, 2008). Reklam dŸnyasõ çocuklara bir 
yandan eğlence, öğrenme ve kŸltŸrel deneyim açõsõndan šnemli fõrsatlar 
sunarken bir yandan da tüketim, ebeveyn-çocuk çatõşmasõ ve beslenme 
konularõnda istenmeyen durumlara ilişkin önemli endişeleri de barõndõrmaktadõr 
(Moore, 2007). ‚ocuklarõn ergenliğe ulaşana kadar reklamlarõ eleştirel bir bakõş 
açõsõyla değerlendirememeleri bu durum Ÿzerinde etkilidir. Reklamlarda 
sunulan içerikler, çocuklar tarafõndan doğru olarak kabul edilebilmektedir. Bu 
nedenle yetişkinlere kõyasla çocuklarõn reklamlarõn ikna edici etkisine daha 
duyarlõ olduklarõ dŸşŸnŸlmektedir (Kunkel ve ark., 2004). ‚ocuklarõn 
televizyonda sunulan reklamlarõ algõlama ve etkilenme düzeyleri yaşlarõna ve 
gelişim šzelliklerine gšre farklõlõk gšstermektedir. Piaget bilişsel gelişim 
kuramõnda yaş farklõlõklarõ dšrt aşamalõ olarak açõklanmakta ve her aşama 
çocuğun çevreden gelen bilgileri algõlamak ve işlemek için kullandõğõ bilişsel 
yapõlarla karakterize edilmektedir. ‚ocuklarõn soyut dŸşünceye geçmeden 
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önceki iki dönemini ifade eden aşamalar işlem öncesi dönem (2-7 yõl) ve somut 
işlemler dönemi (7-11 yõl) olarak ifade edilmektedir. İşlem öncesi dönem, dilin 
gelişimi ve hõzlõ kavramsal gelişim ile karakterizedir. Somut işlemler 
dšneminde çocuklar somut problemlere mantõksal dŸşŸnceyi uygulama becerisi 
geliştirmektedir. Roedder (1981) ise bilgi işleme teorisinde çocuklarõn 
gelişimini işleme yetenekleri açõsõndan nitelendirmiş ve bunlarõ Ÿç aşamaya 
ayõrmõştõr. Teoriye gšre, 11 yaş ve ŸstŸnde bulunan çocuklar stratejik 
işlemcilerdir ve bilgi depolama ve erişim stratejilerini kendiliğinden 
kullanabilirler. 7 ile 10 yaş arasõnda bulunan çocuklar ipuçlu işlemcilerdir ve bu 
tŸr stratejileri yalnõzca ipuçlarõ sağlanõrsa kullanabilirler. 6 yaş ve altõnda 
bulunan çocuklar ise sõnõrlõ işlemcilerdir ve işleme stratejilerini kullanamazlar 
(Bijmolt, Claassen ve Brus, 1998). İki kuramsal yaklaşõm gšz šnŸnde 
bulundurulduğunda çocuklarõn reklam içeriklerini anlamlandõrmalarõ için yaşõn 
šnemli bir değişken olduğu ifade edilebilir. Cinsiyet açõsõndan 
değerlendirildiğinde ise kõz ve erkek çocuklarõn birçok alanda farklõlõk 
gšstermesine karşõn yapõlan araştõrmalar programlarõ ve reklamlarõ ayõrt etme 
becerileri veya televizyon reklamlarõnõn satõş amacõnõ anlama açõsõndan kõz ve 
erkek çocuklar arasõnda šnemli farklõlõklar bulmamõştõr (DÕAlessio, Laghi ve 
Baiocco, 2009; European Advertising Standards Alliance, 2010). Condon 
(1980)Õa gšre çoğu kŸltŸrde erkeklerin ve kadõnlarõn davranõşlarõ açõkça 
farklõlaşmõştõr ve bu ayrõmlarõ sŸrdŸrmek için gŸçlŸ bir sosyal baskõ 
bulunmaktadõr. Dolayõsõyla kadõnlar Òkadõn gibiÓ davranmalõ ve kadõnlarõn işini 
yapmalõ ve erkekler Òerkek gibiÓ davranmalõdõr. ‚ocuklarõn model alabilmesi 
ve toplumsal cinsiyet davranõşlarõnõ šğrenebilmeleri için uygun modellere 
gereksinimleri bulunmaktadõr (†stŸndağ, 2020). Bu bakõş açõsõyla 
değerlendirildiğinde televizyon kolay erişimli olmasõ, reklamlarõn her kanalda 
ve sõkça tekrar ediliyor olmasõ šzellikleri nedeniyle çocuklara çok farklõ ve 
zengin modeller sunmaktadõr. Televizyon, bŸyŸk šlçŸde insanlarõn izlemeye 
harcadõklarõ çok fazla zaman nedeniyle cinsiyet rollerini šğrenme ve šzŸmseme 
Ÿzerinde gŸçlŸ bir etkiye sahiptir. Goffman (1979)Õa gšre de reklamlardaki 
cinsiyet temsilleri değerler, inançlar veya normlar gibi Òsosyal yapõnõn temel 
šzellikleriniÓ kolayca yansõtabilir. Reklamcõlar, toplumsal cinsiyet rollerinin 
aynõ kalõp gšrŸntŸlerini sanki toplum tarafõndan isteniyormuş gibi pekiştirerek, 
reklamcõlõkta toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili sõnõrlõ bir değer veya inanç 
anlamõnõ kullanma eğilimindedir (Williamson, 1978). Reklam verenler, mevcut 
inançlarõ olan bir hedef kitleyle iletişim kurmaya çalõşõr. Reklam verenler, kalõp 
gšrŸntŸ kullanõmõnõn, hedef kitleyle iletişim kurmayõ ve ŸrŸnlerini satmayõ 
gerçekçi değer ve inançlarõn kullanõlmasõndan daha kolay hale getirdiğine 
inanmaktadõr (Ganahl, Kim ve Netzley, 2003). Benzer medya içeriklerine uzun 
sŸreli maruz kalma çocuklarõn dŸnyaya ilişkin bakõş açõlarõnõ etkileme gŸcŸne 
sahip olabilmektedir (†stŸndağ, 2020).  
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İçinde yaşadõğõmõz pandemi sŸrecinin etkisiyle çocuklarõn televizyon izlemek 
için çok fazla vakit ayõrdõklarõ gšrŸlmektedir. ‚ocuklar gšzlem yoluyla kadõn 
ve erkek toplumsal cinsiyet rollerini ve kalõp yargõlarõnõ šğrenip, 
içselleştirmektedir. Bu nedenle de televizyonda gšrdŸkleri içerikleri olmasõ 
gereken olarak algõlama ihtimalleri yŸksektir. Ayrõca šzellikle okul dšneminde 
otorite, çocuklar tarafõndan koşulsuz kabul edilmektedir. Otoritenin davranõşlarõ 
sorgulanmadan kabul edildiğinden, televizyonda verilen yanlõş mesajlar bu yaş 
grubunun olumsuz yšnde etkilenmesine sebep olabilir (Bandura, 2002). 

TŸrkiyeÕde yayõnlanmakta olan çeşitli reklamlarõn geniş yelpazede baba 
figŸrlerine gelişimsel açõdan nasõl yer verdiklerine yšnelik araştõrmalar alanda 
pek yer almamaktadõr (Ayvaz, 2019; Şahin, Yšnet ve Suher, 2016; †nalan ve 
Şeşen, 2020). Bu çalõşmalar; toplumsal cinsiyet, reklamlarõn inandõrõcõlõk 
dŸzeyleri, erkeklik ve tŸketim nesneleri gibi konulara değinmiştir. Baba 
figŸrleri Ÿzerine gelişimsel, anlamla yoğunlaşan ve çocuklara model olarak 
sunulan içeriklere yer verilmemiştir. Bu nedenle araştõrmada, reklamlarda 
sunulan baba figŸrlerinin gelişimsel açõdan incelenmesi amaçlanmõştõr. Alanda 
bu kapsamda yapõlacak ilk çalõşmalardan olmasõ sebebiyle alana šnemli katkõ 
sağlayacağõna inanõlmaktadõr. 

YÖNTEM 

Araştõrmanõn Modeli 

Bu çalõşma, temel nitel araştõrma deseniyle oluşturulmuştur. Araştõrmada nitel 
araştõrma yšntemlerinden dokŸman incelemesi yšntemi kullanõlmõştõr (Yõldõrõm 
ve Şimşek, 2018). 

…rnekleme SŸreci  

Araştõrmada amaçlõ šrnekleme yšntemlerinden šlçŸt šrnekleme yšntemi 
kullanõlmõştõr (Yõldõrõm ve Şimşek, 2016). ‚alõşmanõn šrneklemini oluşturan 
reklamlar belirlenirken šlçŸtler; televizyonun evlerde en çok izlenme saat 
aralõğõ (prime time-20:00-23:00) ve bu aralõkta izlenme dŸzeyi en yŸksek olan 
programlarõn yayõn akõşõnda verilen reklamlar olarak ele alõnmõştõr.  

Bu çalõşmada, 02-15 Kasõm 2020 tarihleri arasõnda Televizyon İzleme 
Araştõrmalarõ Anonim Şirketi (TİAK) reyting sonuçlarõ kontrol edilerek en çok 
izlenme oranõna sahip olan programlar listelenmiş, en çok izlenen ilk on 
program belirlenmiş, daha sonra bu programlarõn yayõnõ esnasõnda program 
aralarõnda verilen reklamlar incelenmiş ve tŸm reklamlar çalõşmaya d‰hil 
edilmiştir. 
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Verilerin Toplanmasõ  

Örneklem seçimi sonucunda belirlenen tüm reklamlar araştõrmacõ tarafõndan 
incelenmiştir. Baba figŸrlerinin bulunduğu reklamlar listelenmiştir. Belirlenen 
reklamlar çocuklarõn temel gelişim alanlarõna uygun olarak izlenmiştir. Bu 
amaçla dokŸman incelemesi yapõlmõştõr. Nitel araştõrmalar tek başõna bir veri 
toplama yšntemi olarak kullanõlabileceği gibi diğer veri toplama yšntemleri ile 
de desteklenebilmektedir (Yõldõrõm ve Şimşek, 2016). Reklam içerikleri reklam 
sŸresi, reklam veren kuruluş, reklam türü, reklam hedef kitlesi, reklam ana 
sektšrŸ, reklam anlatõm tarzõ, reklam ana karakteri, reklam yardõmcõ karakteri, 
baba figŸrŸnŸn kişisel šzellikleri, baba figŸrŸnŸn yansõttõğõ değerler, baba 
figŸrŸnŸn davranõşlarõ kapsamõnda detaylõca incelenmiştir.  

02-15 Kasõm 2020 tarihleri arasõnda en çok izlenme oranõna sahip olan 
programlar Tablo 1Õde yer almaktadõr.  

Tablo 1. 02-15 Kasõm 2020 Tarihleri Arasõnda Totalde En ‚ok İzlenme 
Oranõna Sahip Olan Programlar 

Sõra Program Reyting Oran 
1 Bir Zamanlar ‚ukurova 11,11 26,82 
2 Masumlar Apartmanõ 9,91 23,17 
3 Kuruluş Osman  8,08 22,10 
4 Eşkõya DŸnyaya HŸkŸmdar Olmaz 7,58 19,09 
5 Mucize Doktor  7,44 18,20 
6 ‚ukur  7,38 17,51 
7 Sadakatsiz  7,12 16,82 
8 Kõrmõzõ Oda  7,08 17,20 
9 Uyanõş BŸyŸk Selçuklu  6,64 15,83 
10 Arka Sokaklar  5,99 15,69 
 
Bu programlarda verilen reklamlarõn toplamda 173 farklõ reklam olduğu 
belirlenmiştir. Reklam tekrarlarõ tek olarak değerlendirmeye alõnmõştõr. Toplam 
reklamlarõn tamamõ izlenerek içerisinde baba figŸrŸ bulunan reklamlar 
seçilmiştir. 34 reklamda baba figŸrŸnŸn kullanõldõğõ belirlenmiştir. İncelenen 
reklamlar Tablo 2Õde yer almaktadõr.  
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Tablo 2. Örneklem Grubunda Bulunan Reklamlar 

 Reklamlar   Reklamlar 
1 Carrefoursa 18 Sultan Et 
2 Sunny Televizyon 19 Karaca Kahve Hatõr Gold 
3 İş Turkcell 20 Nutella 
4 Bepanthol Baby 21 Colamerim 
5 Winer Polimer Pencere 22 Ocean Vitamin D 
6 Komili Zeytinyağõ 23 Febreze  
7 Avansas 24 Regal  
8 Teknosa 25 Möllers Omega 3  
9 İçim Labne 26 Duracell Dayan Kumanda 
10 Dr. Oetker  27 Zen Põrlanta  
11 Jolly Tur 28 Knorr Çorba  
12 Familia Kâğõt Havlu 29 Eti Burçak 
13 Arçelik 30 Easy Feash Oil 
14 Dyson Hava Temizleyici 31 President Peynir 
15 Koroplast  32 ‚erezza Aile Acõlõ 
16 Corega Yastõk Konforu 33 Sütaş Süt Çiftlik 
17 Finish Quantum Max  34 Põnar Multi SŸt  
 
Verilerin Analizi 

Nitel olarak gerçekleştirilen bu araştõrmadan elde edilen veriler, doküman 
incelemesi yšntemi kullanõlarak analiz edilmiştir. Doküman incelemesi 
yönteminde araştõrma sõrasõnda elde edilen veri ya da dokŸmanlar 
incelenmekte, birbirine benzeyen kavramlara ilişkin kategoriler oluşturulmakta 
ve bu kategorilere ilişkin kodlamalar yapõlmaktadõr. Oluşturulan kodlar başka 
araştõrmacõlarõn anlayabileceği şekilde yorumlanarak ifade edilmektedir. 

İncelenen reklamlardaki baba figŸrlerinin šzellikleri ayrõntõlõ şekilde 
listelenmiştir. Oluşturulan listeden birbirine benzeyen niteliklerle ilgili 
kategoriler oluşturulmuştur. Sonrasõnda ise oluşturulan kategoriler kodlanmõştõr. 
Yapõlan bu ilk analiz sonrasõnda 10 gŸn ara verilmiştir. 10 günün sonunda ikinci 
kez reklamlar yeniden incelenmiş, listeler oluşturulmuş ve kodlama yapõlmõştõr. 
İlk analiz ve ikinci analiz sonuçlarõ karşõlaştõrõlmõş, kategorilere ve kodlara son 
hali verilmiştir. Araştõrmanõn gŸvenirliği için kodlayõcõlar arasõ analiz çalõşmasõ 
yapõlmõştõr. Farklõ bir kodlayõcõ tarafõndan reklamlarõn %20Õsi izlenmiştir. Elde 
edilen sonuçlar Miles ve Huberman (2002) formülüne göre analiz edilmiştir. 
Kodlayõcõlar arasõ gŸvenilirlik %87 olarak tespit edilmiştir.  
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16 Corega Yastõk Konforu 33 Sütaş Süt Çiftlik 
17 Finish Quantum Max  34 Põnar Multi SŸt  
 
Verilerin Analizi 

Nitel olarak gerçekleştirilen bu araştõrmadan elde edilen veriler, doküman 
incelemesi yšntemi kullanõlarak analiz edilmiştir. Doküman incelemesi 
yönteminde araştõrma sõrasõnda elde edilen veri ya da dokŸmanlar 
incelenmekte, birbirine benzeyen kavramlara ilişkin kategoriler oluşturulmakta 
ve bu kategorilere ilişkin kodlamalar yapõlmaktadõr. Oluşturulan kodlar başka 
araştõrmacõlarõn anlayabileceği şekilde yorumlanarak ifade edilmektedir. 

İncelenen reklamlardaki baba figŸrlerinin šzellikleri ayrõntõlõ şekilde 
listelenmiştir. Oluşturulan listeden birbirine benzeyen niteliklerle ilgili 
kategoriler oluşturulmuştur. Sonrasõnda ise oluşturulan kategoriler kodlanmõştõr. 
Yapõlan bu ilk analiz sonrasõnda 10 gŸn ara verilmiştir. 10 günün sonunda ikinci 
kez reklamlar yeniden incelenmiş, listeler oluşturulmuş ve kodlama yapõlmõştõr. 
İlk analiz ve ikinci analiz sonuçlarõ karşõlaştõrõlmõş, kategorilere ve kodlara son 
hali verilmiştir. Araştõrmanõn gŸvenirliği için kodlayõcõlar arasõ analiz çalõşmasõ 
yapõlmõştõr. Farklõ bir kodlayõcõ tarafõndan reklamlarõn %20Õsi izlenmiştir. Elde 
edilen sonuçlar Miles ve Huberman (2002) formülüne göre analiz edilmiştir. 
Kodlayõcõlar arasõ gŸvenilirlik %87 olarak tespit edilmiştir.  

Araştõrmanõn Etik Onayõ 

Araştõrma için Sağlõk Bilimleri †niversitesi Hamidiye Bilimsel Araştõrmalar 
Etik KuruluÕndan 06.11.2020 tarih ve 20/424 kayõt numarasõ ile Etik Kurul 
Onayõ alõnmõştõr. 

BULGULAR 

Araştõrma kapsamõnda 34 reklam incelenmiştir. Reklamlarla ilgili genel bilgiler 
Tablo 3Õte yer almaktadõr.  

Tablo 3. İncelenen Reklamlarõn Genel …zellikleri 

…zellikler Frekans 
Rekl‰m SŸre/Saniye  
0-15 sn.  1 
16-30 sn.  15 
31-45 sn.  8 
46 sn. ve Ÿzeri 10 
Rekl‰m Veren Kuruluş   
Ulusal 15 
Uluslararasõ 19 
Rekl‰m TŸrŸ  
Rekl‰m Kuşağõ İçinde  34 
Kullanõcõ Hedef Kitlesi  
Yetişkin Kadõn  3 
Hem Yetişkin Erkek Hem Yetişkin Kadõn  29 
0-2 Yaş Arasõndaki ‚ocuk  12 
3-6 Yaş Arasõndaki ‚ocuk  20 
7-12 Yaş Arasõndaki ‚ocuk  25 
13 Yaş ve †zerindeki Gençler 25 
Rekl‰m Dili Hedef Kitlesi  
Yetişkin Kadõn  6 
Yetişkin Erkek  2 
Hem Yetişkin Erkek Hem Yetişkin Kadõn  26 
0-2 Yaş Arasõndaki ‚ocuk  2 
3-6 Yaş Arasõndaki ‚ocuk  8 
7-12 Yaş Arasõndaki ‚ocuk  11 
13 Yaş ve †zerindeki Gençler 9 
Rekl‰mõn Ana SektšrŸ  
Eğlence KŸltŸr Sanat ve Sporla İlgili 
Faaliyetler 

2 

Ev Temizlik †rŸnleri ve Şirketleri 5 
Gõda 11 
İçecekler 2 
Kozmetik ve Kişisel Bakõm 2 
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Mobilya, Ev Tekstili ve Eşyalarõ 7 
Perakende (Mağazacõlõk) 3 
Takõ 1 
Gõda Takviyesi 4 
Rekl‰mda Kullanõlan Anlatõm Tarzõ  
Gerçekçi  31 
Duygusal  5 
Mizahî 2 
Abartõlõ  6 
Ana Karakter  
Çocuk 3 
Yetişkin 10 
Çocuk ve Yetişkin  20 
Fantastik Varlõklar  2 
Hayvan 1 
Ürünün Kendisi 24 
Yardõmcõ Karakterler  
Çocuk 2 
Yetişkin 11 
Çocuk ve Yetişkin  15 
Hayvan 1 
Fantastik Varlõklar  1 
Ürünün Kendisi 29 
 

Tabloda incelenen reklamlarõn sŸrelerinin çoğunlukla 16-30 saniye aralõğõnda 
olduğu, reklâm veren kuruluşun çoğunlukla uluslararasõ olduğu, reklamlarõn 
tamamõnõn rekl‰m kuşağõ içinde yayõnlandõğõ, kullanõcõ hedef kitlesinin 
çoğunlukla hem yetişkin erkek hem de yetişkin kadõnlara yšnelik olduğu, 
rekl‰m dili hedef kitlesinin de benzer şekilde hem yetişkin erkek hem de 
yetişkin kadõnlara yšnelik olduğu, reklamlarõn ana sektšrŸnŸn gõda olduğu, 
rekl‰mlarda çoğunlukla gerçekçi bir anlatõm tarzõnõn kullanõldõğõ, ana 
karakterlerin çoğunlukla ŸrŸnŸn kendisi olduğu ve yardõmcõ karakterlerin de 
yine çoğunlukla ŸrŸnŸn kendisi olduğu belirlenmiştir.  

Babalarõn Kişisel Özellikleri:  

Reklamlarda bulunan baba figŸrlerinin kişisel šzellikleri Tablo 4Õte yer 
almaktadõr.  
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Mobilya, Ev Tekstili ve Eşyalarõ 7 
Perakende (Mağazacõlõk) 3 
Takõ 1 
Gõda Takviyesi 4 
Rekl‰mda Kullanõlan Anlatõm Tarzõ  
Gerçekçi  31 
Duygusal  5 
Mizahî 2 
Abartõlõ  6 
Ana Karakter  
Çocuk 3 
Yetişkin 10 
Çocuk ve Yetişkin  20 
Fantastik Varlõklar  2 
Hayvan 1 
Ürünün Kendisi 24 
Yardõmcõ Karakterler  
Çocuk 2 
Yetişkin 11 
Çocuk ve Yetişkin  15 
Hayvan 1 
Fantastik Varlõklar  1 
Ürünün Kendisi 29 
 

Tabloda incelenen reklamlarõn sŸrelerinin çoğunlukla 16-30 saniye aralõğõnda 
olduğu, reklâm veren kuruluşun çoğunlukla uluslararasõ olduğu, reklamlarõn 
tamamõnõn rekl‰m kuşağõ içinde yayõnlandõğõ, kullanõcõ hedef kitlesinin 
çoğunlukla hem yetişkin erkek hem de yetişkin kadõnlara yšnelik olduğu, 
rekl‰m dili hedef kitlesinin de benzer şekilde hem yetişkin erkek hem de 
yetişkin kadõnlara yšnelik olduğu, reklamlarõn ana sektšrŸnŸn gõda olduğu, 
rekl‰mlarda çoğunlukla gerçekçi bir anlatõm tarzõnõn kullanõldõğõ, ana 
karakterlerin çoğunlukla ŸrŸnŸn kendisi olduğu ve yardõmcõ karakterlerin de 
yine çoğunlukla ŸrŸnŸn kendisi olduğu belirlenmiştir.  

Babalarõn Kişisel Özellikleri:  

Reklamlarda bulunan baba figŸrlerinin kişisel šzellikleri Tablo 4Õte yer 
almaktadõr.  

  

Tablo 4. Baba Figürlerinin Kişisel Özelliklerinin Frekans Dağõlõmõ 

Özellik Frekans Özellik Frekans 
Neşeli  24 Bilgili  1 
Paylaşõmcõ  16 Hoşgörülü  3 
Akõllõ  3 Yaratõcõ  1 
Cšmert  3 Dikkatli  3 
‚alõşkan  7 Sorgulayõcõ  1 
Dürüst  2 Sorumlu  6 
Tedbirli  7 DüşŸnceli  10 
Adil  3 Merhametli  2 
Girişken  6 Bilinçli  1 
İyi yürekli  7 Fedakâr  1 
Misafirperver  4 Mutlu  23 
Becerikli 12 Mutsuz  1 
Gururlu  3 Eğlenceli  12 
Meraklõ  2 Esprili 4 
Saygõlõ  1 Aile Babasõ 21 
Umutlu  2 Komik 5 
Maceracõ  2 Temiz/Titiz 2 
Korkak  2 Hareketli  8 
Duygusal  4 Sportif 8 
Cesaretli  2 Doğa sever  4 
Yardõmsever  8 Arkadaş canlõsõ 3 
Hayvan sever  2   
 

İncelenen reklamlardaki baba figŸrlerinin 24 tanesinin neşeli, 23 tanesinin 
mutlu, 21 tanesinin aile babasõ, 16 tanesinin paylaşõmcõ, 12 tanesinin becerikli, 
12 tanesinin eğlenceli, 10 tanesinin dŸşŸnceli, 8 tanesinin yardõmsever, 8 
tanesinin hareketli, 8 tanesinin sportif, 7 tanesinin çalõşkan, 7 tanesinin tedbirli, 
7 tanesinin iyi yŸrekli, 6 tanesinin girişken, 6 tanesinin sorumlu, 5 tanesinin 
komik, 4 tanesinin misafirperver, 4 tanesinin duygusal, 4 tanesinin esprili, 4 
tanesinin doğasever, 3 tanesinin akõllõ, 3 tanesinin cšmert, 3 tanesinin 
hoşgšrŸlŸ, 3 tanesinin dikkatli, 3 tanesinin adil, 3 tanesinin gururlu, 3 tanesinin 
arkadaş canlõsõ, 2 tanesinin dŸrŸst, 2 tanesinin meraklõ, 2 tanesinin umutlu, 2 
tanesinin maceracõ, 2 tanesinin korkak, 2 tanesinin cesaretli, 2 tanesinin hayvan 
sever, 2 tanesinin merhametli, 2 tanesinin temiz/titiz, 1 tanesinin bilgili, 1 
tanesinin yaratõcõ, 1 tanesinin saygõlõ, 1 tanesinin sorgulayõcõ, 1 tanesinin 
bilinçli, 1 tanesinin fedak‰r, 1 tanesinin mutsuz olduğu belirlenmiştir.  

Babalarõn Sahip Olduklarõ Değerler:  

Reklamlarda bulunan baba figŸrlerinin sahip olduğu değerler Tablo 5Õte yer 
almaktadõr.  
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Tablo 5. Baba Figürlerinin Değerlerinin Frekans Dağõlõmõ 

Değerler Frekans 
Aile birliğine önem verme 27 
Gelenek, görenek, örf ve âdetlere önem verme 3 
Toplumsal kurallara önem verme 4 
Dayanõşmaya önem verme 14 
Yardõmsever 14 
Dürüst 1 
Duyarlõ 27 
Sorumluluk sahibi  24 
 

İncelenen reklamlardaki baba figŸrlerinin 27 tanesinin aile birliğine šnem 
verdiği, 27 tanesinin duyarlõ olduğu, 24 tanesinin sorumluluk sahibi olduğu, 14 
tanesinin dayanõşmaya šnem verdiği, 14 tanesinin yardõmsever olduğu, 4 
tanesinin toplumsal kurallara šnem verdiği, 3 tanesinin gelenek, gšrenek, šrf ve 
âdetlere šnem verdiği, 1 tanesinin dŸrŸst olduğu belirlenmiştir.  

Babalarõn Sergilediği Roller: 

Reklamlarda bulunan baba figŸrlerinin sergilediği roller Tablo 6Õda yer 
almaktadõr. 
 

Tablo 6. Baba FigŸrlerinin Rollerinin Frekans Dağõlõmõ 

Sergilenen roller  Frekans 
Sorumluluk sahibi olan baba 29 
Ev işlerine yardõm eden baba 16 
Çocuğu yemek yemeye teşvik eden baba 10 
Eşini takdir eden baba 6 
Gazete okuyan baba 1 
Kahvaltõ/yemek masasõna ailesiyle birlikte oturan baba 7 
Yemek yapan baba 7 
Çocuğu ile ilgilenen baba 14 
Çocuğu ile oyun oynayan baba 8 
Çocuğu ile mutfakta vakit geçiren baba 3 
Dans eden baba 7 
Spor yapan baba 6 
Şarkõ sšyleyen baba 4 
Temizlik yapan baba 4 
Televizyon izleyen baba 2 
Eşini sevip ona hediye alan baba 1 
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Tablo 5. Baba Figürlerinin Değerlerinin Frekans Dağõlõmõ 

Değerler Frekans 
Aile birliğine önem verme 27 
Gelenek, görenek, örf ve âdetlere önem verme 3 
Toplumsal kurallara önem verme 4 
Dayanõşmaya önem verme 14 
Yardõmsever 14 
Dürüst 1 
Duyarlõ 27 
Sorumluluk sahibi  24 
 

İncelenen reklamlardaki baba figŸrlerinin 27 tanesinin aile birliğine šnem 
verdiği, 27 tanesinin duyarlõ olduğu, 24 tanesinin sorumluluk sahibi olduğu, 14 
tanesinin dayanõşmaya šnem verdiği, 14 tanesinin yardõmsever olduğu, 4 
tanesinin toplumsal kurallara šnem verdiği, 3 tanesinin gelenek, gšrenek, šrf ve 
âdetlere šnem verdiği, 1 tanesinin dŸrŸst olduğu belirlenmiştir.  

Babalarõn Sergilediği Roller: 

Reklamlarda bulunan baba figŸrlerinin sergilediği roller Tablo 6Õda yer 
almaktadõr. 
 

Tablo 6. Baba FigŸrlerinin Rollerinin Frekans Dağõlõmõ 

Sergilenen roller  Frekans 
Sorumluluk sahibi olan baba 29 
Ev işlerine yardõm eden baba 16 
Çocuğu yemek yemeye teşvik eden baba 10 
Eşini takdir eden baba 6 
Gazete okuyan baba 1 
Kahvaltõ/yemek masasõna ailesiyle birlikte oturan baba 7 
Yemek yapan baba 7 
Çocuğu ile ilgilenen baba 14 
Çocuğu ile oyun oynayan baba 8 
Çocuğu ile mutfakta vakit geçiren baba 3 
Dans eden baba 7 
Spor yapan baba 6 
Şarkõ sšyleyen baba 4 
Temizlik yapan baba 4 
Televizyon izleyen baba 2 
Eşini sevip ona hediye alan baba 1 
 

İncelenen reklamlardaki baba figürlerinin 29 tanesinin sorumluluk sahibi olan 
baba, 16 tanesinin ev işlerine yardõm eden baba, 14 tanesinin çocuğu ile 
ilgilenen baba, 10 tanesinin çocuğu yemek yemeye teşvik eden baba, 8 
tanesinin çocuğu ile oyun oynayan baba, 7 tanesinin kahvaltõ/yemek masasõna 
ailesiyle birlikte oturan baba, 7 tanesinin yemek yapan baba, 7 tanesinin dans 
eden baba, 6 tanesinin eşini takdir eden baba, 6 tanesinin spor yapan baba, 4 
tanesinin şarkõ sšyleyen baba, 4 tanesinin temizlik yapan baba, 3 tanesinin 
çocuğu ile mutfakta vakit geçiren baba, 2 tanesinin televizyon izleyen baba, 1 
tanesinin gazete okuyan baba, 1 tanesinin eşini sevip ona hediye alan baba 
rolünde olduğu belirlenmiştir.  

SONUÇ  

Reklamlarda sunulan cinsiyet rolleri ile ilgili yapõlan ilk araştõrma, Dominick ve 
Rauch (1972) tarafõndan gerçekleştirilmiştir. Yapõlan çalõşma kadõnlar Ÿzerine 
yoğunlaşmakta ve reklamlarda sunulan cinsiyet rollerini incelemekteydi. 
Reklamlarda bulunan kadõnlar genellikle evli, genç, kadõnlara uygun olduğu 
düşŸnŸlen geleneksel mesleklerle ilgili, az konuşan ve ŸrŸnŸ tanõtan, daha çok 
gšrsel olarak reklamlarda yer alan ve temizlik, bulaşõk, çocuk bakõmõ gibi işleri 
yapan kişiler olarak tasvir edilmektedir. Sonraki yõllarda da reklamlar ve 
sunulan cinsiyet rolleri ile ilgili pek çok araştõrma yapõlmõştõr. Yapõlan 
araştõrmalar, televizyon reklamlarõndaki cinsiyet rollerinin tasvirlerinin belirli 
bir Ÿlkedeki sosyokŸltŸrel çevre ile yakõndan ilişkili olduğunu gšstermektedir 
(Cheng, 1997; Uray ve Burnaz, 2003). Yapõlan araştõrmada, babalarõn 
reklamlarda canlandõrdõklarõ rollerin, erkeklerin reklam içeriklerinde değişen 
rollerinin bir kanõtõ olduğu düşŸnŸlmektedir. Uray ve Burnaz (2003)Õõn 
Ÿlkemizde yayõnlanan reklamlarda sunulan cinsiyet rollerini inceledikleri 
araştõrmada erkek karakterlerin baskõn, otoriter ses olarak erkek sesinin 
egemenliğini destekleyen ve psikolojik olarak rahat yapõda olduklarõ 
belirlenmiştir. Yapõlan araştõrmada, babalarõn sergiledikleri rollerin tamamõ 
çocuklar için uygun model kapsamõnda değerlendirilebilir. Sorumluluk sahibi 
olan baba, çocuğu ile ilgilenen baba, ev işlerine yardõm eden baba ve çocuğu 
yemek yemeye teşvik eden baba yŸksek oranda içeriklerde sunulmaktadõr. 
Reklamlarõn geleneksel babalõk davranõşlarõndan uzaklaştõğõ, toplumun değişen 
kadõn ve erkek rollerine bakõşõnõ yansõtacak şekilde tasvir edildiği 
düşŸnŸlmektedir. Fowler ve Thomas (2015) yaptõklarõ araştõrmada televizyon 
reklamlarõnda yalnõzca erkeklere odaklandõklarõ bir analiz çalõşmasõ yaptõlar ve 
beş yõllõk zaman diliminde reklam cinsiyet rollerinde değişiklikler olduğunu, 
giderek başrolde daha az erkek olduğunu, baba olarak gšsterilen erkek 
karakterlerde artõş olduğunu ve erkek karakterlerin toplumun değişen kadõn ve 
erkek rollerine bakõşõnõ yansõtacak şekilde tasvir edildiğini šne sŸrmŸşlerdir. 
Marshall ve arkadaşlarõ (2014) baba rolŸndeki erkeklerin 60 yõllõk reklam 
portrelerini inceledikleri araştõrmalarõnda reklamlarõn çoğunun geleneksel 
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babalõk modellerinin değişmesine karşõn geleneksel cinsiyet rollerinin de 
pekiştirildiğini belirlemişlerdir. Elde edilen bulgu, bu bağlamda literatŸr ile 
uyumluluk gšstermektedir. ‚ocuklarõn medyada gšrdŸklerinin veya 
duyduklarõnõn algõlarõnõ, tutumlarõnõ, değerlerini ve davranõşlarõnõ etkilediği 
varsayõmõ (Holbrook, 1987) dikkate alõndõğõnda çocuklar için uygun baba 
modellerinin sunulduğu ifade edilebilir. Cinsiyet rol davranõşlarõnõ klişeleştirme 
her zaman olumsuz bir yargõ olarak değerlendirilmemelidir çŸnkŸ klişeleşmiş 
davranõşlar gŸnlŸk yaşamõmõzõ sŸrdŸrmemizde yararlõ olabilir. Burada šnemli 
olan durumun çocuklara sunulan davranõşõn ne derece uygun olduğunun 
belirlenmesidir. Bu nedenle sunulan iyi šrnekler, çocuklarõn iyi ve olumlu 
davranõşlar sergilenmesine katkõ sunabilir. …rneğin, çocuklara bakan kadõnlarõn 
rol davranõşlarõnõn klişeleştirilmesi, erkeklerin çocuk bakmayacağõ dŸşŸncesinin 
oluşmasõna ve toplumsal cinsiyet rolŸ olarak benimsenmesine yol açabilir. 
Cinsiyet rollerinin biyoloji tarafõndan değil, esas olarak sosyal çevre tarafõndan 
belirlendiği ileri sŸrŸlmektedir (Ashmore ve Del Boca, 1981). Yapõlan 
araştõrmalar, yõllar içinde toplumsal cinsiyet rollerinde meydana gelen bŸyŸk 
değişikliklerin, bu sonuçlarõ belirleyen biyolojik faktšrlerden ziyade sosyal 
faktšrlerden kaynaklandõğõnõ kanõtlamaktadõr. ‚ŸnkŸ biyoloji bu dšnemde 
değişmemiştir (Ceci ve ark. 2009). İncelenen reklamlardaki baba figŸrlerinin 
daha çok neşeli, mutlu, aile babasõ, paylaşõmcõ, becerikli, eğlenceli, dŸşŸnceli, 
yardõmsever, hareketli ve sportif šzelliklere sahip olarak sunulmasõnõn da 
sergilenen roller ile tutarlõlõk sağladõğõ dŸşŸnŸlmektedir.  

‚alõşma, 02-15 Kasõm 2020 tarihleri arasõnda yayõmlanan reklamlarõn analizi 
ile sõnõrlõdõr. Bu nedenle daha geniş bir zaman aralõğõ alõnarak benzer dokŸman 
analiz çalõşmalarõ yapõlabilir. Reklam içeriklerinde çocuklarõn ve annelerin de 
benzer şekilde incelendiği çalõşmalar yapõlabilir. ‚ocuklara iyi modellerin 
sunulduğu içeriklerin daha fazla olabileceği uygun reklamlar ve yapõmlarõn 
çoğaltõlmasõna da yapõlacak araştõrmalar ile katkõ verilebilir.  
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babalõk modellerinin değişmesine karşõn geleneksel cinsiyet rollerinin de 
pekiştirildiğini belirlemişlerdir. Elde edilen bulgu, bu bağlamda literatŸr ile 
uyumluluk gšstermektedir. ‚ocuklarõn medyada gšrdŸklerinin veya 
duyduklarõnõn algõlarõnõ, tutumlarõnõ, değerlerini ve davranõşlarõnõ etkilediği 
varsayõmõ (Holbrook, 1987) dikkate alõndõğõnda çocuklar için uygun baba 
modellerinin sunulduğu ifade edilebilir. Cinsiyet rol davranõşlarõnõ klişeleştirme 
her zaman olumsuz bir yargõ olarak değerlendirilmemelidir çŸnkŸ klişeleşmiş 
davranõşlar gŸnlŸk yaşamõmõzõ sŸrdŸrmemizde yararlõ olabilir. Burada šnemli 
olan durumun çocuklara sunulan davranõşõn ne derece uygun olduğunun 
belirlenmesidir. Bu nedenle sunulan iyi šrnekler, çocuklarõn iyi ve olumlu 
davranõşlar sergilenmesine katkõ sunabilir. …rneğin, çocuklara bakan kadõnlarõn 
rol davranõşlarõnõn klişeleştirilmesi, erkeklerin çocuk bakmayacağõ dŸşŸncesinin 
oluşmasõna ve toplumsal cinsiyet rolŸ olarak benimsenmesine yol açabilir. 
Cinsiyet rollerinin biyoloji tarafõndan değil, esas olarak sosyal çevre tarafõndan 
belirlendiği ileri sŸrŸlmektedir (Ashmore ve Del Boca, 1981). Yapõlan 
araştõrmalar, yõllar içinde toplumsal cinsiyet rollerinde meydana gelen bŸyŸk 
değişikliklerin, bu sonuçlarõ belirleyen biyolojik faktšrlerden ziyade sosyal 
faktšrlerden kaynaklandõğõnõ kanõtlamaktadõr. ‚ŸnkŸ biyoloji bu dšnemde 
değişmemiştir (Ceci ve ark. 2009). İncelenen reklamlardaki baba figŸrlerinin 
daha çok neşeli, mutlu, aile babasõ, paylaşõmcõ, becerikli, eğlenceli, dŸşŸnceli, 
yardõmsever, hareketli ve sportif šzelliklere sahip olarak sunulmasõnõn da 
sergilenen roller ile tutarlõlõk sağladõğõ dŸşŸnŸlmektedir.  

‚alõşma, 02-15 Kasõm 2020 tarihleri arasõnda yayõmlanan reklamlarõn analizi 
ile sõnõrlõdõr. Bu nedenle daha geniş bir zaman aralõğõ alõnarak benzer dokŸman 
analiz çalõşmalarõ yapõlabilir. Reklam içeriklerinde çocuklarõn ve annelerin de 
benzer şekilde incelendiği çalõşmalar yapõlabilir. ‚ocuklara iyi modellerin 
sunulduğu içeriklerin daha fazla olabileceği uygun reklamlar ve yapõmlarõn 
çoğaltõlmasõna da yapõlacak araştõrmalar ile katkõ verilebilir.  
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ÖZ 

İletişim, zamana bağlõ olarak sürekli bir değişim ve gelişim süreci içerisindedir. 
Çağõmõzda kŸreselleşen dŸnyada daha hõzlõ bir biçimde devam eden bu gelişim 
ve değişim ile bireylerin bilgiye erişimi çok daha kõsa zaman almaya 
başlamõştõr. Bireysel ve kitlesel olmak Ÿzere farklõ birçok tŸrŸ olan iletişimin 
gŸnŸmŸzdeki en yaygõn tŸrŸ kitle iletişimidir. Kitle iletişim araçlarõndan biri 
olan gazeteler, geniş kitlelere hitap edebilmesi, belirgin bir okuyucu kitlesine 
sahip olmasõ, olaylara geniş ve ayrõntõlõ yer vermesi açõsõndan šne çõkmaktadõr. 
Tüm dŸnyayõ etkisi altõna alan Covid-19 pandemisinin šzellikle TŸrkiyeÕde de 
gšrŸlmeye başlamasõ, kitle iletişim araçlarõnõn en kšklŸ temsilcilerinden biri 
olan ulusal ve yerel tüm gazetelerin manşetlerinde salgõn haberlerinin šne 
çõkmasõna neden olmuştur. Bu araştõrmanõn amacõ, kŸresel bir salgõn olarak 
Covid-19’un Ÿlkemizde gšrŸlmeye başlamasõndan itibaren Covid-19 
haberlerinin gŸnŸmŸzde hala yaygõn bir kitle iletişim aracõ olan gazete 
manşetlerine etkisini gšstermektir. ‚alõşmada ulusal šlçekte yayõn yapan iki 
gazete olarak Hürriyet ve Milliyet gazeteleri araştõrma kapsamõna d‰hil 
edilmiştir. Türkiye’deki ilk Covid-19 vakasõnõn tespit edildiği 11 Mart 2020 
tarihinden başlayarak bir haftalõk sŸreçteki sšz konusu gazetelerin manşetleri, 
tipografik ve gšstergebilimsel yšnden incelenmiş ve karşõlaştõrõlmõştõr.   
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 Gazete manşetlerinde Covid-19 haberlerinin geniş bir yer tuttuğu bu tarihlerin 
öncesindeki üç günlük süreç ile de karşõlaştõrmanõn yapõlmasõ, manşetlerde 
Covid-19 öncesi ve sonrasõnda tipografik ve gšstergebilimsel farklõlõklarõn da 
belirlenmesini sağlayacaktõr. Araştõrmada šncelikle tipografi ve gšstergebilimin 
gazete manşetlerindeki yerine değinilecek, ardõndan gazete manşetleri ve 
yapõlarõ, tipografi, gšstergebilim ve gšsterge konularõ kõsa bir şekilde ele 
alõnarak belirlenen tarih aralõğõ Ÿzerinden söz konusu gazetelerdeki manşetlerin 
tipografik ve gšstergebilimsel çšzŸmlemeleri yapõlacaktõr. Araştõrmada nitel 
araştõrma yšntemi kullanõlacaktõr. Alanyazõn taramasõ ile ilgili arşiv, yazõlõ 
kaynaklara ulaşõldõktan sonra belirlenen tarih aralõğõnda HŸrriyet ve Milliyet 
gazetelerinin ilk sayfa gšrselleri Ÿzerinden Covid-19 ile ilgili manşet 
haberlerinin, tipografik ve göstergebilimsel yönden incelenmesi ve 
çšzŸmlenmesi amaçlanmaktadõr. Araştõrma sonucunda incelenen tarih 
aralõğõnda her iki gazetenin de Covid-19 pandemisi ile ilgili manşetlerinin 
okunabilirlik düzeylerinin genel olarak yeterli olduğu görülmüştŸr. Manşetlerin 
okunabilirlik seviyelerini düşŸren faktšrlerden biri ise manşette harfler arasõ 
espasõn az olmasõdõr. ‚alõşmada incelenen tarih aralõğõnda Milliyet gazetesi 
manşetlerinin sürmanşetler ile yer aldõğõ ve dolayõsõyla başlõğõn daha uzun 
olduğu, HŸrriyet gazetesinin manşetlerinin ise daha kõsa ve çarpõcõ biçimde 
hazõrlandõğõ sonucuna ulaşõlmõştõr. Manşet görselleri incelendiğinde ise 
HŸrriyet gazetesinin Covid-19 haber manşetlerinin görsellerinde genel olarak 
haber içeriğini tamamlamak ve farkõndalõk oluşturmak amacõyla maskenin 
šzellikle kadõn imgeleri Ÿzerinden yansõtõlmõş olduğu görülmüştŸr. Milliyet 
gazetesinin manşet haberleri incelendiğinde ise genel olarak mekânsal ve daha 
geniş açõlõ gšrsellere yer verildiği sonucuna ulaşõlmõştõr. 

Anahtar Kelimeler: Hürriyet Gazetesi, Milliyet Gazetesi, Gazete Manşetleri, 
Covid-19, Tipografi, Göstergebilimsel Çözümleme. 
 

THE TYPOGRAPHIC AND SEMIOTIC STUDY OF 
NEWSPAPER HEADLINES IN TURKEY AFTER THE 

COVID-19: THE EXAMPLE OF HÜRRİYET AND 
MİLLİYET NEWSPAPERS 

	

ABSTRACT	

Communication is in a perpetual process of change and development depending 
on time. With this development and change that continues at a faster rate in the 
globalizing world in our age, individuals' access to information has started to 
take much less time. The most common type of communication, which has 
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manşetlerinin sürmanşetler ile yer aldõğõ ve dolayõsõyla başlõğõn daha uzun 
olduğu, HŸrriyet gazetesinin manşetlerinin ise daha kõsa ve çarpõcõ biçimde 
hazõrlandõğõ sonucuna ulaşõlmõştõr. Manşet görselleri incelendiğinde ise 
HŸrriyet gazetesinin Covid-19 haber manşetlerinin görsellerinde genel olarak 
haber içeriğini tamamlamak ve farkõndalõk oluşturmak amacõyla maskenin 
šzellikle kadõn imgeleri Ÿzerinden yansõtõlmõş olduğu görülmüştŸr. Milliyet 
gazetesinin manşet haberleri incelendiğinde ise genel olarak mekânsal ve daha 
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on time. With this development and change that continues at a faster rate in the 
globalizing world in our age, individuals' access to information has started to 
take much less time. The most common type of communication, which has 

	
	

many various types as individual and mass, is mass communication in our age. 
Newspapers, one of the mass media tools, stand out in terms of their ability to 
appeal to large masses, having significant audience and giving wide and 
detailed coverage of events. All the world under its influence Covid-19’s onset 
especially in Turkey has caused to prominence of pandemic news in all local 
and national newspapers which are one of the most established representatives 
of mass communication. The purpose of this research is to display the effect of 
Covid-19 news on newspaper headlines, which is still a common mass 
communication tool, since the emergence of Covid-19 in our country as a 
global epidemic. In the study, Hürriyet and Milliyet newspapers are included as 
two nationally published newspapers. Starting from 11th March, the date of the 
first detection of Covid-19 case in Turkey, the headlines of the mentioned 
newspapers have been examined and compared on a weekly process in terms of 
typographics and semiotics. A comparison will also be provided with the three-
days beforehand of these dates, when the news of Covid-19 occupied a large 
place in the newspaper headlines, and the typographic and semiotic differences 
before and after Covid-19 will also be determined in the headlines. In the 
research, first of all, the place of typography and semiotics in newspaper 
headlines will be mentioned. Then, the newspaper headlines and their 
structures, typography, semiotics and indicators will be discussed briefly, and 
typographic and semiotic analyzes of the headlines in the mentioned 
newspapers will be made over the determined date range. In the research, 
qualitative research method will be used. After accessing the archive and 
written sources related to the literature review, within the specified date range it 
is aimed to examine and analyze the headline news about Covid-19 in terms of 
typographical and semiotics through the first page images of Hürriyet and 
Milliyet newspapers. As a result of the research, it was observed that in both 
newspapers the readability levels of the headlines related to the Covid-19 
pandemic were sufficient in general. One of the factors that reduce the 
readability levels of the headlines is that the space between letters in the 
headlines is short. It is concluded that the headlines of the Milliyet newspaper 
were included with subheadings and eventually the headlines were longer, 
while the Hürriyet newspaper’s headlines were prepared in a shorter and more 
striking form. As for the examination of the headline visuals, it was seen that 
masks were reflected especially through the women images in order to 
complement the news content and raise awareness in the visuals of Hürriyet 
newspaper's Covid-19 news headlines. And when examining the Milliyet 
newspaper’s headlines news, it was concluded that it usually included more 
spatial and wider-angle visuals.	

Keywords: Hürriyet Newspaper, Milliyet Newspaper, Newspaper headlines, 
Covid-19, Typographics, Semiotics Analysis.	
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GİRİŞ 

Günümüzde yaşadõğõmõz iletişim çağõnõn bir sonucu olarak etrafõmõz kitle 
iletişim araçlarõ ile çevrili durumdadõr. Yakõn sŸreçlerde değişik biçimlerde 
hayatõmõza giren iletişim araçlarõ ya da başka bir anlatõm biçimiyle medya 
araçlarõ, hayatõmõzõ kolaylaştõrmasõ, şehrimizden, Ÿlkemizden ve tŸm dŸnyadan 
haber almamõzõ sağlamasõ ile šnemli bir yere sahiptir. Bunun yanõnda gŸnlŸk 
algõlarõmõzõ belirlemekte, dŸzenlemekte ve yaşamlarõmõzõn hõzlõ değişiminde 
işlevsellik gšrevini de Ÿstlenmektedir. 

Bu araştõrmanõn konusunu kitle iletişim araçlarõnõn en kšklŸ temsilcilerinden 
birisi olan gazetelerin TŸrkiyeÕde ilk Covid-19 vakasõnõn gšrŸlmesi 
sonrasõndaki manşetlerinin ele alõnmasõ oluşturmaktadõr. Araştõrmada, Covid-19 
salgõnõ haberlerinin, TŸrkiyeÕdeki gazete manşetlerine nasõl yansõdõğõ, tipografik 
unsurlar ve gšstergeler õşõğõnda incelenecektir. ‚inÕde başlayan ve dünya 
geneline yayõlan Covid-19 pandemisinde TŸrkiye'de tespit edilen ilk Covid-19 
vakasõ, Sağlõk Bakanlõğõ tarafõndan 11 Mart 2020 tarihinde açõklanmõştõr. 
†lkemizde virŸse bağlõ ilk šlŸm ise 15 Mart 2020 tarihinde gerçekleşmiştir. 
Tam olarak uzun sŸreli etkileri hala belirlenememiş olsa da dŸnyada birçok 
insanõn šlŸmŸne yola açan virŸs, belirli risk grubunda yer alan kişiler başta 
olmak Ÿzere herkes için šnemli bir problem teşkil etmektedir. Salgõnõn yalnõzca 
sağlõk sektšrŸnŸ değil, bireysel, psikolojik, siyasal, ekonomik toplumsal yapõyõ 
ve modayõ bile etkilediği gšrŸlmektedir. Covid-19Õun medyada gŸndem olmasõ 
ve birçok alanõ etkilemesi ile gazete manşetlerinde yer almasõ arasõnda doğrusal 
bir ilişki vardõr. ‚alõşmada da gazete manşetlerinde yer alan salgõn haberlerinin 
tipografik ve gšstergebilimsel yšnden incelemesi yapõlarak, HŸrriyet ve 
Milliyet gazeteleri olmak Ÿzere iki farklõ gazete yšnŸnden bir haftalõk sŸreyle 
karşõlaştõrmalarõnõn yapõlmasõ amaçlanmõştõr. 
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GİRİŞ 

Günümüzde yaşadõğõmõz iletişim çağõnõn bir sonucu olarak etrafõmõz kitle 
iletişim araçlarõ ile çevrili durumdadõr. Yakõn sŸreçlerde değişik biçimlerde 
hayatõmõza giren iletişim araçlarõ ya da başka bir anlatõm biçimiyle medya 
araçlarõ, hayatõmõzõ kolaylaştõrmasõ, şehrimizden, Ÿlkemizden ve tŸm dŸnyadan 
haber almamõzõ sağlamasõ ile šnemli bir yere sahiptir. Bunun yanõnda gŸnlŸk 
algõlarõmõzõ belirlemekte, dŸzenlemekte ve yaşamlarõmõzõn hõzlõ değişiminde 
işlevsellik gšrevini de Ÿstlenmektedir. 

Bu araştõrmanõn konusunu kitle iletişim araçlarõnõn en kšklŸ temsilcilerinden 
birisi olan gazetelerin TŸrkiyeÕde ilk Covid-19 vakasõnõn gšrŸlmesi 
sonrasõndaki manşetlerinin ele alõnmasõ oluşturmaktadõr. Araştõrmada, Covid-19 
salgõnõ haberlerinin, TŸrkiyeÕdeki gazete manşetlerine nasõl yansõdõğõ, tipografik 
unsurlar ve gšstergeler õşõğõnda incelenecektir. ‚inÕde başlayan ve dünya 
geneline yayõlan Covid-19 pandemisinde TŸrkiye'de tespit edilen ilk Covid-19 
vakasõ, Sağlõk Bakanlõğõ tarafõndan 11 Mart 2020 tarihinde açõklanmõştõr. 
†lkemizde virŸse bağlõ ilk šlŸm ise 15 Mart 2020 tarihinde gerçekleşmiştir. 
Tam olarak uzun sŸreli etkileri hala belirlenememiş olsa da dŸnyada birçok 
insanõn šlŸmŸne yola açan virŸs, belirli risk grubunda yer alan kişiler başta 
olmak Ÿzere herkes için šnemli bir problem teşkil etmektedir. Salgõnõn yalnõzca 
sağlõk sektšrŸnŸ değil, bireysel, psikolojik, siyasal, ekonomik toplumsal yapõyõ 
ve modayõ bile etkilediği gšrŸlmektedir. Covid-19Õun medyada gŸndem olmasõ 
ve birçok alanõ etkilemesi ile gazete manşetlerinde yer almasõ arasõnda doğrusal 
bir ilişki vardõr. ‚alõşmada da gazete manşetlerinde yer alan salgõn haberlerinin 
tipografik ve gšstergebilimsel yšnden incelemesi yapõlarak, HŸrriyet ve 
Milliyet gazeteleri olmak Ÿzere iki farklõ gazete yšnŸnden bir haftalõk sŸreyle 
karşõlaştõrmalarõnõn yapõlmasõ amaçlanmõştõr. 

TİPOGRAFİ VE GÖSTERGEBİLİMİN GAZETE MANŞETLERİNDEKİ 
YERİ 

İnsanlõk tarihi boyunca yaşanan çok sayõda salgõnda da olduğu Ÿzere tŸm 
dŸnyaya yayõlan ve šlŸmcŸl etkisiyle pek çok insanõn hayatõna mal olan Covid-
19 šnemli bir salgõn tehdididir. İlk olarak, 2019 yõlõnõn Aralõk ayõnda ‚inÕin 
Hubey eyaletine bağlõ olan Vuhan şehrinde gšrŸlen ve daha sonra dŸnyanõn 
bŸyŸk bir kõsmõna yayõlan Covid-19 virŸsŸ, başta çok sayõda insanõn šlŸmŸne 
neden olduğu gibi kŸresel dŸzeyde de farklõ birçok probleme yol açmõştõr. 
TŸrkiyeÕde ise ilk vakanõn 11 Mart 2020 tarihinde gšrŸlmesiyle birlikte 
sağlõktan sosyolojik yapõlara dek çok yšnlŸ etkilerinin olmasõ kitle iletişim 
araçlarõndan gazetelere yansõmõştõr. GŸndemi belirleyen šnemli bir konu olarak 
Covid-19 haberleri, bu tarihten itibaren gazete manşetlerinde sõklõkla yer 
verilmiştir. Gazetelerin sayfa dŸzeni, okurlarõn gazetede yer alan haberlere ve 
bilgilere mŸmkŸn olabildiğince çabuk ulaşabilmeleri, hõzlõ şekilde 

	
	

algõlayabilmeleri için šnem arz etmektedir. Gazetenin içeriğini ve šzellikle 
gŸndem olan konularõ barõndõran gazetenin ilk sayfasõ olarak manşetler ise 
sayfa dŸzeni açõsõndan daha fazla Ÿzerinde durulmasõ gereken kõsõmdõr. Okurun 
dikkatini ve ilgisini çekerek tŸm haber metnini okuma isteği uyandõrabilecek 
şekilde hazõrlanmalõ, bu yšnŸyle okuyucu yšnlendirme işlevini de 
uyandõrabilmelidir. 

Genellikle yazõ boyutuyla šne çõkan gazetelerin manşetlerinde de ağõrlõklõ 
olarak yazõnõn kullanõldõğõ gšrŸlmektedir. Bu açõdan sayfa dŸzeninde yazõnsal 
tŸm šgelerin ve harflerin hem işlevsel hem de estetik açõdan etkili 
kullanõlabilmesi için tipografi, Ÿzerinde durulmasõ gereken šnemli bir konudur 
(Aktaran Somuncu, 2016: 793). Daha çok yazõ ile šn plana çõksa da gazeteler 
çeşitli gšrsellerle desteklendiğinde yaşadõğõmõz bu çağda kõsõtlõ vakte sahip 
çoğu insanõn daha fazla dikkatini ve ilgisini çekmektedir. ‚ok eskiden beri 
varlõğõnõ sŸrdŸren ve birçok farklõ alanda kullanõlan bu gšstergeler gŸnŸmŸzde 
gšstergebilim adõ altõnda incelenmektedir. Bšylece gšrsel mesajlar ve 
anlamlarõ, metin ile gšrsellerin sağladõğõ bŸtŸnlŸk, simge ve sembollerden yani 
gšstergelerden hareketle belirli tarih aralõğõndaki gazete manşetlerinin 
çšzŸmlenmesi sağlanabilmektedir. Bšylelikle açõk ya da šrtŸk mesajlar 
gšstergebilimsel yaklaşõmla yapõlan çšzŸmlemelerle ortaya çõkabilmektedir. 

Bu çalõşmada, gazete manşetlerinde Covid-19 haberlerinin incelenmesi için 
tipografi ve gšstergebilimsel çšzŸmleme yaklaşõmõndan yararlanõlmaktadõr. Bu 
çerçevede araştõrmanõn daha sonraki bšlŸmlerinde kõsaca gazete manşetleri ve 
yapõlarõ, tipografi, gšstergebilim ve gšsterge konularõ ele alõnarak belirlenen 
tarih aralõğõ Ÿzerinden sšz konusu gazetelerdeki manşetlerin tipografik ve 
gšstergebilimsel çšzŸmlemeleri yapõlacaktõr. 

GAZETE MANŞETLERİ VE YAPILARI 

Gazete, kelime olarak Fransõzca ÒgazetteÓ kelimesinden tŸretilmiş, İngilizce de 
ise ÒnewspaperÓ olarak isimlendirilmiştir. Dilimize, İtalyanca ÒgazzettaÓ 
sšzcŸğŸnden yerleşen gazete, medya organizasyonlarõ içerisinde yazõlõ basõnda 
yer alan etkili bir kitle iletişim aracõdõr (Aktaran Yõldõz, 2017: 443). 

GŸn içerisindeki hõzlõ yaşam temposu ve insanlarõn her zaman bir şeylere 
yetişme telaşõ nedeniyle gazetenin içeriği hakkõnda çeşitli başlõklarõn yer aldõğõ 
ilk sayfa, bilgilendirici olduğu kadar çekici de olmalõdõr. Bu anlamda hem 
gŸnŸn manşetinin, hem başlõklarõn, seçilen yazõ stili ve renklerin hem de 
gšrsellerin seçimi šnem taşõdõğõ için son derece titiz bir biçimde hazõrlanmasõ 
gerekmektedir. Bu yŸzden gazete hazõrlanõrken manşetler ve sŸrmanşetler 
šzellikle šzen gšsterilmesi gereken yer olmalõdõr. 

Manşet, kavram olarak gŸnlŸk gazetede gŸndemdeki en šnemli olayõn haber 
olarak kullanõlmasõdõr. Gazete kuruluşlarõ, halkõ ilgilendiren, halkõn ilgisini 
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çekebilecek, Ÿlke ya da dŸnya açõsõndan en önemli haberleri manşetten 
sunmaktadõr. Manşetler, okuyucunun ilgisini çekebilmek amacõyla diğer haber 
başlõklarõna gšre daha bŸyŸk, belirgin ve vurgulayõcõ bir biçimde sunulur 
(Aktaran Uğur, 2019: 149-150). “Manşetlerin temel işlevi okuyucularõn 
dikkatini çekmektir. Hem dilsel hem de görsel anlamdaki bu birliktelik gerek dil 
ve gerekse de kültür dönüşŸmlerini barõndõrmaktadõr. Dildeki en az çaba 
ilkesiyle bağlantõlõ olarak iletişimde de en kõsa yoldan hedefe ulaşma isteği 
bulunmaktadõr. Bir iletişim aracõ olarak kabul edilen gazetelerde de dilin 
tasarruflu kullanõmõ sšz konusudur. Bunun yoğun olarak yaşandõğõ yer ise hiç 
şüphesiz haber başlõklarõdõr.Ó (Ekici, 2019: 19). 

Gazetede manşet atõldõktan sonra, hatta gazetenin basõmõ sŸrerken, daha fazla 
ileri gidilirse, ilk taşra baskõlarõnõn dağõtõmõ sõrasõnda gelmiş olan çok önemli 
bir olay olduğunda; bu haber sŸrmanşet olarak verilmektedir. “Gazete 
logosunun ve adõnõn Ÿzerine başlõğõ iri puntolu harflerle yerleştirilen haberÓ 
sŸrmanşet haber olarak tanõmlanmaktadõr (Aktaran, Yağbasan & Demir, 2007: 
117). Gazetelerde yer alan sŸrmanşet, daha çok son anda gelen çok šnemli bir 
haber veya haberlerin atlanmadan verilebilmesi için uygulanan bir yšntem 
şeklidir. Gazete basõldõktan sonra dahi devam eden gŸndelik yaşam içinde 
ortaya çõkan šnemli ve ani değişiklikler, gazetenin en šnemli ham maddesi olan 
haberi oluşturmaktadõr. Gazetenin işlevleri arasõnda ilk sõrada yer alan haber 
verme işlevi doğrultusunda gelen bu yeni haber, sŸrmanşete çõkarõlarak 
verilmektedir (Yağbasan & Demir, 2007: 117 ). 

TİPOGRAFİ 

ÒTipografi, her sayfa tasarõmcõsõnõn Ÿzerinde itina ile durmasõ gereken šnemli 
bir konudur. Gazeteye bakõldõğõ zaman en ağõrlõklõ unsur yazõdõr. Bšylesine 
bŸyŸk šneme sahip olan bir unsurun nasõl kullanõlacağõnõn bilinmesi de bŸyŸk 
bir šnem arz etmektedir.Ó (Somuncu, 2016: 793). 

“Kõsaca basõm sanatõ olan tipografi, basõmda kullanõlan hurufatõn 
tasarõmlanmasõ uğraşõdõr.Ó (Sözen & Tanyeli, 2016: 303). Tipografi, terim 
anlamõnda ilk defa modern matbaacõlõğõn atasõ olarak kabul edilen Alman 
Johann Gutenberg (1398-1468)Õin metal harflerini tanõmlama amacõyla 
kullanõlmõş, gŸnŸmŸzde ise tŸm basõlõ yazõlarõn, noktalama işaretlerinin 
tasarõmda ve sanatta kullanõmõna dayalõ šzelliklerini ve Ÿretim teknolojilerini 
konu edinen bir uzmanlõk alanõdõr (Becer, 2019: 176). Her sese karşõlõk gelen 
tipografik elemanlar diğer adõyla yazõ elemanlarõ, grafik tasarõmõnda en temel 
tasarõm elemanõdõr. Tipografi, yazõlõ iletişimin bŸtŸn alanlarõnda kullanõlan harf, 
sayõ, sembol, çizgi ve noktalama işaretleri gibi her unsurun, gerekli bilginin ve 
mesajõn aktarõlmasõ amacõyla tasarlanmasõdõr. Tipografik tasarõm, yazõlarõn 
içeriklerine ve kullanõldõğõ ŸrŸnŸn amacõna ve šzelliklerine uygun olarak 
tasarlanõr. Bu tasarõmõn içerikle gšrsel tutarlõlõğõ çok šnemlidir (Uğur, 2019: 
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150). Uçar (2004: 139)’a göre ‘‘Tipografinin temel işlevi okunurluktur, 
tasarõmda yazõnõn işlevi budur. Okunabilirliği sağlamak için yazõyõ oluşturan 
karakterin ve stillerin seçimi, harf boyutu (punto), kelimeleri uygun hecelerden 
bölme, espas (harf arasõ boşluk) kavramõ, renk, doku ve ton, seçimi šnemli 
etkenlerdir” (Aktaran Uğur, 2019: 152). 

“Tipografik tasarõm işlemlerinde, dŸnyanõn birçok Ÿlkesinde 
ÒpuntoÓ šlçŸ sistemi kullanõlmaktadõr. Tipografik hiyerarşi 
oluşturmada yazõnõn punto bŸyŸklŸğŸ dikkate alõnarak işlemler 
gerçekleştirilir. Punto, her tŸrlŸ basõlõ materyallerdeki 
tipografik dŸzenlemelerde oldukça šnemlidir. Punto, harflerin 
ne kadarlõk bir alana hŸkmettiğinin gšstergesi olarak da 
tanõmlanabilir. Gazete manşetlerinde kullanõlan yazõlar bŸyŸk 
puntoya sahiptir. Bu nedenle normal metin dizgisinde 
kullanõlan 10-12 punto bŸyŸklŸğe sahip yazõlar en fazla yarõm 
metre mesafeden okunabilme imk‰nõ olmasõna karşõn 70 punto 
ve Ÿzeri bŸyŸklŸklere sahip manşetler 5-6 metre mesafeden bile 
rahatlõkla okunabilmektedirler.” (Uğur, 2019: 154-155). 

Bir sayfa tasarõmõnda başlõk, alt başlõk ve metin sõralamasõ bir šncelik 
sõralamasõ belirleme sistemidir. Bu hiyerarşik dŸzenin kurulabilmesi için gerekli 
šgeler: yazõ karakterlerinin farklõlõklarõ, harf bŸyŸklŸklerini değiştirme, aynõ 
yazõ karakteri kullanõlmõş olsa da bold (kalõn) veya italik gibi değişkenlerin 
kullanõmõdõr (Uçar, 2019: 278). 

GÖSTERGEBİLİM VE GÖSTERGELER 

Gšstergebilim, bir etkinlik alanõna (bu sanatsal, dilsel vs. olabilir) ait 
gšstergeleri inceleyen bilim dalõ olarak tanõmlanmaktadõr (Sšzen & Tanyeli, 
2016: 120). Gšsterge terimi, kõsaca “herhangi bir şey gšsteren šge” olarak 
tanõmlanabilse de çok farklõ alanlarda kullanõlmasõ ve zengin tarihsel bir 
geçmişe sahip olmasõ nedeniyle tam olarak açõklanmasõ zordur (Barthes, 1979: 
26). “Bir sšzcŸk ya da gšrŸntŸ şeklinde karşõmõza çõkan göstergeler, mesaj 
iletme işlevine sahiptirler. Bu mesaj, iletişim, uyarõ amaçlõ ya da sanatsal 
içerikli olabilir. Aynõ gšsterge, içinde bulunduğu bağlama gšre farklõ şekillerde 
yorumlanabilir.” (Demir, 2009: 9). Bununla birlikte gŸnŸmŸzde gšrsel 
göstergeler šnemli bir yere sahiptir ve bu yšnde çalõşmalarõn da daha fazla 
olduğu gšrŸlmektedir. İnsanlarõn gšrsel ve yazõlarõn yer aldõğõ bir bildiride 
yazõlarõ okumak yerine šnce “fotoğraflar, amblemler, kõsaltmalar, bŸyŸk 
puntolu yazõlar, değişik renkteki bayraklar ve kŸçŸk yazõlar içine serpiştirilmiş 
değişik bŸyŸklŸkteki renk ve yazõlarõÓ incelemiş olmasõ, gšrsel gšstergeler ile 
ilgili daha fazla çalõşma yapõlmasõnõ destekler niteliktedir (Aktaran ‚ulha, 
2011: 416).  
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Göstergebilim, iletişim, pazarlama, sanat, reklam, sosyo-kŸltŸrel yapõ, insan 
davranõşlarõ gibi farklõ disiplinlerdeki derin anlamlarõ açõğa çõkaran bir alandõr. 
Bu özelliği, gŸnŸmŸzde çeşitli araştõrmalarda yšntem olarak kullanõlmasõnõ 
sağlamaktadõr (Civelek & Türkay, 2020: 772). Anlamlandõrma sŸrecinde 
gšrŸnen ve bilinen anlamõn dõşõna çõkarak gšstergeler sayesinde çšzŸmleme 
yapmayõ sağlayan göstergebilim, her ne kadar öznel yönü işaret etse de 
toplumsal ve kŸltŸrel kodlarõn incelenerek çšzŸmlenmesi nesnelliğini öne 
çõkarmaktadõr (Civelek & Türkay, 2020: 774). 

Gšstergebilim toplum içinde birçok gšsterge dizgesi yer alõr. Bu gšsterge 
dizgelerini, gšstergebilim inceler. Gšstergebilim çerçevesinde inceleme konusu 
olan göstergeler evreni, sağõr-dilsiz alfabesinden çeşitli işitsel, görsel, 
devinimsel dizgelere, toplumsal ilişkileri dŸzenleyen kurallara, davranõş 
biçimlerine, giyim, yemek vb. gerçekliklere; tanõtõ tŸrŸnden uygulamalara, 
sinema, tiyatro, resim, yazõn gibi sanatsal etkinliklere kadar uzanan geniş bir 
alanõ ve anlam aktaran ya da içeren tŸm eylemleri kapsar. Gšstergebilim, bu 
evrene šzgŸ yasalarõ belirlemeyi, işleyiş kurallarõnõ saptamayõ, inceleme 
yöntemlerini oluşturmayõ, betimleme ve açõklama işlemlerini gerçekleştirmeyi 
amaçlar. Fransõz edebiyat bilimci Algirdas Julien Greimas (1917-1992)’a göre 
gšstergebilim, hem dŸnyanõn insan hem de insanõn insan için taşõdõğõ anlamõ 
araştõran bir daldõr. Greimas, 1960Õlõ yõllardan sonra yaptõğõ çalõşmalarda 
göstergebilimi kendi kendine veren, bağõmsõz bir bilim dalõ haline getirmiştir 
(Keser, 2009: 147). 

GreimasÕõn 1966 yõlõnda yayõnlanan ÒYapõsal Anlambilim” isimli eseri, 
göstergebilim ile ilgili düşüncelerin toparlanmaya başladõğõ sŸreci belirtir. Bu 
eser aynõ zamanda hem doğal dilin ilke ile ögelerini anlambilim olarak farklõ bir 
kuram içinde açõklanmasõnõ hem de işlemsel göstergebilimin olabilirliğinin 
görülmesini sağlamõştõr (Guiraud, 1994: 11). 

‚alõşma, grubuyla birlikte geliştirdiği çšzŸmleme yšntemini tiyatro, şiir, hukuk, 
siyaset, gšrsel sanatlar, reklamlar, dinsel sšylemler vb. değişik dizgelere 
uygulayõp, insanõn yarattõğõ, anlam taşõyan yapõlarõn hem değişmeyen evrensel 
šzelliklerini yani temel yapõlarõnõ hem de kişiden kişiye, toplumdan topluma 
değişen šzelliklerini, yŸzey yapõlarõnõ ortaya koymaya çalõşmõştõr (Keser, 2009: 
147). 

Amerikalõ iletişim profesšrŸ ve kŸltŸr teorisyeni John Fiske (1939-2021)Õye 
göre göstergebilim, Ÿç ana alana ayrõlõr. İlki, çeşitli gšstergeleri, anlamlarõnõ 
temsil eden yollarõ ve gšstergelerin insanlar ile ilişkilendirilme şeklinin 
araştõrõlmasõnõ içeren “göstergenin kendisi”dir. İkincisi, toplumsal ve kültürel 
ihtiyaçlarõ karşõlamak amacõyla oluşturulan kodlar ve kodlarõn iletilmesi için 
iletişim kanallarõnõn işletilebilmesi için başvurulan yollarõn araştõrõldõğõ “içinde 
göstergelerin düzenlendiği kodlar ya da sistemler”dir. †çŸncŸsŸ ise, kültürün 
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varlõğõnõn ve biçiminin de gšstergelerin ve kodlarõn kullanõmõnda rol oynadõğõ 
“kodlar ve göstergelerin içinde işlediği kültür” olarak adlandõrõlan alandõr 
(Fiske, 2003: 62). Gšstergebilim alanõnda kŸltŸr ve insana yšnelimlenen metin 
šnemlidir. ÒAlõcõÓ yerine “okur” terimi tercih edilir. Bunun nedeni, okumanõn 
bir sŸreç olarak šğrenme, almanõn ise verileni kabul etme anlamõ taşõmasõdõr. 
”Okur” terimi ise insanõn kendi yaşantõsõ, tutum ve duygularõyla metni 
anlamlandõrdõğõnõ gšstermektedir (Polat, 2016: 228). 

Gšstergebilimin başlõca iki šncŸsŸ bulunmaktadõr: Amerikalõ pragmatist filozof 
Charles Sanders Pierce (1834-1914) ile İsviçreli dilbilimci Ferdinand De 
Saussure (1857-1913). SaussureÕun šngšrdŸğŸ inceleme toplumsal niteliklidir. 
Saussure, gšstergebilimi dilbilimin konusunu saptamak amacõyla tasarlar. 
SaussureÕa gšre, dil kavramlarõ, belirten bir gšstergeler dizgesinden 
oluşmaktadõr. Bu nedenle sağõr-dilsiz alfabesiyle, yazõyla, bir toplumda incelik 
belirtisi sayõlan davranõş biçimleriyle, kutsal nitelikli simgesel tšrenlerle, 
askerlerin bildirişim belirtkeleriyle vb. şekilde karşõlaştõrõlabilir (Keser, 2009: 
148). Saussure, gšstergebilimi “dilbilimi de içine alan bir üst kuram” şeklinde 
ifade etmiştir. Bu ifade, tŸmcenin etkisinin dilbilimin sõnõrlarõnõ aşmõş 
olmasõndan doğar. Bšylece dil dõşõndaki gšstergelerin de anlamlandõrõlmasõna 
toplumsal, kŸltŸrel yaşam ve kimlik olgusunun da anlaşõlmasõna katkõ sağlar. 
Bu sebeple Sassure, bir yšntem olarak gšstergebilimin šnemine işaret eder 
(Kalelioğlu, 2021: 190). SaussureÕa gšre bir gšsterge, gšsteren ile gšsterilenden 
oluşur ve bunlarõn birbirinden ayrõlmasõ dŸşŸnŸlemez. PierceÕe gšre ise Ÿç çeşit 
gšsterge bulunmaktadõr: Gšrsel gšstergeler (ikon), simge ve belirti (Keser, 
2009: 148). Pierce, gšstergebilim (semiotik) terimini ilk kullananlardan 
dŸşŸnŸrlerden biridir. Mantõkla gšstergebilimin hemen hemen aynõ şey 
olduğunu ve her ikisinin de soyutlama ve simgeleme edimlerini incelediklerini 
savunmuştur. Gšstergenin Pierce açõsõndan mantõksal işlevi šnemlidir, gšsterge 
mantõğõ sergilediği için šnem taşõmakta ve incelenmesi gerekmektedir. Pierce'in 
gšstergebilime yaptõğõ en bŸyŸk katkõlardan biri, gšstergeleri farklõ niteliklerine 
gšre sõnõflara ayõrmõş olmasõdõr. Bu sõnõflama, hâlâ gšstergebilim alanõnda 
etkisini korumaktadõr (Erkman, 1987: 28). 

Gšsterilen; insanõn zihninde, deneyimleriyle kavradõğõ gšstergenin içeriği: 
gšstergenin insan zihninde karşõlõk geldiği kavram olmasõ nedeniyle insanõn 
dŸşŸnce alanõnõ ilgilendirir (Keser, 2009: 148). 

Tõpkõ Feminizm, Freudculuk, Marksizm, Yapõbozumculuk gibi gšstergebilim 
de sanata sağduyu ve doğal dŸzen anlayõşõnõn štesine geçen, hatta bunlarõ 
yadsõyan eleştirel bir yaklaşõm šnerir. …te yandan, bir bilimcinin sšyleyeceği 
gibi sezgi karşõtõdõr. Gšstergebilim, şifresini çšzŸp gizli anlamlar açõğa 
çõkarmalarõ için okuyucuya ve izleyiciye şifreler ve şifre çšzme sistemleri verir: 
Kastettiğimizi sandõğõmõz şey,  gerçekten kastettiğimiz şey değildir. Tam da bu 
nedenle gšstergebilim en azõndan kõsmen, ironik ve bozumcu olma eğilimindeki 
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gŸncel kuram saflarõnda yer alan yšntemin avantajlarõ, dezavantantajlarõ, 
netlikleri ve muğlaklõklarõ vardõr (Minor, 2020: 234-235). 

Antik YunanÕdan beri şiir ve resmin alõmlama yšnŸnden sšzcŸk ve imge 
karşõlaştõrõlmasõ devam etmektedir. Romalõ tarihçi, deneme ve biyografi yazarõ 
PlutarkhosÕun “Şiir konuşan bir resimdir; resimse sessiz bir şiir.” sšzŸ ise şiir 
ve resim arasõndaki benzerliği ortaya koymaktadõr (Minor, 2020: 225). 17. 
yŸzyõlõn sonu ve 18. yŸzyõlõn başõnda şiir ile resmi farklõ araçlar temelinde, 
gšsterge sistemleri bakõmõndan birbirinden ayõrmanõn giderek yaygõnlaştõğõ 
gšrŸlmŸştŸr.  Fransõz ressam ve eleştirmen Roger de Piles (1635-1709), 
imgelerin daha doğal olduğu ve bu yŸzden herkes tarafõndan rahatça fark 
edilebildiği için resmin şiirden daha evrensel bir dil olduğu fikrini šne 
sürmüştŸr. Bununla birlikte bir resmin binlerce sšzcŸğe eş değer olduğu, 
sšzcŸklerin anlattõğõnõ fakat resmin gšsterdiğini ifade etmiştir. Gšstermenin 
uyarõcõlõğõ daha fazladõr, duygularõ çok daha fazla etkiler ve sšzel bir 
açõklamaya gšre daha ilgi çekicidir. …yleyse, resimler daha doğalken sšzcŸkler 
ise uzlaşõm sal ve yapaydõr (Minor, 2020: 229). De Piles, renk ve tasarõm 
arasõnda da bir fark olduğunu belirtir. Resim, her ikisine de bağlõ olsa da renk 
resme šzeldir, fakat tasarõm pek çok şeyde bulunabilir. De PilesÕe gšre, resmin 
ortamõnõn belirli unsurlarõna odaklanmasõ ve resimdeki gšstergelerin Ÿzerinde 
yoğunlaşõlmasõ gerektiğini belirtir (Minor, 2020: 230). 

Sanat ve tasarõm çalõşmalarõnõ, farklõ toplumlar ya da tarihsel dšnemler 
çerçevesinde inceleme gerektirdiği için analiz ederken oldukça dikkatli olmak 
gerekir. ‚ŸnkŸ farklõ nesneler, uygulamalar ve benzeri şeyler farklõ dšnemlere 
ya da gruplara ait olarak gšrŸlmektedir. Bu anlamda, gšrsel kŸltŸrŸn anlatõmõ 
için kullanõlabilecek herhangi bir nesnel, objektif ya da değişmeyen bir sanat ve 
tasarõm tanõmõna rastlamak mŸmkŸn değildir. Bu noktada, gšrsel kŸltŸrŸ 
tanõmlamanõn ya da Ÿzerine çalõşmanõn faydasõz olabileceği dŸşŸnŸlebilse de, 
bilgi ve analiz Ÿretilebilecek olumlu şeyler olarak algõlamak mŸmkŸndŸr 
(Barnard, 2010: 173). Her toplumdaki farklõ gruplarõn, kŸltŸrel yaşamlarõndaki 
sŸreçlerinin bir parçasõ olarak sanatsal ve estetik olanõ açõklama çabasõ, 
toplumsal sŸreçler, toplumsal yaşam, yani kŸltŸrel bir Ÿretim biçimleri olarak 
incelenebilir. Bu ayrõmlar ve tanõmlamalar, aynõ zamanda farklõ gruplar 
arasõndaki değer ve inançlarõ da gšstermektedir. Yazar, akademisyen ve 
eleştirmen Raymond Williams (1921-1988)Õa gšre bunlar, gšsterge sistemleri 
olarak nitelendirilebilir (Aktaran Bannard, 2010: 174). 

Bir toplumun tŸm yšnleriyle ilişkili olabilen gšsterge sistemleri harici ve d‰hili 
olmak Ÿzere ikiye ayrõlõr. Harici gšsterge sistemleri, neyin sanat ya da tasarõm 
olabileceğini tanõmlamak ve sanat ya da tasarõm olabilecek şeylere toplum 
tarafõndan verilen tepkileri içerir. D‰hili gšstergeler ise sanat ya da tasarõm 
biçimlerinin yšntemleri, gelenekleri ve toplumda ne ifade ettiği ile 
ilgilenmektedir. …rneğin; bazõ geleneklere gšre yŸzmek mucizevi olarak 
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görülebilirken diğerlerinde normal görülebilir. Bu geleneklerin sanat ya da 
tasarõmdaki işleyişlerinden sorumlu olan gösterge sistemleri içinde olduklarõ 
toplumsal dŸzenin parçalarõ olarak yorumlanmalõdõr ve toplumsal dŸzenlerin 
Ÿretiminde ve yaygõnlaşmasõnda šnemli rol oynamaktadõr (Bannard, 2010: 
175). 

Gösterge, bir gerçekliğin, kavramõn ya da olgunun kendi gerçeklik düzlemi 
dõşõndaki başka bir gerçeklik düzleminde ifade edilebilmesine yarayan simge ya 
da işaret olarak tanõmlanmaktadõr. İlk olarak Saussure tarafõndan insan dili için 
šne sŸrŸlen gšsterge kavramõ, gŸnŸmŸzde yapõsalcõ yaklaşõm tarafõndan sanat 
alanõna da uygulanmaktadõr. Dilde, sšzcŸkler birer gšstergedir. Her sšzcŸk, 
başka bir gerçeklik düzleminde yer alan gerçeklikleri, dil düzleminde 
anlatabilmemizi sağlayan bir simge, bir gšsterge olarak nitelenebilir. Aynõ 
şekilde örneğin, bir resmi oluşturan ögeler de sanat dõşõ alanlarda bulunan 
gerçeklikleri resimsel yüzey üzerinde ifade eden birer gšsterge sayõlmaktadõr 
(Sšzen & Tanyeli, 2016: 120). 

Gösterge, başka bir şeyin yerine anlamlõ olarak geçebilecek herhangi bir şeydir. 
Bir başka şeyin yerini alabilmesini sağlayan özellikler taşõdõğõndan, kendi 
dõşõnda bir nesne, varlõk veya olgu ifade eder (Keser, 2009: 146). Anlõktaki 
imgesi bir başka uyaranõn imgesine bağlõ olduğundan onu çağrõştõrabilen bir 
uyarandõr. …rneğin; ÒayakÓ kelimesi, insan vŸcudundaki bir parçanõn 
gšstergesidir. ‚õğlõk korkunun, duman ateşin gšstergesidir. Bir gšsterge, 
anlatõm ile içeriğin, bir başka deyişle bir gösterenle bir gösterilenin 
birleşiminden oluşan iki yönlü bir bütündür. Bu ikisi (gšsteren ve gšsterilen) 
šylesine iç içedir ki, bir kâğõdõn ön yüzüyle arka yüzüne benzerler. Bir yüzünü 
keserseniz öbür yüzünü de kesmiş olursunuz. Ne anlatõm içerikten ne de içerik 
anlatõmdan ayrõlabilir. Göstereni gösterilen ile birleştiren bağ ise nedensizdir. 
Göstergeler çok değişik biçimlerde sõnõflandõrõlmakla birlikte, daha çok şu üç 
gšsterge sõnõfõndan sšz edilmektedir: gšrsel gšstergeler (ikonlar), belirtiler ve 
asõl gšstergeler. 

Görsel göstergeler, belirtkeler ve simgeler; insanõn, toplum yaşamõnda sõnõrlõ ve 
özel gereksinimlere bağlõ šzel iletileri açõklamak için kullanõlan dil dõşõ iletişim 
araçlarõnõn en šnemlilerindendir. BŸtŸn bu gšstergelerin aynõ anda kullanõlmasõ 
iletişimin etkisini artõrõr (Keser, 2009: 147). Bir göstergenin somut olan 
duyularla algõlanabilen kõsmõ gšsteren olarak tanõmlanmaktadõr. Gšsteren; 
gšstergenin biçim, anlatõm kõsmõnõ oluşturur: bir yazõ, ses veya biçim, göstereni 
belirtir (Keser, 2009: 146). 
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MANŞETLERİN TİPOGRAFİK VE GÖSTERGEBİLİMSEL 
ÇÖZÜMLEMELERİ 

Göstergebilimsel çözümlemelerde nesne, anlam ve kullanõlan gšstergeler olmak 
üzere önemli üç öge bulunmaktadõr. Bu ögelerin birleşimiyle hedef kitleye 
iletilmek istenen mesaj oluşur. Mesajõn gŸçlŸ bir şekilde verilebilmesi ve hedef 
kitleye hitap edebilme, bu üç ögenin olabilecek en etkili biçimde 
kullanõlabilmesine bağlõdõr. Etkili biçimde kullanõlan dilsel ve gšrsel 
göstergeler ile hedef kitleye ulaşmada başarõlõ olduğu söylenebilir (Aktaran 
Civelek & Türkay: 779-780). Her disiplin için geçerli olan bu anlayõş kitle 
iletişim araçlarõndan gazetelerin manşet çšzŸmlemeleri için de geçerlidir. 
GŸnŸmŸzde çok farklõ alanlarda kullanõlabilen göstergebilimde birden fazla 
yöntem, birçok kuramcõnõn farklõ bakõş açõlarõyla oluşturmuş olduğu 
modellemeler bulunmaktadõr. Bunun yanõnda her kŸltŸrŸn ve toplumun yaşam 
sŸreçleri içinde kendine šzgŸ oluşturduğu gšstergeler de yer almaktadõr. 

Araştõrmanõn bu bšlŸmŸnde, sšz konusu gazete manşetlerinin belirlenen tarih 
aralõğõnda tipografik ve gšstergebilimsel yšnden incelemesi yapõlacaktõr. 
Gšstergebilimsel yšntem olarak araştõrmada, yazõlõ ve gšrselin bir arada 
kullanõldõğõ gazete manşetlerinin anlam katmanlarõnõn, araştõrmanõn 
“Göstergebilim ve Göstergeler” başlõğõnda yer verilen, göstergebilimin iki 
šncŸsŸ olarak kabul edilen Pierrce ve Sassure õşõğõnda çšzŸmlenmesi 
sağlanacaktõr. 

Araştõrmada, 8 Mart 2020 tarihinden itibaren 17 Mart 2020 tarihi de dâhil 
olmak Ÿzere gazete manşetlerindeki 10 günlük süreç, HŸrriyet ve Milliyet 
gazeteleri šrnekleminde çšzŸmlenecektir.  
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MANŞETLERİN TİPOGRAFİK VE GÖSTERGEBİLİMSEL 
ÇÖZÜMLEMELERİ 

Göstergebilimsel çözümlemelerde nesne, anlam ve kullanõlan gšstergeler olmak 
üzere önemli üç öge bulunmaktadõr. Bu ögelerin birleşimiyle hedef kitleye 
iletilmek istenen mesaj oluşur. Mesajõn gŸçlŸ bir şekilde verilebilmesi ve hedef 
kitleye hitap edebilme, bu üç ögenin olabilecek en etkili biçimde 
kullanõlabilmesine bağlõdõr. Etkili biçimde kullanõlan dilsel ve gšrsel 
göstergeler ile hedef kitleye ulaşmada başarõlõ olduğu söylenebilir (Aktaran 
Civelek & Türkay: 779-780). Her disiplin için geçerli olan bu anlayõş kitle 
iletişim araçlarõndan gazetelerin manşet çšzŸmlemeleri için de geçerlidir. 
GŸnŸmŸzde çok farklõ alanlarda kullanõlabilen göstergebilimde birden fazla 
yöntem, birçok kuramcõnõn farklõ bakõş açõlarõyla oluşturmuş olduğu 
modellemeler bulunmaktadõr. Bunun yanõnda her kŸltŸrŸn ve toplumun yaşam 
sŸreçleri içinde kendine šzgŸ oluşturduğu gšstergeler de yer almaktadõr. 

Araştõrmanõn bu bšlŸmŸnde, sšz konusu gazete manşetlerinin belirlenen tarih 
aralõğõnda tipografik ve gšstergebilimsel yšnden incelemesi yapõlacaktõr. 
Gšstergebilimsel yšntem olarak araştõrmada, yazõlõ ve gšrselin bir arada 
kullanõldõğõ gazete manşetlerinin anlam katmanlarõnõn, araştõrmanõn 
“Göstergebilim ve Göstergeler” başlõğõnda yer verilen, göstergebilimin iki 
šncŸsŸ olarak kabul edilen Pierrce ve Sassure õşõğõnda çšzŸmlenmesi 
sağlanacaktõr. 

Araştõrmada, 8 Mart 2020 tarihinden itibaren 17 Mart 2020 tarihi de dâhil 
olmak Ÿzere gazete manşetlerindeki 10 günlük süreç, HŸrriyet ve Milliyet 
gazeteleri šrnekleminde çšzŸmlenecektir.  

  

	
	

HÜRRİYET GAZETESİ 

 
Resim 1. 8 Mart 2020, Hürriyet Gazetesi 

Kaynak: (URL-1) 

ÒYozgatlõ ElifÕin Kelebek EtkisiÓ başlõklõ gazete manşetinde ÒKelebek EtkisiÓ 
kõsmõ daha bŸyŸk punto ile vurgulanmõş, başlõğa uygun iki gšrsel ile içerik 
šrtŸşmektedir. DŸnya Kadõnlar GŸnŸÕne šzel atõlan manşette ÒEÓ harfinin 
šnŸne gelen gšrsel, manşetin okunabilirliğini olumsuz etkilemektedir. Manşet 
dõşõndaki başlõklarõn genel olarak kadõnlar, siyaset ve magazin ile ilgili konulara 
değindiği gšrŸlmektedir. 
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Resim 2. 9 Mart 2020, Hürriyet Gazetesi 

Kaynak: (URL-2) 

ÒVirŸsten Sonra Hõzla YŸkselirizÓ şeklindeki manşetin mavi zemin üzerine 
beyaz ve kalõn puntolarla vurgulu biçimde olmasõ, manşetin diğer haber 
başlõklarõnõn šnŸne geçmesini sağlamõştõr. Fakat manşet, içeriği korona virŸsŸn 
TŸrkiyeÕye turist gšnderen Ÿlkelere sõçramasõ sonucu TŸrk turizminin olumsuz 
etkilenmesi ile ifade etmektedir. Manşet ve ilgili gšrselin tam olarak içeriği 
yansõtmadõğõ gšrŸlmektedir. 
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Resim 2. 9 Mart 2020, Hürriyet Gazetesi 

Kaynak: (URL-2) 

ÒVirŸsten Sonra Hõzla YŸkselirizÓ şeklindeki manşetin mavi zemin üzerine 
beyaz ve kalõn puntolarla vurgulu biçimde olmasõ, manşetin diğer haber 
başlõklarõnõn šnŸne geçmesini sağlamõştõr. Fakat manşet, içeriği korona virŸsŸn 
TŸrkiyeÕye turist gšnderen Ÿlkelere sõçramasõ sonucu TŸrk turizminin olumsuz 
etkilenmesi ile ifade etmektedir. Manşet ve ilgili gšrselin tam olarak içeriği 
yansõtmadõğõ gšrŸlmektedir. 
 

	
	

 
Resim 3. 10 Mart 2020, Hürriyet Gazetesi  

Kaynak: (URL-3) 

ÒAlman UsulŸ Bize UymadõÓ manşeti tõpkõ bir šnceki gŸn gibi mavi zemin 
üzerine, ÒBize UymadõÓ kõsmõ daha bŸyŸk punto ile vurgulanarak beyaz renk 
ile yazõlmõştõr. Manşette korona virŸs haberine yer verilmemesine rağmen ilk 
sayfanõn alt kõsmõnda ÒŞŸpheliler Var Ama Hasta YokÓ başlõğõ dikkat 
çekmektedir. 
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Resim 4. 11 Mart 2020, Hürriyet Gazetesi  

Kaynak: (URL-4) 

11 Mart tarihinde Hürriyet gazetesi manşeti incelendiğinde “AB Dönüşü 3 
Mesaj” olduğu görülmektedir ve vurgu, diğer kelimelere göre büyük punto ile 
yazõlan Ò3 MesajÓ kelimesindedir. Harfler arasõndaki espas azken, kelime arasõ 
espas normaldir. Beyaz zemin Ÿzerine siyah yazõlmõş olan manşetin 
okunabilirlik dŸzeyi yeterlidir. Korona virüs ile ilgili haberler ise manşet olarak 
verilmemiş fakat yine de gazetenin ilk sayfasõnda kalõn puntolu başlõklar ve 
destekleyici gšrseller ile yer almõştõr. Buradan hareketle korona virüsün 
manşette yer almamõş olsa da korona virüse gazetenin içeriğinde yer verildiği 
anlaşõlmaktadõr.  
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Resim 4. 11 Mart 2020, Hürriyet Gazetesi  

Kaynak: (URL-4) 

11 Mart tarihinde Hürriyet gazetesi manşeti incelendiğinde “AB Dönüşü 3 
Mesaj” olduğu görülmektedir ve vurgu, diğer kelimelere göre büyük punto ile 
yazõlan Ò3 MesajÓ kelimesindedir. Harfler arasõndaki espas azken, kelime arasõ 
espas normaldir. Beyaz zemin Ÿzerine siyah yazõlmõş olan manşetin 
okunabilirlik dŸzeyi yeterlidir. Korona virüs ile ilgili haberler ise manşet olarak 
verilmemiş fakat yine de gazetenin ilk sayfasõnda kalõn puntolu başlõklar ve 
destekleyici gšrseller ile yer almõştõr. Buradan hareketle korona virüsün 
manşette yer almamõş olsa da korona virüse gazetenin içeriğinde yer verildiği 
anlaşõlmaktadõr.  

	
	

 
Resim 5. 12 Mart 2020, Hürriyet Gazetesi  

Kaynak: (URL-5) 

Ülkemizde korona virüsün ilk vakasõnõn gšrŸlmesinin ardõndan 12 Mart 
tarihinde HŸrriyet gazetesinde Ò…nŸmŸzdeki 2 Ay KritikÓ şeklinde manşet 
oluşturulmuştur.  …nceki gŸne gšre ilk sayfada korona virüs haberlerine daha 
geniş yer verildiği gšrŸlmektedir. Daha çok alõnacak šnlemlere ve virüsten 
korunma yšntemlerine yer verilmiş, mesafenin šnemi el gšrseliyle 
desteklenmiş, yasaklarõn başlamasõyla yapõlan abartõlõ alõşveriş haberi de 
kõrmõzõ zemin Ÿzerine beyaz renkli bir şekilde ÒAlõşverişi AbarttõkÓ yazõsõyla 
yine uygun gšrselle yansõtõlmõştõr. 
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Resim 6. 13 Mart 2020, Hürriyet Gazetesi  

Kaynak: (URL-6) 

†lkemizde vakalarõn ortaya çõkmasõnõn ardõndan alõnan ilk šnlemlerden biri 
olan okullarõn tatil edilmesi ÒOkul Tatil Maçlar SeyircisizÓ başlõğõyla gŸndem 
olmuş, šzellikle ÒOkul TatilÓ kelimesi, vurgulama için daha bŸyŸk puntolar ile 
yazõlmõştõr. Fakat manşetin gšrseli okulla ilgili değil, maçlar ile ilgili 
seçilmiştir. 
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Resim 6. 13 Mart 2020, Hürriyet Gazetesi  

Kaynak: (URL-6) 

†lkemizde vakalarõn ortaya çõkmasõnõn ardõndan alõnan ilk šnlemlerden biri 
olan okullarõn tatil edilmesi ÒOkul Tatil Maçlar SeyircisizÓ başlõğõyla gŸndem 
olmuş, šzellikle ÒOkul TatilÓ kelimesi, vurgulama için daha bŸyŸk puntolar ile 
yazõlmõştõr. Fakat manşetin gšrseli okulla ilgili değil, maçlar ile ilgili 
seçilmiştir. 

	
	

 
Resim 7. 14 Mart 2020, Hürriyet Gazetesi 

Kaynak: (URL-7) 

Bir šnceki gŸn okullarõn kapanmasõnõn manşette yer almasõnõn ardõndan bu kez 
de ÒUzaktan Eğitim Bšyle OlacakÓ haberinin manşet olduğu gšrŸlmektedir. 
Manşet bu defa daha šnceki gšrsellerden farklõ olarak bir karikatŸr ile 
desteklenmiştir.   
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Resim 8. 15 Mart 2020, Hürriyet Gazetesi  

Kaynak : (URL-8) 

15 Mart tarihinde gazetenin ilk sayfasõnõn tŸm satõrõnõ kapsayacak şekilde 
ÒDŸnya DurduÓ manşetine yer verilmiştir. Manşet haberinin fotoğraflarõ 
incelendiğinde maskeli bir kadõn fotoğrafõnõn daha fazla yer kapladõğõ 
gšrŸlmektedir. Kadõnõn maskesinin siyah olmasõ, haber başlõğõ ile šrtŸşmekte 
ve desteklemektedir. Bunun yanõnda manşetin altõndaki haber içeriklerini 
niteleyen faklõ fotoğraflara da yer verilmiştir. 
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Resim 8. 15 Mart 2020, Hürriyet Gazetesi  

Kaynak : (URL-8) 

15 Mart tarihinde gazetenin ilk sayfasõnõn tŸm satõrõnõ kapsayacak şekilde 
ÒDŸnya DurduÓ manşetine yer verilmiştir. Manşet haberinin fotoğraflarõ 
incelendiğinde maskeli bir kadõn fotoğrafõnõn daha fazla yer kapladõğõ 
gšrŸlmektedir. Kadõnõn maskesinin siyah olmasõ, haber başlõğõ ile šrtŸşmekte 
ve desteklemektedir. Bunun yanõnda manşetin altõndaki haber içeriklerini 
niteleyen faklõ fotoğraflara da yer verilmiştir. 

	
	

 
Resim 9. 16 Mart 2020, Hürriyet Gazetesi  

Kaynak: (URL-9) 

Gazetede bir önceki güne benzer şekilde manşetin bir satõrõ kapladõğõ 
gšrŸlmektedir. ÒTemastan Kaçõn Mesafeyi KoruÓ şeklindeki başlõk, sšz konusu 
gazetenin genel manşet biçimlerine benzer olarak koyu zemin Ÿzerine açõk yazõ 
ile okunabilir şekilde verilmiştir. 
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Resim 10. 17 Mart 2020, Hürriyet Gazetesi  

Kaynak: (URL-10) 

ÒHepsi KapandõÓ başlõklõ manşet yine tŸm satõrõ kapsayacak şekilde yer 
alõyorken, gazetenin šnceki gŸnlerde koyu zemin Ÿzerine açõk renk yazõ 
kullanõlan biçiminden farklõ olarak bu kez, beyaz zemin Ÿzerine siyah renk 
tercih edilmiştir.   
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Resim 10. 17 Mart 2020, Hürriyet Gazetesi  

Kaynak: (URL-10) 

ÒHepsi KapandõÓ başlõklõ manşet yine tŸm satõrõ kapsayacak şekilde yer 
alõyorken, gazetenin šnceki gŸnlerde koyu zemin Ÿzerine açõk renk yazõ 
kullanõlan biçiminden farklõ olarak bu kez, beyaz zemin Ÿzerine siyah renk 
tercih edilmiştir.   

	
	

 

MİLLİYET GAZETESİ 

 
Resim 11. 8 Mart 2020, Milliyet Gazetesi  

Kaynak: (URL-11) 

8 Mart 2020 tarihinde beyaz zemin Ÿzerine siyah renkle yazõlan ÒKadõn 
Devrimi” başlõğõ manşet olmuştur. †niversite yšnetimindeki kadõn istihdamõna 
yönelik haber içeriği ile kadõnlar gŸnŸnŸ nitelemek amacõyla manşette ÒKadõnÓ 
kelimesinin daha büyük puntoyla yazõldõğõ ve aynõ şekilde içerik ve başlõkla 
manşet gšrselinin šrtŸştüğŸ gšrŸlmektedir. Diğer haber başlõklarõnda da 
genellikle kadõnlar, siyaset, futbol gibi konu başlõklarõna yer verilmiş, Covid-19 
ile ilgili bir başlõğa rastlanmamõştõr. 
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Resim 12. 9 Mart 2020, Milliyet Gazetesi  

Kaynak: (URL-12) 

Bir önceki güne benzer şekilde ÒBu Rekor Kadõnõn!Ó başlõğõ, son 10 yõlda 
kadõnlarõn işgŸcŸne katõlma oranõnõn erkeklere gšre 4 kat daha hõzlõ artmasõyla 
ilgili olarak manşette yer almõştõr. İlk sayfanõn sol altõnda ise Covid-19 ‘un 
diğer ülkelerdeki vaka ve šlŸm sayõlarõnõn oluşturulduğu içeriğe “16 Milyonluk 
KarantinaÓ başlõğõ ile yer verilmiştir. 
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Resim 12. 9 Mart 2020, Milliyet Gazetesi  

Kaynak: (URL-12) 

Bir önceki güne benzer şekilde ÒBu Rekor Kadõnõn!Ó başlõğõ, son 10 yõlda 
kadõnlarõn işgŸcŸne katõlma oranõnõn erkeklere gšre 4 kat daha hõzlõ artmasõyla 
ilgili olarak manşette yer almõştõr. İlk sayfanõn sol altõnda ise Covid-19 ‘un 
diğer ülkelerdeki vaka ve šlŸm sayõlarõnõn oluşturulduğu içeriğe “16 Milyonluk 
KarantinaÓ başlõğõ ile yer verilmiştir. 

	
	

 
Resim 13. 10 Mart 2020, Milliyet Gazetesi  

Kaynak: (URL-13) 

Mavi zemin Ÿzerine sarõ renk ile ÒDŸnyanõn GšzŸ Sõnõrda, Kulağõ 
BrŸkselÕdeydiÓ sŸrmanşeti ve mavi zemin Ÿzerine daha bŸyŸk punto, beyaz 
renkle ÒVicdan Nerede?Ó manşetine yer verilmiştir. Covid-19 haberi ise yine ilk 
sayfanõn sol altõnda ÒVirŸsten Değil Alkolden …ldŸlerÓ şeklindeki haber 
başlõğõnõn konusu olmuştur. 
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Resim 14. 11 Mart 2020, Milliyet Gazetesi  

Kaynak: (URL-14) 

11 Mart tarihinde gazete manşetinin “Türkiye Çok İyi” başlõğõyla sağda yer 
aldõğõ gšrŸlmektedir. Manşet, beyaz zemin Ÿzerine siyah ve kalõn puntolar ile 
yazõlmõş, bunun yanõnda manşetin hemen Ÿst kõsmõnda koyu kõrmõzõ ile yazõlan 
“Koronavirüse KarşõÓ, kŸçŸk puntolarla sŸrmanşet olarak yer almõştõr.  
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Resim 14. 11 Mart 2020, Milliyet Gazetesi  

Kaynak: (URL-14) 

11 Mart tarihinde gazete manşetinin “Türkiye Çok İyi” başlõğõyla sağda yer 
aldõğõ gšrŸlmektedir. Manşet, beyaz zemin Ÿzerine siyah ve kalõn puntolar ile 
yazõlmõş, bunun yanõnda manşetin hemen Ÿst kõsmõnda koyu kõrmõzõ ile yazõlan 
“Koronavirüse KarşõÓ, kŸçŸk puntolarla sŸrmanşet olarak yer almõştõr.  

	
	

 
Resim 15. 12 Mart 2020, Milliyet Gazetesi  

Kaynak: (URL-15) 

12 Mart 2020 tarihinde gazetenin manşeti ise sağ kõsõmda yer alan ÒSakin 
Olun” olmuştur. Manşet için yine benzer şekilde açõk zemin Ÿzerine koyu ve 
kalõn punto tercih edilmiş, ÒMarket raflarõ boşaldõ, kolonya stoklarõ tŸkendiÓ 
şeklindeki sŸrmanşet yine koyu kõrmõzõ ile yazõlmõş ve haber, içeriğe uygun 
şekilde dŸzenlenen market fotoğraflarõ ile desteklenmiştir. 
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Resim 16. 13 Mart 2020, Milliyet Gazetesi  

Kaynak: (URL-16) 

Bu kez gazetenin sol kõsmõnda yer alan manşet ÒKovid-19 AlgoritmasõÓ 
başlõğõyla, kent kalabalõğõ içerisinde šn plana çõkarõlan maskeli kadõn fotoğrafõ 
ile oluşturulmuştur. Manşette ÒOÓ harfi yerine kullanõlan korona virüse ait 
gšrsel ve Ÿzerindeki maske, yazõ ve gšrsel ile uyumlu şekilde kullanõlmõş ve 
anlatõmõ gŸçlendirmiştir.  ÒTedavi için AIDS ve sõtma ilaçlarõÓ şeklindeki kŸçŸk 
puntolar ile yazõlan sŸrmanşet ise bu kez tõpkõ manşet gibi siyah ile yazõlmõştõr. 
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puntolar ile yazõlan sŸrmanşet ise bu kez tõpkõ manşet gibi siyah ile yazõlmõştõr. 

	
	

 
Resim 17. 14 Mart 2020, Milliyet Gazetesi  

Kaynak: (URL-17) 

14 Mart 2020 tarihinde gazetede manşet olarak yer alan “5’inci Vaka” 
başlõğõnda turuncu zemin Ÿzerine kalõn ve beyaz renk tercih edilmiştir. 
Manşetin alt kõsmõnda yer alan ÒUzaktan Eğitim Nasõl OlacakÓ haber başlõğõnõn 
puntosunun daha bŸyŸk olmasõ ve beyaz zemin Ÿzerine siyah ile yazõlmasõ, bu 
başlõğõ daha ilgi çekici kõlmõş, manşetin šnŸne geçmesine neden olmuştur. 
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Resim 18. 15 Mart 2020, Milliyet Gazetesi  

Kaynak: (URL-18) 

“Karantina Günlüğü” başlõklõ manşet, bu kez beyaz zemin Ÿzerine kalõn ve 
siyah bir biçimde yazõlmõş, kelimeler ve harfler arasõ espas az olsa da zemin, 
kalõnlõk ve renk šzellikleri sayesinde manşetin okunabilirliği ve ilgi çekiciliği 
arttõrõlmõştõr. ‚in ve İtalyaÕnõn Covid-19 tecrŸbeleri haber içeriğinde yer almõş, 
hem ‚in hem de İtalya fotoğraflarõ ile haberin desteklenmesi ile 
oluşturulmuştur. 
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Kaynak: (URL-18) 
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arttõrõlmõştõr. ‚in ve İtalyaÕnõn Covid-19 tecrŸbeleri haber içeriğinde yer almõş, 
hem ‚in hem de İtalya fotoğraflarõ ile haberin desteklenmesi ile 
oluşturulmuştur. 

	
	

 
Resim 19. 16 Mart 2020, Milliyet Gazetesi 

 Kaynak: (URL-19) 

Manşet haberin bu defa sayfanõn orta kõsmõna doğru taşõndõğõ gšrŸlmektedir. 
ÒTemassõz İhracat” olarak dŸzenlenen manşetin ÒTicaret Bakanõ Pekcan Korona 
virŸs …nlemlerini AnlattõÓ şeklinde sŸrmanşeti yer almaktadõr. Okunabilirliği 
yŸksek olan ve beyaz zemin Ÿzerine siyah renkle yazõlmõş olan manşetin, 
sŸrmanşetin ise hem punto olarak kŸçŸk olmasõ hem de renk seçiminin açõğa 
yakõn seçilmesi nedeniyle okunabilirliğinin dŸşŸk olduğu gšrŸlmektedir. 
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Resim 20. 17 Mart 2020, Milliyet Gazetesi  

Kaynak: (URL-20) 

Yine bir šnceki gŸn gibi sayfanõn orta kõsmõnda yer almasõ tercih edilen 
ÒTedbirler Peş PeşeÓ manşeti, aynõ şekilde beyaz zemin Ÿzerine kalõn ve siyah 
bir biçimde yazõlmõş, ÒPeş PeşeÓ kelimesi ise daha bŸyŸk bir punto ile yazõlarak 
vurgulanmõştõr.  

SONUÇ 

Araştõrmada, özellikle Hürriyet gazetesinde belirlenen zaman aralõklarõnda 
çšzŸmlenen manşetlerde genellikle koyu mavi zemin Ÿzerine kalõn ve beyaz 
puntolu yazõ stillerinin kullanõldõğõ gšrŸlmŸştŸr. HŸrriyet gazetesinde šzellikle 
Covid-19 ile ilgili haber başlõğõnõn ve metninin yer aldõğõ kõsõmlarda mavi 
zemin kullanõlmasõnõn okuyucuda dolaylõ olarak mesafeyi çağrõştõrmasõ, konu 
ile ilgili bağlantõ kurmasõ ve etki yšnŸnden daha gŸçlŸ olmasõnõ sağlamõştõr. 
Zeminde koyu renk Ÿzerine açõk ve kalõn puntolar tercih edilmesi, okurun 
ilgisini çekme yšnŸnden ve okunabilirlik dŸzeyini artõrmasõ açõsõndan yeterli 
olmuştur. ‚alõşma konusu olarak seçilen Covid-19 haberlerinin ise belirlenen 
tarih aralõğõnda gŸndemi belirleyen ve halkõn her kesimini ilgilendiren bir haber 
başlõğõ olarak genellikle manşet olmak Ÿzere her gŸn gazetenin ilk sayfasõnda 
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yer aldõğõ gšrŸlmŸştŸr. HŸrriyet gazetesinin Covid-19 ile ilgili manşetlerinde 
genellikle maske takmõş kadõn fotoğraflarõnõn kullanõldõğõ gšrŸlmŸştŸr. Milliyet 
gazetesinde genellikle sŸrmanşetlere rastlanõrken HŸrriyet gazetesinde 
incelenen tarih aralõğõnda herhangi bir sŸrmanşete rastlanmamõştõr. Araştõrma 
sonucunda, Milliyet gazetesinde manşetlerin, geneline bakõldõğõnda beyaz 
zemin Ÿzerine kalõn ve siyah puntolar ile yazõldõğõ gšrŸlmŸştŸr. HŸrriyet 
gazetesi ile karşõlaştõrõldõğõnda Milliyet gazetesindeki manşetlerin daha kŸçŸk 
puntolarla yazõldõğõ ve sayfa dŸzeninde daha az yer kapladõğõ gšrŸlmektedir. 

SŸrmanşetler ile birlikte dŸşŸnŸldŸğŸnde Milliyet gazetesinin manşetlerinin 
daha uzun, HŸrriyet gazetesinin manşetlerinin ise daha kõsa, šz ve çarpõcõ 
biçimde hazõrlandõğõ sonucuna ulaşõlmõştõr. 

İncelenen tarih aralõğõnda HŸrriyet ve Milliyet manşetlerinin okunabilirlik 
yšnŸnden bŸyŸk oranda başarõlõ olduğu sšylenebilir. Okunabilirlik dŸzeyini 
dŸşŸren etmenlerin başõnda manşetin altõnda yer verilen gšrsel renklerinden 
kaynaklandõğõ gšrŸlmŸştŸr. Ayrõca manşeti bŸyŸk punto tercih etmek 
okunabilirlik açõsõndan olumlu gšrŸnse de harf, kelime ve satõr arasõ espasõnõn 
(boşluk) çok az olmasõ okurun rahat okumasõnõ zorlaştõrabileceği 
dŸşŸnŸlmektedir.  

Her iki gazetenin manşetleri genel anlamda incelendiğinde manşet başlõğõ ve 
gšrsellerin anlamõnda bŸtŸnlŸk sağladõğõ gšrŸlmŸştŸr. Gšrseller dõşõnda 12 
Mart 2020 tarihinde Milliyet gazetesinde virŸsten korunma yšntemlerinin sarõ 
ve siyah renkli ikonlar ile kõsa, basit ve ilgi çekici şekilde anlatõldõğõ 
gšrŸlmŸştŸr. Aynõ tarihte HŸrriyet gazetesinde ilgili konunun, ÒHasta Olma 
BulaştõrmaÓ başlõğõyla daha çok kŸçŸk puntolu yazõ içeriğiyle, yalnõzca bir el 
gšrseliyle aktarõlmasõ ilgi çekiciliği ve mesajõn aktarõmõnõ zayõflatmõştõr. 

†lkemizde korona virŸsŸn gšrŸlmeden šnce çalõşmada incelenen tarihsel 
aralõkta, ilk sayfada Covid-19 haberlerine dŸnyadaki seyri açõsõndan yer verilse 
de manşette rastlanmamõş, daha çok ekonomi, turizm gibi alanlarõn 
TŸrkiyeÕdeki etkisi Ÿzerine haber başlõklarõ yer almõştõr. Ancak 11 Mart 2020 
tarihinden itibaren Covid-19, manşetlere de yansõmõş, sağlõk alanõ ve virŸsten 
korunma yšntemleri manşetlerde ve ilk sayfada her iki gazetede de šnemli bir 
yer kaplamõştõr. 

Gazetelerin manşet sayfalarõ incelendiğinde her iki gazetenin de yazõdan daha 
çok okuyucularõn ilgisini çeken ve haber metnini destekleyici nitelikteki 
fotoğraf, amblem ya da grafik gibi gšrsel gšstergelere ağõrlõk verdiği kimi 
zamanda karikatŸr, simge ya da sembollerden yararlanõldõğõ gšrŸlmŸştŸr. 
Dildeki en az çaba ilkesiyle bağlantõlõ bir şekilde haber metninin içeriği ile en 
iyi şekilde šrtŸştŸğŸ dŸşŸnŸlen gšrseller, okuyucuya iletilmek istenen mesajõn 
en kolay yoldan ve etkili bir biçimde verilmek istendiğini gšstermektedir.  
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İncelenen tarih aralõğõnda çalõşmanõn da konusunu oluşturan ve aynõ zamanda 
tŸm dŸnyanõn gŸndemini etkileyen Covid-19, her iki gazetenin de haber 
başlõklarõnda metin içinde, fotoğraflar ve grafiksel šgeler ile yerini almõştõr.  
Bunun dõşõnda, sšz konusu gazete manşetlerinde gšstergebilimin konusunu 
oluşturan toplumsal ve kŸltŸrel yaşama ait gšrsellerin olduğu da gšrŸlmŸştŸr. 
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ÖZ  

Sinema, içinde bulunduğu toplumun siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel 
değişimlerinden etkilenir. En eski ve en önemli sinema türlerden biri olan 
güldürü sinemasõ, bu değişimleri en iyi aktaran, sorunlara eleştirel yaklaşan 
türlerden biridir. TŸrkiyeÕde 1960Õlõ yõllardan itibaren kšklŸ sosyoekonomik 
değişimler yaşanmõştõr. Bu çalõşmada, TŸrkiyeÕde 1960Õlõ yõllardan başlayarak 
yaşanan söz konusu değişimlerin güldürü sinemasõna etkileri incelendi. Bu 
çalõşmanõn amacõ, TŸrkiyeÕnin toplumsal yapõsõndaki değişimlerin 1970-2010 
yõllarõ arasõnda çekilen güldürü filmlerine etkilerini eleştirel bir yaklaşõmla ortaya 
koymaktõr. Makalede, önce filmlerin çekildiği dönemin temel özellikleri 
üzerinde duruldu, ardõndan seçilen sekiz örnek film, Norman Fairclough’un 
Eleştirel Söylem Çözümlemesi yšntemiyle ele alõndõ. ‚alõşma, Türkiye’de 
yaşanan değişimler ile gŸldŸrŸ filmleri arasõnda anlamlõ ve yakõn bir ilişki 
olduğunu ortaya koydu.  
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Daha açõk bir ifadeyle bulgular, çalõşmanõn ÒTŸrkiyeÕnin toplumsal bağlamda 
geçirdiği değişimlerin gŸldŸrŸ sinemasõna yansõdõğõÓ varsayõmõnõ doğruladõ. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Değişim, Türk Güldürü Sinemasõ, Eleştirel 
Söylem Analizi. 

 

COMEDY CINEMA AND SOCIAL CHANGES IN 
TURKEY 

ABSTRACT 
Cinema is affected by the political, economic, social, and, cultural changes of the 
society it is in. For this reason, cinema, especially comedy, is one of the oldest 
and most important types, besides reflecting changes of the country it is in. Since 
1960Õs radical social-economic changes have happened in Turkey. This paper 
examines the impact of the social upheavals on comedy cinema (1970-2010) in 
Turkey. The article is to provide analysis of the reflections of the social upheavals 
that occurred in the aftermath of two dramatic periods (1960-1980/ 1980-2010) 
in the country. The paper first discusses the main characteristics of the eras when 
the films were made. Then, selected samples of Turkish comedy films are 
examined drawing upon Norman FaircloughÕs critical discourse analysis. The 
study proves that there is close and meaningful relation between comedy movies 
and changes in Turkey. 
Keywords: Social Changes, Turkish Comedy Cinema, Critical Discourse 
Analysis. 

GİRİŞ 

Politik ve ekonomik değişimler, toplumsal kurumlar, değerler ve insan ilişkileri 
başta olmak Ÿzere toplumsal yapõnõn temel unsurlarõnda derin izler bõrakõr. 
Toplumsal yapõdaki değişimler ise sanatõn diğer alanlarõnda olduğu gibi 
sinemaya da yansõr. Sinema toplumsal değer yargõlarõndan, hatta ideolojik ve 
politik eğilimlerden ayrõ ele alõnamaz. Buna ticari sinemanõn ŸrŸnleri de d‰hildir 
(aktaran GŸçhan, 1992: 6). Michael Ryan ve Douglas Kellner (2010: 35), 
sinemanõn toplumsal gerçekliği kuran, ortaya çõkaran kŸltŸrel temsil yapõsõnõn 
parçalarõndan biri olduğunu; sŸrecin kõsmen temsillerin benimsenmesi, 
içselleştirilmesiyle ortaya çõktõğõnõ belirtirler.  
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politik eğilimlerden ayrõ ele alõnamaz. Buna ticari sinemanõn ŸrŸnleri de d‰hildir 
(aktaran GŸçhan, 1992: 6). Michael Ryan ve Douglas Kellner (2010: 35), 
sinemanõn toplumsal gerçekliği kuran, ortaya çõkaran kŸltŸrel temsil yapõsõnõn 
parçalarõndan biri olduğunu; sŸrecin kõsmen temsillerin benimsenmesi, 
içselleştirilmesiyle ortaya çõktõğõnõ belirtirler.  

Film içeriklerinin değişmesi, toplumdaki genel değer yargõlarõnõn, inançlarõn ve 
bakõş açõlarõnõn da değiştiğini gösterir. Sinemanõn en eski ve en šnemli 
tŸrlerinden biri olan gŸldŸrŸ sinemasõnõn çšzŸmlenmesi, toplumsal kültürel 
yapõdaki dšnŸşŸmŸn analizini yapmak için iyi bir yoldur. Bu düşünceden yola 
çõkõlarak yapõlan çalõşmada, Türkiye’nin derin toplumsal değişiklikler geçirdiği 
1980 öncesi ve sonrasõ, gŸldŸrŸ sinemasõndaki değişim Ÿzerinden incelendi. 
‚alõşmada, šncelikle sšz konusu dönemlerin değişen ekonomik ve siyasi 
yapõsõyla bağlantõlõ olarak toplumsal/kŸltŸrel yapõlarõ analiz edildi. ‚alõşmanõn 
temel hipotezi, TŸrkiye’nin geçirdiği toplumsal, kültürel değişimlerin güldürü 
sinemasõna yansõdõğõdõr.  

‚alõşmada, Eleştirel Sšylem ‚šzŸmlemesi kullanõldõ. Eleştirel söylem 
çšzŸmlemesi toplumsal hayatta gerçekleşen köklü değişimler, söylemin değişim 
sŸreçlerindeki tanõmlanma biçimleri ve pratiklerin ağ yapõsõndaki gšstergesel 
süreçlere odaklanõr. Bunun yanõnda diğer toplumsal öğelerin ilişkilerindeki 
değişimler de ele alõnõr (Fairclough, 2003: 173-175).  

‚alõşmanõn analiz bölümünde 1970-1980, 1980-1990, 1990-2000 ve 2000-2010 
yõllarõnõ kapsayan on yõllõk sŸreçlerden seçilen toplam sekiz filmin çšzŸmlemesi 
yapõldõ: Kibar Feyzo (Atõf Yõlmaz, 1978), 100 Numaralõ Adam (Osman F. Seden, 
1978), Namuslu (Ertem Eğilmez-1984), Muhsin Bey (Yavuz Turgul, 1986), 
Amerikalõ (Şerif Gören, 1993), Her Şey ‚ok GŸzel Olacak (…mer Vargõ, 1998), 
G.O.R.A (Ömer Faruk Sorak, 2004), Recep İvedik (Togan Gökbakar, 2008). 
Yapõlan šrnek film incelemeleriyle toplumsal dönüşŸmlerin gŸldŸrŸ sinemasõna 
ne ölçüde yansõdõğõ saptanmaya çalõşõldõ. İncelemenin yapõldõğõ 1970-2010 yõllarõ 
arasõnda TŸrkiyeÕde askeri darbe/mŸdahale, yeni anayasalar ve yeni ekonomi 
dŸzeni gibi šnemli olaylar/değişimler yaşanmõş, bu durum toplumsal yapõyõ 
derinden etkilemiştir. Sšz konusu dönemlerde ayrõca televizyon yayõncõlõğõnõn 
başlamasõ, sinema teknolojisinde değişimler gibi başka yenilikler de yaşanmõştõr.  

TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE TOPLUMSAL/KÜLTÜREL 
DIŞAVURUM 

Manevi/maddi kültür ve toplumsal ilişkiler bütünü olan (Kongar, 2000: 41) 
toplum, sürekli bir değişim içindedir ve bu değişimin hem toplumsal hem de 
kültürel alanda gšzlenebilir etkileri vardõr (Örnek, 2006:  21). Türkiye šzellikle 
1960Õlõ yõllarla birlikte önemli değişimler geçirmiştir. Türkiye tarihinde önemli 
bir yere sahip olan 27 Mayõs 1960 askeri darbesi, Demokrat Parti yšnetimi ve 
parlamentoya olduğu kadar, ordu hiyerarşisine karşõ yapõlan bir darbedir. 
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Darbenin ardõndan hazõrlanan 1961 Anayasasõ, kaçõnõlmaz olarak darbenin 
gerekçelerinin izlerini taşõr. Anayasa ile kšktenci politikalarõ benimseyen 
aydõnlar ve šğrencilerin, engellere rağmen işçi sõnõfõ ile birlikte siyaset 
yapabilmelerinin šnŸ açõlmõştõr. Yeni anayasadaki dŸzenlemeler, rejimin sol 
dŸşŸnceye açõlmasõna katkõda bulunmuştur (…zdemir, 1989: 192).  

1960Õlõ ve 1970Õli yõllar iktisadi boyutuyla sanayileşmenin yaygõnlaştõğõ, 
derinleşmeye başladõğõ yõllardõr (Boratav, 1989: 347). Bu dšnemde burjuvazi de 
gelişmeye başlar. İşçi sõnõfõnõn gelişmesi ise 1961 AnayasasõÕnõn sağladõğõ 
olanaklarla devlet eliyle desteklenir. Òİş KanunuÓ sendikalara geniş haklar verir; 
sosyal gŸvencenin yanõnda toplu gšrŸşme ve grev gibi haklar, çõkarõlan bu yeni 
yasa ile teminat altõna alõr. Bu gelişmeler, işçi ve işveren kesimindeki šrgŸtlŸlŸğŸ 
arttõrõr (Kongar, 2000). 

60Õlõ yõllarda, siyaset dŸnyasõnda da hareketlilik gšrŸlŸr. Kutuplaşmanõn arttõğõ 
bu yõllarda bir taraftan milliyetçi cepheler oluşmuş, diğer taraftan halkçõ gruplar 
ortaya çõkmõştõr (ErgŸl, 2000). Bu yõllarda toplumsal yaşamda gšrŸlen en šnemli 
dšnŸşŸmlerden biri iç gšçte yaşanan artõşla bağlantõlõdõr (DemirtŸrk, 2015: 161). 
Yoğunlaşan sanayileşmenin de etkisiyle hõzlanan gšç, şehirlerde 
gecekondulaşma gibi yeni olgularõn yaygõnlaşmasõna yol açmõştõr. ErmanÕõn 
(2004) ifadeleriyle bu dšnemde “(…) gecekondulu, sorunlarõn kaynağõ yerine 
şartlarõn mağduru olarak gšrŸlmeye, ÔSšmŸrŸlen/Dezavantajlõ …tekiÕ olarak 
kurgulanmaya başlanmõştõr.Ó Yaşanan değişim politik arenada ve dŸşŸnce 
ortamõnda olduğu kadar sanat dŸnyasõnda da etkisini hissettirir. Basõn-yayõn 
alanõnda 1961 Anayasasõnõn gšrece šzgŸrlŸkçŸ yapõsõnõn etkisiyle šzellikle sol 
yayõnlarda bŸyŸk bir artõş gšrŸlŸr. Bunun yanõnda Yeni Sinema, Yeni Dergi, Ulus, 
Dost, Yeditepe, Akşam ve Cumhuriyet gibi yayõnlarda, dšnemin atmosferinin 
etkisiyle sanat ve sansŸr, siyaset ve sanat/sinema ilişkisi, sanat ve devlet gibi 
konular tartõşõlmaya başlanõr. 1960Õlarda sanatçõ ve aydõnlarõn yazdõğõ yazõlarda 
sanatçõlara devlet tarafõndan destek verilmesi, sanatõn yaygõnlaştõrõlmasõ gibi 
beklenti ve šneriler dile getirilir (GŸrdaş, 2013: 35). 1961 Anayasasõ, 1971 ve 
1973 ara rejimlerinde iki kez kšklŸ değişikliklere uğrar. Bu değişikliklere rağmen 
TŸrkiyeÕde toplumsal, kŸltŸrel ortam canlanõr. Bu canlanma sinemaya da yansõr.  

TŸrkiyeÕde toplumsal yapõ, 80Õli yõllarda çok hõzlõ bir değişim geçirmiştir. Sšz 
konusu değişimin temel nedenlerinden biri 12 EylŸl 1980Õde gerçekleştirilen 
askeri darbe, diğeri ise dšnemin iktidarõ (Anavatan Partisi) tarafõndan 
uygulanmaya konulan neo-liberal ekonomi politikalarõdõr. TŸrkiye, 1980Õde 24 
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Ocak kararlarõ ile başlatõlan, darbeyle sŸrdŸrŸlen sŸreçte kšklŸ bir neo-liberal 
dšnŸşŸmŸn uygulandõğõ ilk Ÿlkeler arasõnda yer alõr (Boztepe, 2015: 73). 
Darbeyle başlayan ÒdepolitizasyonÓ sŸreci, Turgut …zal iktidarõ tarafõndan 
sŸrdŸrŸlmŸştŸr.  

TŸrkiyeÕde de kŸreselleşmenin etkisiyle birey ve bireysel tercihler gittikçe šn 
plana çõkmaya başlamõş, medya da bu değişimlerin aktarõcõsõ ve aynasõ durumuna 
gelmiştir. GšleÕye gšre, TŸrkiye 1980Õli yõllarla birlikte 1970Õli yõllarõn devrimci 
siyaseti yerine gŸncel sorunlarõn siyasileştiği bir ortamõ yaşamaya başladõ. Bu 
nedenle, ilk kez bireyi ilgilendiren sorunlar siyasetin gŸndemine girerek bilincin 
kişiselleştirilmesine katkõda bulundu (Gšle, 1995: 55). Nurdan GŸrbilekÕe gšre 
ise 80'lerde TŸrkiye'de yaşanan, šzel hayatõn, bireyselleşme ve šzgŸrleşme 
sšylemi çerçevesinde, otoriteden bağõmsõz olarak sšze dškŸlmesidir. …zel hayat, 
80'lerin TŸrkçeye kattõğõ en šnemli kelimelerden biridir (GŸrbilek, 2001: 23). Bu 
dšnemin toplumsal yapõsõyla ilgili en šnemli šzelliklerden biri de tŸketimdir. 
1980Õli yõllardan itibaren kšşe dšnmek olarak formŸle edilen pragmatizmi, 
kŸltŸrel melezleşmeyi, hazcõlõğõ, tŸketimi, šncelikle kendini dŸşŸnmeyi ve bireyi 
en yŸce değer olarak kabul eden yeni bir anlayõşa dayanõr (aktaran: …rnek, 2006: 
140-141).  

80'lerde çeşitli mŸzik tarzlarõ, yaygõnlõk kazanõr. Genellikle "arabesk" ismi 
altõnda toplanan sšz konusu mŸziklerin yaygõnlõğõ temel olarak ne kendi 
geleneksel kŸltŸrlerinden kopabilmiş ne de şehir kŸltŸrŸnŸn parçasõ olabilmiş 
insanlarõn varlõğõyla bağlantõlõdõr (GŸrbilek, 2001: 24). 1980 sonrasõ, arabesk 
mŸzik açõsõndan da bir dšnŸm noktasõ olacak, arabesk mŸzik 80 šncesi ve sonrasõ 
biçiminde ikiye ayrõlacaktõr. Bu ikinci dšnemle ilgili en šnemli šzellik, arabeskin 
aşkõn toplumsal sorunlarla iç içe geçen yapõsõndan uzaklaşmasõdõr (…zbek, 2013: 
203–204).   

TŸrkiyeÕde 1980Õli yõllardan itibaren harekete geçirilen değişim dinamiklerinin, 
meyvelerini esas olarak 1990Õlarda verdiği sšylenebilir. Bu bağlamda, 1980 
šncesinde toplumsal projeden kalan pek çok šğe, 1980 sonrasõnda kurulmaya 
çalõşõlan dŸzen için ayak bağõ olduğu iddiasõyla hedef haline gelmiştir (Boztepe, 
2015). Hõzlanan liberalleşme ve kŸreselleşme sŸreci sonucunda 1990Õlõ yõllarda 
bireyselleşme yšnŸndeki tercihler ivme kazanõr. 1970Õli yõllar ile 1990Õlõ yõllarõ 
amaç-değerler açõsõndan karşõlaştõran bir çalõşmada šnemli değişimler gšrŸlŸr 
(aktaran: …rnek, 2006: 154). Bu dšnemde toplumun ÒdepolitizeÓ edilmesi, 
bireyselliğin šne çõkarõlmasõ konusunda šzellikle gençler Ÿzerinde başarõlõ 
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olmuştur. Erdal Atabek (1997), Òkayõp kuşak” olarak nitelediği 12 EylŸl sonrasõ 
gençliğinin en önemli özelliklerinden birinin Òhiçbir değer yargõsõna ve 
sorumluluğa sahip olmamakÓ olduğunun altõnõ çizer ve ÒFark etmezÓ 
sözcüğŸnŸn kullanõmõna dikkat çeker.  

TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL/KÜLTÜREL DEĞİŞİMİN GÜLDÜRÜ 
SİNEMASINA ETKİLERİ 

Diğer ülke sinemalarõnda olduğu gibi TŸrk sinemasõ da toplumun ortalama kültür 
dŸzeyini yansõtmaktadõr (Güçhan, 1992: 9). Bu durum, sadece toplumsal 
sorunlara değinen ya da politik yšnŸ šne çõkan filmler için değil, diğer filmler 
için de geçerlidir. 1960Õlara kadar TŸrk sinemasõ, toplumun çoğu kesitinin gerçek 
bir yansõmasõnõ verememiştir (Gevgilili 1989: 158). 1960 darbesi ve sonrasõnda 
1961 Anayasasõnõn getirdiği ortam ise TŸrk sinemasõna, o dšneme kadar gšz ardõ 
ettiği toplumsal sorunlarla ilgilenme olanağõ bulmuştur (Güçhan, 1992: 81-82). 
TŸrk sinemasõnda Òtoplumsal gerçekçiÓ film olarak adlandõrõlan filmlerin ortaya 
çõkmasõ darbeyle ve anayasasõnõn uygulanmaya başlanmasõyla doğrudan 
bağlantõlõdõr. Ancak 1960Õlõ yõllarõn gŸldŸrŸ sinemasõ için aynõ şeyleri söylemek 
güçtür. Bu dönemde TŸrk gŸldŸrŸ sinemasõ, sadece eğlendirmeye amaçlayan 
salon güldürülerini, duygusal durum güldürülerini izleyicinin karşõsõna 
getirmiştir. Turist …mer, Cilalõ İbo, KŸçŸk Hanõmefendi, Ayşecik ve …mercik ve 
benzeri dizilerin ön planda olduğu bu dönemin masalsõ yapõsõnda toplumsal 
sorunlarõ ele alan, izleyiciyi dŸşŸnmeye sevk eden, gerçekçi bir gŸldŸrŸ anlayõşõ 
sinemada kendine yer bulamamõştõr. 

TŸrk sinemasõnõn genel yapõsõndaki değişim ve dšnŸşüm gecikmeli olarak da 
olsa kendini gŸldŸrŸ filmlerinde de göstermiştir (Aydemir, 2015: 29). Bir yandan 
eskilerin uzantõsõ olan salon gŸldŸrŸsŸ yšnetmenlerce sŸrdŸrŸlŸrken diğer 
yandan nitelikli gŸldŸrŸ filmleri çekilmiştir. 1970’ler komedisi, güldürmenin 
yanõnda var olduğu toplumun köy-kent, zengin-yoksul, iyi-kštŸ zõtlõklarõndan 
yola çõkõlarak bir eleştiri yapmaya çalõşõr. 1970Õli yõllar, politik mizahõn -o 
yõllarõn toplumsal şartlarõnda- sesini en baskõn şekilde çõkartõlmaya çalõştõğõ 
yõllardõr (aktaran: Güneş ve Baylan, 2016: 338). Veysel Atayman’a göre 
1970’lerde yapõlan komedi filmleri dönemin sol yaklaşõma sahip, ciddi politik 
filmlerinden daha politiktir. Arzu Film, bu türde birçok film çekmiş, yeni aktörler 
yaratmõş ve politik komediye gerekli šnemi vermiştir (aktaran: Aydemir 2015: 
29).  Murat Ünal ise Arzu film güldürülerinin, gerçek bir eleştiriden ziyade filmin 
olay šrgŸsŸnŸn akõşõ içinde dramatik bir araç olarak kullandõğõnõ belirtir ve ekler 
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olmuştur. Erdal Atabek (1997), Òkayõp kuşak” olarak nitelediği 12 EylŸl sonrasõ 
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olsa kendini gŸldŸrŸ filmlerinde de göstermiştir (Aydemir, 2015: 29). Bir yandan 
eskilerin uzantõsõ olan salon gŸldŸrŸsŸ yšnetmenlerce sŸrdŸrŸlŸrken diğer 
yandan nitelikli gŸldŸrŸ filmleri çekilmiştir. 1970’ler komedisi, güldürmenin 
yanõnda var olduğu toplumun köy-kent, zengin-yoksul, iyi-kštŸ zõtlõklarõndan 
yola çõkõlarak bir eleştiri yapmaya çalõşõr. 1970Õli yõllar, politik mizahõn -o 
yõllarõn toplumsal şartlarõnda- sesini en baskõn şekilde çõkartõlmaya çalõştõğõ 
yõllardõr (aktaran: Güneş ve Baylan, 2016: 338). Veysel Atayman’a göre 
1970’lerde yapõlan komedi filmleri dönemin sol yaklaşõma sahip, ciddi politik 
filmlerinden daha politiktir. Arzu Film, bu türde birçok film çekmiş, yeni aktörler 
yaratmõş ve politik komediye gerekli šnemi vermiştir (aktaran: Aydemir 2015: 
29).  Murat Ünal ise Arzu film güldürülerinin, gerçek bir eleştiriden ziyade filmin 
olay šrgŸsŸnŸn akõşõ içinde dramatik bir araç olarak kullandõğõnõ belirtir ve ekler 

“ancak, bu tŸrden kaydõrmalar yapan gŸldŸrŸlerin yine de Òinsani deneyimleri 
anlamlõ kõlmak için toplumsal iktidara bir karşõ çõkõş olduklarõ sšylenebilirÓ 
(Ünal, 2018: 33-34). 

1974 yõlõ gŸldŸrŸ sinemasõnõn tanõştõğõ yeni kimlik Òseks gŸldŸrŸleriÓ olmuş, bu 
filmler Òsalon gŸldŸrŸleriÓnin yerini almõştõr. Seks gŸldŸrŸsŸ furyasõ, Oksal 
PekmezoğluÕnun Beş Tavuk Bir Horoz filmi ile başlamõştõr (…zgŸç, 2005: 71). 
Genellikle komik bir konu ekseninde gelişen olaylar arasõna seks sahneleri 
serpiştirilmiştir. İtalyaÕdaki šrneklerden esinlenilen bu tŸr, šzellikle 1976Õdan 
itibaren tamamen seks filmlerine dšnŸşmŸştŸr. Sšz konusu dšnemde gšrŸlen 
seks-komedilerin bu denli ilgi gšrmesi dšnemin toplumsal yapõsõyla bağlantõlõdõr. 
Yoğun gšçŸn yarattõğõ, içinde cinselliğin de yer aldõğõ toplumsal sorunlar bu 
filmlere talebin artmasõna neden olur. Bu sorunlu durumun Ÿzerine bir de 
televizyonun evlere girmesi eklenince sinema sektšrŸ bŸyŸk bir krize girer. Halkõ 
artõk sinema salonlarõna çekemeyen sinemacõlar, bu krizden çõkmak amacõyla 
seks filmlerine ve seks-komedilerine yšnelirler (Scognamillo ve Demirhan, 
2000: 289-324).   

12 EylŸl askeri darbesi ve sonrasõnda toplumsal yapõnõn yanõnda kŸltŸrel ve 
sanatsal yapõ da yeniden şekillendirilir. Sanat, šzellikle sinema da bu olumsuz 
sŸreçten payõna dŸşeni fazlasõyla alõr.  Bu dšnemde sinema anlayõşõ değişir. 
Darbeyle başlayan, Turgut …zal hŸkŸmetleri dšneminde sŸrdŸrŸlen 
depolitizasyon politikalarõ, sinema seyircisi Ÿzerinde de derin etkiler bõrakõr. 
Bireyi šne çõkaran, bireyseli toplumsalõn yerine koyan politikalar, izleyici 
yapõsõnõ da aynõ doğrultuda biçimlendirir (Dorsay, 1995: 13). "…zel hayat" 
filmleri 80'lerde neredeyse bir tŸr oluşturur. Toplumsal bir ihtiyaca yanõt veren, 
seyircinin bir açlõğõnõ gideren bu filmler Nurdan GŸrbilekÕe (2001: 66) gšre 
başarõsõnõ, “(…) ev içlerini, šzel ilişkileri seyirlik kõlabilmesine, seyirciye estetize 
edilmiş šzel hayatlarõ "dikizleme" fõrsatõ veriyor olmasõnaÓ borçludur. 

Seksenlerdeki gŸldŸrŸ filmleri, 1980 darbesinden šnce çevrilen Kibar FeyzoÕya 
gšre daha yumuşak bir dile sahiptir ve ağõrlõklõ olarak gŸndelik konulara yšnelik 
eleştiriler šne çõkar. Yine de 1980Õler gŸldŸrŸ filmlerinde toplumsal eleştirinin 
sŸrmesi (GŸçhan, 1992: 12) ve çok sayõda film çekilmesi dšnemin baskõcõ yapõsõ 
gšz šnŸnde bulundurulduğunda šnemlidir. Dšnem sinemasõnõn toplumsal olana 
ilgisinin dikkatle incelenmesi gerektiğini belirten Serpil Kõrel (2010: 15), 
seksenli yõllardaki filmlerin gŸncel konularõ yakalamalarõ ve bu konularõ filmler 
aracõlõğõyla hõzlõ bir şekilde yansõtmalarõ bakõmõnda gšze çarptõğõnõ vurgular. 
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KõrelÕe gšre gŸldŸrŸ filmleri, tŸm seslerin duyulmaz olduğu bir dšnemde 
eleştirelliğe duyulan ihtiyacõ karşõlamak amacõyla çok fazla Ÿretilir. Seksenli 
yõllarõn ilk yõllarõnda yasakçõ anlayõşa rağmen eleştirel filmlerin çekilmesi 
šnemlidir. Bu filmler daha çok onarõcõ bir rol Ÿstlenmiştir. Seksen sonrasõndaki 
gŸldŸrŸ filmlerinin ortak noktasõ, kahramanlarõn genellikle bŸyŸk kentin yoksul 
insanlarõnõ temsil etmesidir. Sšz konusu kahramanlarõn dramõ, dram tŸrŸndeki 
filmlerden çok, trajikomik bir çizgiye sahip olan toplumsal gŸldŸrŸ sinemasõnõn 
konusu olmuştur (aktaran: †nal, 2018: 35). Toplumsal eleştirel gŸldŸrŸlerin 
toplumda karşõlõk bulmasõ, izlenmesi de altõ çizilmesi gereken bir durumdur.  

Toplumsal taşlamalarõn ağõrlõkta olduğu bu dšnemde aynõ zamanda yšnetmen 
ağõrlõğõ hissedilmeye başlanmõştõr. Atõf Yõlmaz, Şerif Gšren, Zeki …kten, Yavuz 
Turgul gibi yšnetmenler belli šlçŸde toplumsal eleştiri içeren ve sinemasal Ÿslup 
taşõyan dŸzeyli gŸldŸrŸler çekerler. Bšylece gŸldŸrŸ sinemasõnda filmlerin 
toplumsal eleştiri boyutlarõ seksen sonrasõnda belirginleşir. Fiziksel aksiyona 
dayanan gŸldŸrŸ yerine, yaşanan gerçekleri anlamayõ ve bu sayede gerçeklere 
eleştirel bir bakmayõ hedefleyen gŸldŸrŸ šn plana çõkar (aktaran: †nal, 2018: 34-
35). Atilla DorsayÕõn (1995: 111) ifadesiyle bu filmler “Özal Türkiye’sinin ve 
Özal ekonomisinin filmleri”dir.  

1960Õlarda hõz kazanan kšyden kente gšç; kentle bŸtŸnleşme olanaklarõnõn 
azlõğõ, geçim sõkõntõlarõ, eğitim yetersizliği gibi nedenler ve kšy kŸltŸrŸnden 
kopamama bu kitleleri yeni bir kimlik arayõşõna itmiş ve bu kitle, yeni bir alt 
kŸltŸrŸn oluşmasõna neden olmuştur. Toplumsal değişimlerin doğurduğu yeni ve 
karmaşõk kŸltŸrel sŸrecin inşa ettiği popŸler kŸltŸrŸn belirgin šzellikleri 
tŸketiciye dšnŸk olmasõnõn yanõnda kolay, ucuza elde edilmesi ve sayõca fazla 
Ÿretilmesi olmuştur (GŸçhan, 1989: 92). 80'lerin ikinci yarõsõnda en çok şik‰yet 
edilen sorunlardan biri bŸyŸk şehirlerin "istila" edilmesidir. Gecekondular daha 
šnce de mevcut olsa da İstanbul'un "elden gittiği" 70Õlerde değil de 
gecekondulaşmanõn hõzõnõ kaybettiği 80'lerde daha fazla dile getirilmiştir. 
Arabesk mŸzik 70'lerde de vardõr, fakat bu ancak 80'lerde bir sšylem nesnesi 
haline gelmiş; şehirlilere yabancõ bir mŸzik tarzõnõn değil, "kŸltŸrsŸzlŸğŸn" de 
adõ haline gelmiştir (GŸrbilek, 2001: 69). Nurdan GŸrbilek (2001: 97) arabeskin 
değişimini Orhan Gencebay arabeski Ÿzerinden inceler. GŸrbilek, 80'lerde bŸyŸk 
şehirlere yeni gelenlere bir an için olduğundan başka bir şey olma, kendi sesini 
duyurabilme, šzgŸrlŸğŸnŸ verdiğini belirtir ve ekler: "Dom dom kurşunlarõ", 
"Ben sana dolanayõmÓlar, taşranõn ancak bŸyŸk şehrin imk‰nlarõ ile 
karşõlaştõğõnda, parayla buluştuğu anda edinebileceği bir rahatlamayõ temsil 
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adõ haline gelmiştir (GŸrbilek, 2001: 69). Nurdan GŸrbilek (2001: 97) arabeskin 
değişimini Orhan Gencebay arabeski Ÿzerinden inceler. GŸrbilek, 80'lerde bŸyŸk 
şehirlere yeni gelenlere bir an için olduğundan başka bir şey olma, kendi sesini 
duyurabilme, šzgŸrlŸğŸnŸ verdiğini belirtir ve ekler: "Dom dom kurşunlarõ", 
"Ben sana dolanayõmÓlar, taşranõn ancak bŸyŸk şehrin imk‰nlarõ ile 
karşõlaştõğõnda, parayla buluştuğu anda edinebileceği bir rahatlamayõ temsil 

ediyordu. 1980'lerin yõldõzõ bu yŸzden İbrahim Tatlõses'ti, Orhan Gencebav 
değil.” 
1980’lerin sonu, 1990Õlarõn başõndan itibaren yaşanan değişimle birlikte, farklõ 
arayõşlar gŸndeme gelir. Bir tarafta Òsanat filmiÓ yapmaya çalõşan sinemacõlar yer 
alõrken, diğer tarafta televizyondan da destek alan, popŸler bir sinema yaratma 
çabasõ içine giren sinemacõlar yer alõr. Bu yõllar, reklamcõlõğõn šn plana çõktõğõ, 
kõsa sŸrede sõnõrsõz sayõda imgeyi dolaşõma soktuğu yõllardõr (GŸrbilek, 2001: 
21). Ortaya çõkan Òyeni sinemaÓ, TŸrk sinemasõnda da yeni bir sinemanõn inşa 
sŸrecini başlatõr. Genel olarak, TŸrk sinemasõnda ortaya çõkan değişim, TŸrk 
gŸldŸrŸ filmlerinde de kendini gšsterir. Murat AtaÕya (2015: 40) gšre gŸldŸrŸ 
sinemasõnda Ertem EğilmezÕin 1988 yapõmõ Arabesk ve Şerif GšrenÕin 1993 
yapõmõ Amerikalõ filmleri bir kõrõlmaya işaret eder. 

Hollywood başta olmak Ÿzere yabancõ sinemalarõn TŸrk Sinemasõ Ÿzerindeki 
etkisi, 1980 sonrasõnda artmõştõr. Bunun temel nedenlerinden biri, 1989Õda 
kotalarõn kaldõrmasõyla birlikte, Hollywood Sinemasõnõn sinema salonlarõnda 
aracõsõz olarak gšsterilmeye başlamasõdõr (Karakaya, 2004: 67). 1990Õlõ yõllarõn 
ilk yõllarõndan itibaren TŸrk SinemasõÕnda Hollywood filmlerinin ve šzel 
televizyonculuğun da etkisiyle popŸler sinema anlayõşõ gelişmiştir. Bu filmler ya 
Hollywood filmlerinden ilham almõş ya da onlarõ taklit etmiştir. Bu filmler, 
Hollywood benzeri pazarlama teknikleriyle gšsterime sokulmuşlardõr. Bu 
durum, gŸldŸrŸ sinemasõ için de sšz konusudur. Film Ÿretiminin yanõnda dağõtõm 
ve gšsterimde de Hollywood izleri gšrŸlmŸştür. Hõzlõ kurgu, aksiyonun šne 
çõkmasõ, çekim teknikleri, efektler vb. uygulamalar, bu filmlerin vazgeçilmez 
šzellikleri arasõndadõr. Bu dšnemin bir başka šzelliği ise seyirci sayõsõnõ 
arttõrmak amacõyla televizyon dŸnyasõnõn popŸler simalarõna ağõrlõk verilmesidir 
(Aktaran: Ulusal, 2014: 59).  

1980 darbesinin ve …zal politikalarõnõn gŸldŸrŸ filmlerine etkileri asõl 
1990Õlardan itibaren ortaya çõkmaya başlar. GŸldŸrŸ sinemasõnda Arzu Film 
dšneminin anonim karakterinin kaybolduğu, kişisel yšnetmen Ÿsluplarõnõn šne 
çõktõğõ gšzlenir. Eleştirel içeriğe sahip filmler giderek azalõr (†nal, 2018: 35-36). 
2000Õli yõllarla birlikte yapõmcõlarõn riski mŸmkŸn olduğu kadar en aza indirmek 
amacõyla devam filmlerine yatõrõm yapma, bir mecradan diğerine karakter taşõma 
gibi stratejiler geliştirdikleri gšrŸlŸr. PopŸler televizyon dizilerinin sinema 
uyarlamasõyla başlayan sŸreçte komedi filmleri de televizyondan beyaz perdeye 
transfer edilir (Pekman ve TŸzŸn, 2012: 21-22). Bu dšnemin gŸldŸrŸ aktšrleri 
ağõrlõklõ olarak televizyonun getirmiş olduğu popŸlaritenin etkisiyle yŸksek 
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izlenmeler elde etmeye başlamõştõr. Yeni konular, yeni anlatõmlar ve 90Õlara 
doğru Arabesk ile ortaya çõkan mizah ve komedideki değişim 2000Õlerin başõnda 
sürer. Ali ŞimşekÕin (2014: 48) de işaret ettiği 90Õlarda trajik olanõ ironileştirme 
süreci, 2000Õli yõllarõn başõnda ArabeskÕle başlayan parodi, Kahpe Bizans (2000) 
ile devam etmiştir. Bu yõllarda Beynelmilel gibi eleştirel filmler çekilse de 
filmlerin büyük bir bölümüne toplumsal içeriği olmayan, bireysel güldürüyü öne 
çõkaran yeni gŸldŸrŸ sinema anlayõşõ h‰kimdir.  Vizyontele Tuuba (2004), 
Organize İşler (2005) gibi bazõ filmler ise toplumsal sorunlarõ bir fon olarak 
kullanmaktan öte gitmezler (Görücü, 2007: 33; Türker, 2004). 

TŸketim kŸltŸrŸnŸn ve yeni yaşam biçiminin izlerini 2000Õli yõllardaki Türk 
gŸldŸrŸ sinemasõnda da gšrmek mŸmkŸndŸr. Filmlerin genel šzellikleri; eleştirel 
ve estetikten mahrum olma, senaryolarõndaki gelişigüzel kurgu, kaba erotizmdir. 
Bu filmler, ticari anlamda kar odaklõdõr (Aktaran: GŸneş ve Baylan, 2016: 339). 
‚etinkayaÕnõn (2015: 18) ifadeleriyle devir halkõ aldatmasõ karşõlõğõnda kendisine 
ev, araba vereceğini söyleyen reklamcõya gülümseyerek “eşşoooleşşekk!” diye 
tepki gšsteren 100 Numaralõ Adam'õn değil, filmine sponsorluk yapan firmalarõn 
reklamõnõ yapan uzaylõ Arif'lerin, Aziz Vefa'larõn devridir (Çetinkaya, 2015: 18). 

TŸrk sinemasõnda komedi anlayõşõnõn değişimini Recep İvedik ve İnek ŞabanÕõ 
karşõlaştõrarak değerlendiren Tayfun Atay (URL 1), “Recep İvedik’in İnek 
ŞabanÕõn intikamõÓ olduğunu belirtir. İnek ŞabanÕõn kšyden kente gšç eden 
insanlarõn ÒezikÓliğine dair bir karikatürleştirme olduğunu, Recep İvedikÕin ise 
bu insanlarõn ÒazmanÓlõğõna dair bir karikatŸrleştirme girişimi olduğunu 
vurgular. BŸlent Vardar (2005: 115) ise Recep İvedikÕin halk kahramanõ olmak 
bir yana, medeniyet düşmanõ olduğunu belirtir. Elbette burada sorulmasõ gereken 
sorulardan biri halkõn bu karakteri neden bu denli izlediği, benimsediğidir. Recep 
İvedik filmlerinin çok izlenmesini toplumun kompleksli olmasõna bağlayan 
Vardar (2005: 115), muhtemelen insanlara hakaretin ve itip kakmanõn dozu 
arttõkça seyircinin daha da mutlu olacağõnõ savunur. 

Nigar Değirmenci ve BŸşra Kaya (2018: 68) da Neo-liberalizm'in yarattõğõ 
bireycilik ile filmin başkarakteri olan Recep İvedik arasõndaki bağa dikkat 
çekerler. Değirmenci ve KayaÕya gšre belirli šlçŸlerden herkeste var olan 
yabancõlaşmanõn doğal bir sonucu olarak filmin izleyici kitlesinde olmasõ da 
olasõdõr ve bu yolla film karakteri ile onu izleyen kitle arasõnda bir bağ kurulabilir. 
Recep İvedikÕin toplumda yerleşmiş olan gelenek ve gšreneklere, sosyal 
unsurlara ve modernleşmeye gibi durumlara karşõ yabancõlaşmasõ, toplumu 
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bireycilik ile filmin başkarakteri olan Recep İvedik arasõndaki bağa dikkat 
çekerler. Değirmenci ve KayaÕya gšre belirli šlçŸlerden herkeste var olan 
yabancõlaşmanõn doğal bir sonucu olarak filmin izleyici kitlesinde olmasõ da 
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oluşturan bireylere olan saldõrgan ve aşağõlayõcõ tutumu bir noktada ÒšzŸmŸze 
dšnelimÓ mesajlarõna sahiptir.  

AMAÇ VE YÖNTEM 

Bu çalõşmanõn amacõ, TŸrkiyeÕde toplumsal yapõdaki değişiminin gŸldŸrŸ 
filmlerine etkisini eleştirel bir yaklaşõmla ortaya koymaktõr. ‚alõşmada ele alõnan 
dšnem, 1970-2010 yõllarõ arasõndaki dšnemdir. ‚alõşmanõn temel hipotezi, 
TŸrkiyeÕnin toplumsal bağlamda geçirdiği değişimlerin gŸldŸrŸ sinemasõna 
yansõdõğõdõr. Bu dŸşŸnceden hareketle TŸrkiyeÕnin toplumsal-kŸltŸrel yapõsõnõn 
derin bir biçimde dšnŸştŸğŸ 1970Õli yõllardan gŸnŸmŸze kadar geçen dšnemde 
yaşanan toplumsal dšnŸşŸmlerin gŸldŸrŸ sinemasõna etkileri ele alõnmõştõr. Bu 
kapsamda; 1960 askeri darbesi/1961 anayasasõnõn sonrasõna denk gelen 
dšnemden (1970-1980) iki, 1980 Askeri Darbesi sonrasõna, neoliberal 
politikalarõn uygulamaya koyulduğu yõllara denk gelen dšnemden (1980-1990) 
iki ve neoliberal politikalarõn asõl etkisini gšsterdiği 1990 sonrasõndan (1990-
2000 ve 2000-2010) iki film olmak Ÿzere toplam sekiz film incelenmiştir. 
İncelenen film šrnekleri şšyledir: Kibar Feyzo (Atõf Yõlmaz-1978), 100 
Numaralõ Adam (Osman F. Seden-1978), Namuslu (Ertem Eğilmez-1984), 
Muhsin Bey (Yavuz Turgul-1986), Amerikalõ (Şerif Gšren-1993), Her Şey ‚ok 
GŸzel Olacak (…mer Vargõ-1998), G.O.R.A (…mer Faruk Sorak-2004), Recep 
İvedik (Togan Gškbakar-2008). Filmler seçilirken gŸldŸrŸ sinemasõ içerisindeki 
yerleri, izleyiciden gšrdŸkleri ilgi ve izlenme sayõlarõ/oranlarõ gibi šlçŸtler 
dikkate alõnmõştõr. 

‚alõşmada, Norman FaircloughÕun eleştirel sšylem çšzŸmlemesi kullanõlmõştõr. 
Bunun nedeni, FaircloughÕun ‘Diyalektik İlişkili YaklaşõmõnõnÕ sšylemini 
kapitalizmle diyalektik ilişkili olarak ele almasõ ve eleştirel dŸzeyde 
açõklamadaki işlevselliğidir. Bu yaklaşõm, toplumsal dšnŸşŸm/sinema ilişkisini 
incelemeye uygundur. FaircloughÕa gšre sšylem çšzŸmlemesinin amacõ, 
sšylemin içeriğinde yer alan ve saklanan ideolojinin yapõsal etkilerini 
incelemektir (Fairclough, 1995: 77).  Dil, gšstergesel biçimler, sšylem, 
toplumsal pratiklerin diğer šğeleri arasõndaki diyalektik ilişkiler, eleştirel sšylem 
çšzŸmlemesinin alanõna girer. Toplumsal ve kŸltŸrel değişme ile sšylem 
arasõnda bir bağ vardõr. Toplumsal yaşamda gšrŸlen kšklŸ dšnŸşŸmler, sšylemin 
bu dšnŸşŸm sŸreçlerindeki tanõmlanma biçimleri šnemlidir (Fairclough, 2003: 
173-175). 
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FaircloughÕõn sšylem çšzŸmlemesi metin, metindeki sšylemler-sšylemlerin 
yorumlanmasõ ve sonuca ulaşma-açõklama gibi birbiriyle bağlantõlõ Ÿç aşamadan 
oluşur. Bu Ÿç boyutlu bir çšzŸmlemenin merkezinde metin bulunur. Bu bšlŸmde 
metnin yapõsõ, gramatik šzellikler, kelimeler ele alõnõr.  Metindeki sšylemlerle 
metnin yorumlanmasõ aşamasõnda birinci aşamada ele alõnan unsurlar 
yorumlanõr. Aynõ zamanda Ÿretim sŸreci olan bu aşamada sšylemlerdeki 
ideolojik-toplumsal ifadeler incelenir. †çŸncŸ ve son boyut, sšylemler 
yorumlanarak ortaya çõkarõlan veriler kullanõlarak geniş bir kapsamda sonuca 
varma ve açõklama aşamasõdõr (Fairclough, 1995: 98).  
 

 

Tanõmlama(Metin çšzŸmlemesi) 

Yorum-(çšzŸmleme sŸreci) 

 

Açõklama (sosyal çšzŸmleme) 

Sšylemin Boyutlarõ 
Sšylem ‚šzŸmlemesinin 
Boyutlarõ 

Şekil 1. Eleştirel Sšylem Analizinde †ç Boyutlu Tasarõ 
Kaynak: Fairclough (1995: 98) 

 

Bu çalõşmada, TŸrkiyeÕdeki toplumsal, kŸltŸrel değişme ile gŸldŸrŸ sinemasõnõn 
sšylemi arasõndaki ilişki FaircloughÕun yukarõda šzetlenen yaklaşõmõndan 
yararlanõlarak ele alõnacaktõr. ‚alõşmada, gŸldŸrŸ film šrnekleri metinsel ve 
bağlamsal dŸzeylerde incelenecektir. 

METİN 

                              †retim SŸreci 

 
Yorum SŸreci 

 
Sšylem 

SosyokŸltŸrel Bağlam 
(Durumsal, kuramsal ve sosyal) 
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BULGULAR: TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL DEĞİŞİMLERİN 
GÜLDÜRÜ FİLMLERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 

Kibar Feyzo (1978)  

Filmin Yönetmeni: Atõf Yõlmaz  

Senaryo: İhsan YŸce  

Filmin Metinsel Düzeyde İncelenmesi 

Film FeyzoÕnun, sevdiği GŸlo ile evlenebilmek için verdiği mŸcadeleyi anlatõr. 
KšyŸn sakinlerinden BiloÕnun da GŸloÕya talip olmasõyla başlõk parasõ yŸkselir. 
KšyŸn sahibi Maho AğaÕnõn onay vermesiyle Feyzo senet imzalayarak GŸlo ile 
evlenir. DŸğŸn gŸnŸ ağanõn taktõğõ fštr şapkaya benzer bir şapka taktõğõ için 
kšyden kovulan Feyzo, şehirde çalõşmaya başlar. Senedin šdeme gŸnŸ yaklaştõğõ 
için ağa tarafõndan kšye çağrõlan Feyzo, bir sŸre sonra tekrar kšyden kovulur. 
FeyzoÕnun evlenme, mŸcadele Ÿzerine kurulu olan filmde TŸrkiyeÕdeki çok 
sayõda soruna değinilir.  

Kibar Feyzo, 1970Õler TŸrkiyeÕsinde ezen-ezilen ilişkisi, feodal dŸzen, işçi 
sorunlarõ, gelenekler, kadõn sorunu, din sšmŸrŸsŸ, kšyden kente gšç gibi birçok 
konuya değinir. Bir Òbozuk dŸzenÓ eleştirisi olan Kibar Feyzo, TŸrk gŸldŸrŸ 
sinemasõnõn šnde gelen politik-hiciv filmlerinden biridir. Film, feodaliteden anti-
sendikal harekete kadar birçok sorunlu yapõyõ, uygulamayõ sert bir biçimde 
eleştirir (Hazar, 2015: 71). Kibar Feyzo, tesadŸfen šğrendiği grev, sendika ve 
benzeri kavramlarõ da kullanarak dŸzeni sorgulamaya başlar. Bu uyanõş ile kšyŸ 
šrgŸtlenmeye başlayan FeyzoÕnun karşõsõna dŸzenin başõ Maho Ağa çõkar. Maho 
Ağa, bozuk dŸzenin temsilcisidir. Feodal yapõdan, dinden ve tšreden aldõğõ gŸçle 
kšylŸyŸ sšmŸrŸr. Feyzo ise ağanõn bu sorunlu dŸzenini bozmaya çalõşan kişidir. 
Şehirde ağanõn karşõlõğõ patronlardõr. Ancak, şehirde işçiler šrgŸtlŸ olduklarõ için 
patrona karşõ koyabilmektedirler. FeyzoÕnun Maho ağayla mŸcadele etmek için 
seçtiği yšntem de šrgŸtlŸ mŸcadeledir. 

Film, dini temsil açõsõndan da eleştirel bir tutuma sahiptir. Kšy duvarlarõndaki 
yazõlarõ gšren ağaya kšyŸn hocasõ destek olur. FeyzoÕnun başkaldõrõp kšylŸyŸ de 
šrgŸtlediğini duyan ağa kšylŸlere Ò(É) yav bu dŸnyanõz yetmeymiş gibi, šteki 
dŸnyanõzõ da dŸşŸnŸp yeni cami yaptõrõrõm. Daha ne istersiniz vicdansõzlar?Ó 
der. Bu sahnede dinin iktidarõn bir aygõtõ olarak kullanõlmasõ eleştirilir. Filmde 
kadõnõ ikinci sõnõf yurttaş olarak gšren anlayõş ve gelenekler de eleştirilir.   
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Filmin sonunda Maho Ağayõ öldüren Feyzo mahkemede, Maho AğaÕyõ 
öldürmenin aslõnda hiçbir şeyi değiştirmediğini, düzenin sürdüğŸnŸ belirtir. 
Hâkime, aslõnda hâkim yerine koyduğu seyirciye dönerek konuyla ilgili 
yorumunu sorar: “Maho Ağa ölmüştür. O ölmüştür başka ağa gelmiştir 
köyümüzün başõna. Haber almõşõm herkes Maho AğaÕyõ arar olmuş. Bu işin sonu 
neye varõr ben bilmiyorum. Sen devletsin, sen bilirsin. Gayrõ hŸkmŸ sen ver 
kurban!” 

Filmin Bağlamsal Düzeyde İncelenmesi 

Kibar Feyzo’da siyasal gerilimin artmasõ, ekonomide yaşanan sõkõntõlar, 
toplumsal örgütlenme, işçi sõnõfõnõn gelişmesi/bilinçlenmesi, toplumsal 
duyarlõlõklarõn yŸkselişi, feodal dŸzene karşõ mŸcadele gibi çekildiği 
döneme ilişkin birçok konu işlenmektedir. Filmde olumlu yaklaşõlan 
örgütlü-sendikal mücadele, adalet/hak arayõşõ, toplumsal bilinçlenme gibi 
konularõ 1961 AnayasasõÕnõn getirdiği haklar ve gšrece šzgŸrlŸk ortamõyla 
bağlantõlõ olarak ele almak gerekir. Filmin bŸyŸk bir bšlŸmŸ her ne kadar 
kšyde geçiyor ve ağaya karşõ mŸcadele üzerine kurulu olsa da verilen 
mesajlarõn bŸyŸk bir bšlŸmŸ filmin çekildiği yõllardaki ekonomik, siyasal, 
toplumsal yapõyla bağlantõlõdõr.  

TŸrk sinemasõnda sendikal/šrgŸtsel mŸcadelenin, grev hakkõnõn švŸlmesi ve 
desteklenmesi ilk kez 1964 yapõmõ Karanlõkta Uyananlar filmiyle gündeme 
gelmiştir. 70Õli yõllarõn ortalarõndan itibaren bu konularõ işleyen filmlerin 
sayõsõnõn arttõğõ gšrŸlŸr. Kibar Feyzo filminin aynõ dšnemde çekilmesi tesadŸf 
değildir. Yine filmde yer verilen ‘(…) grev, ekmek ve özgürlük’, ‘İşçiler kardeş, 
patronlar kalleş’ gibi ifadeler 1970Õli yõllarda sõk kullanõlan ifade-sloganlardõr. 
Feodal dŸzeninin yanõ sõra kapitalizmin eleştirildiği filmde sol ideoloji 
popülerleştirerek de olsa da kullanõlõr. Kibar Feyzo’da sendikalõ olmak, grev, 
örgütlü mücadele övülürken, TŸrk sinemasõnõn pek de alõşõk olamadõğõ 
‘kahrolsun faşizm’ gibi sloganlara yer verilir.   

Bu dönemde işçilerin-emeği ile geçinenlerin, yoksullarõn gŸldŸrŸ sinemasõndaki 
olumlu temsili Kibar Feyzo ile sõnõrlõ değildir. Bizim Aile (1975), GŸlen Gšzler 
(1977), ‚špçŸler Kõralõ (1978) šrneklerinde de bu temsil biçimi gšrŸlŸr. Bizim 
Aile (1975) filminde Yaşar UstaÕnõn patronun karşõsõna dikilebilmesi ve patronu 
eleştirmesi dönemin bu šzelliğini ortaya koyan en iyi šrneklerden biridir. 
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100 Numaralõ Adam (1978) 

Filmin yönetmeni: Osman F. Seden 

Senaryo: Osman F. Seden 

Filmin Metinsel DŸzeyde İncelenmesi 

Sanayi ve hizmet sektörünün temsilcileri, kötüleşen kârlõlõğõ arttõrmak için bir 
reklam ajansõyla anlaşõr. Reklamlarda kullanõlmak Ÿzere halk kahramanõ yaratma 
kararõ alan reklam ajansõ, çalõşanlarõndan Ayşe’yi reklam yüzü bulmasõ için 
görevlendirir. Ayşe, tesadüfen karşõlaştõğõ işsiz bir genç olan ŞabanÕõ reklam 
filmlerinde oynamasõ için ikna eder. Tanõttõğõ ŸrŸnlerin bozuk, sorunlu çõkmasõ 
üzerine Şaban reklam filmlerine devam etmek istemez. Halkõn aldatõlmasõna 
tepki gösteren Şaban ile reklam firmasõnõn sahibi aralarõnda şu konuşma geçer:   

Şaban: “Ben bõrakõyorum bu işi.” 
Reklamcõ: “Bok bõrakõrsõnÉ Sokaktan aldõm, halkõn sevgilisi haline getirdim. 
Şimdi beyefendi beni bõrakacak, šyle mi? (É) Daha dŸn konuşuyorduk AyşeÕyle. 
Bu çocuğa 100 bin lira pirim verelim diyordum. Ne dersin bu teklife?”  
Şaban: “Eşşeoğlu eşek.”  
Şaban bu küfrü filmin sonraki sahnelerinde de kullanõr. Bu sahnelerden birinde 
reklamcõ ŞabanÕõn projeye devam etmesi için daha fazla para ve araba teklif eder:  
Reklamcõ: “(É) Yeni bir anlaşma yapalõm. (É) Senede tam 250 bin lira veririm 
sana.”  
Şaban: “Fakir fukarayõ kandõrma karşõlõğõ mõ?” 
Reklamcõ: “Canõm nasõl sšz šyle. Bir de araba vereyim. Hadi. Cevabõn?” 
Şaban: “Eşşoleşşek.”  
Sarf edilen onca cümlenin karşõlõğõ gŸlümseyerek edilen bir küfürdür. Ahmet 
Koyuncu’nun da (URL-2)  altõnõ çizdiği üzere ‘Eşekoğlu eşek’ diye küfreden bir 
adamõn, halk tarafõndan benimsemesinin nedeni, onda kendini görmesidir.  

Filmin sonunda ise Şaban halkõ kendilerini soyanlara karşõ uyarõr: ÒHalk kuzu 
gibidir dediler. Ne verirsen yer. (É) Dertleri elinize geçen beş on kuruşu kapmak. 
Karşõlõğõnda on para etmez malõ sizlere yutturmak. (É) Şimdi milyonlar 
veriyorlar bunlarõ size anlatmayayõm diye. Benden sšylemesi (É)” 

Filmin Bağlamsal DŸzeyde İncelenmesi 

Şaban, apartman dairesinden çõkarõlmalarõna fazla tepki göstermez. Ailesini 
sakinleştirir. Ancak, gecekondularõnõn ellerinden alõnmasõ sšz konusu olduğunda 
en sert tepkiyi o gšsterir. ‚ŸnkŸ gecekondudan vazgeçmek şehirde yaşamaktan 



940

İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - İAÜD - ISSN: 2757-7252, Ekim 2021 Yıl 13 Sayı 4

vazgeçmek, kšye dšnmek anlamõna gelecektir. Bu sahne, filmin en vurucu 
sahnelerinden biridir. Filmin çok izlenmesinin nedenlerinden birinin 
gecekonduya sahip çõkma mesajõ olduğunu sšylemek yanlõş olmayacaktõr. 
1970Õlerde dŸnyada ve TŸrkiyeÕde yaşanan ekonomik bunalõm nedeniyle solun 
giderek gŸçlenmesi de dšnemin toplumsal yapõsõnõ ve gŸldŸrŸ filmlerinin 
içeriğini etkilemiştir. Dšnemin siyasal-ekonomik koşullarõyla bağlantõlõ olarak 
1970Õlerde ÔgecekondulularaÕ yšnelik yaklaşõmlarda farklõlõklar yaşanmõştõr. 
Filmde gecekondulaşmanõn kendisi irdelenmese de gecekondululara “insani” bir 
biçimde yaklaşõlõr. 100 Numaralõ Adam filminde hem metinsel hem de bağlamsal 
anlamda yoksullara, šzellikle de gecekondululara yšnelik olumlu mesajlar 
verilmesinin ve bu mesajlarõn toplumda karşõlõk bulmasõnõn nedeni dšnemin 
siyasal toplumsal yapõsõyla šrtŸşmektedir. 27 Mayõs sonrasõnda toplumun alt 
kesimlerinin haklar elde etmeleri, haklarõ için mŸcadele etmeleri ve devlet 
gšrevlilerinden destek bulmalarõ filmin yoksullarõ destekleyen mesajlarõnõn 
dayanağõdõr.  

Film, retorik açõdan incelendiğinde daha šnceki yõllarda gšrŸntŸye arka plandan 
yansõyan, ya da tamamen gšrŸnmez kõlõnan yoksullarõn, gecekondularõn film 
sŸresince sõk sõk ekrana getirildiği gšrŸlŸr. Yoksullarõn gšrŸnŸr hâle gelmesi bile 
bir değişime işaret eder. Üzerinde durulmasõ gereken šnemli bir nokta da filmin 
senaristi ve yšnetmenin zengin bir aileden gelen ve çektiği gişe filmleriyle 
adõndan sšz ettiren Osman F. Seden olmasõdõr. SedenÕin bu filmi çekmesinin 
nedeninin filmde verilen mesajlara katõlmasõndan ziyade dšnemin izleyici 
yapõsõnõ dikkate almasõndan kaynaklandõğõ dŸşŸnŸlmektedir. Filmin sonunda 
dayak yiyenlerin asõl sorumlular olan sanayiciler, mŸteahhitler değil de 
reklamcõlar olmasõ, dolandõrõcõlarõn sadece zenginler arasõndan değil, yoksullar 
arasõndan da çõktõğõnõn vurgulanmasõ da bu bağlamda değerlendirilmektedir.  

Namuslu (1984)  

Filmin Yšnetmeni: Ertem Eğilmez 

Senaryo: Başar Sabuncu  

Filmin Metinsel Düzeyde İncelenmesi 

Ali Rõza, namuslu, kendi halinde bir devlet memurudur. Eşi, oğlu ve 
kaynanasõyla bir apartman dairesinde kirada oturmakta, aldõğõ maaş yetersiz 
olduğu için ay sonunu zar zor getirmektedir. Ali Rõza, rŸşvet almadõğõ, işini 
yaptõğõ için iş arkadaşlarõ ve ailesi tarafõndan eleştirilir, dõşlanõr. Kendisine 
emanet edilen yŸklŸ miktarda parayõ kapkaççõlara kaptõrmasõyla Ali RõzaÕnõn 
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Namuslu (1984)  

Filmin Yšnetmeni: Ertem Eğilmez 

Senaryo: Başar Sabuncu  

Filmin Metinsel Düzeyde İncelenmesi 

Ali Rõza, namuslu, kendi halinde bir devlet memurudur. Eşi, oğlu ve 
kaynanasõyla bir apartman dairesinde kirada oturmakta, aldõğõ maaş yetersiz 
olduğu için ay sonunu zar zor getirmektedir. Ali Rõza, rŸşvet almadõğõ, işini 
yaptõğõ için iş arkadaşlarõ ve ailesi tarafõndan eleştirilir, dõşlanõr. Kendisine 
emanet edilen yŸklŸ miktarda parayõ kapkaççõlara kaptõrmasõyla Ali RõzaÕnõn 

hayatõ tamamen değişir. Ali RõzaÕnõn soyuldum iddialarõna kimse inanmaz. 
‚ŸnkŸ çevresindekilerin memurlardan beklentisi rŸşvet almasõ, çõkarlarõnõ 
dŸşŸnmesi yani namuslu olmamasõdõr. Bu beklentiye karşõlõk veren Ali Rõza 
itibar gšrmeye başlar. 

Filmin başõnda iş arkadaşõ Remzi, Ali RõzaÕya: “Ooo aferin, çalõş çalõş. Bir 
kararname çõkarõlõyormuş yakõnda. Vatan millet aşkõna sefalete talim eden 
enayilerin meydanlara heykelleri dikilecekmişÓ der. Bir diğer arkadaşõ rŸşvet 
almanõn normal bir durum olduğunu savunur: “Niye šyle kštŸ baktõn? Herkes bir 
yolunu bulmuş geçinip gidiyor işte. Bir memur maaşõna kalacak olsakÉ Hayat 
kõsa dimi abi.” Bu dŸşŸncelere karşõ çõkan Ali Rõza evde de benzer eleştirilerle 
karşõlaşõr. Hõrsõzlõğõn toplumda normalleşmesinden şik‰yet eden Ali RõzaÕya eşi 
“Keşke sen de hõrsõz olaydõn da” der. Kayõn biraderi ÒZamanõnda, memurdur 
yolunu bulur dedik NaciyeÕyi sana verdik sana ama.Ó sšzleriyle eleştirir onu.  

Ali Rõza soyulduktan sonra işyerine dšndŸğŸnde arkadaşõ Remzi ile aralarõnda 
şu diyalog geçer:  
Remzi: “Ne oldu abi? Niye sinirlisin bu kadar abi?” 

Ali Rõza: “Başlarõm abinin dinine imanõna. Yok, kardeşim bšyle çay ocağõ 
aracõyla, vatandaş maaşõyla olacak iş değil bu. Hayat gelmiş geçiyor. Bana ne. 
Kendime bir iş kurup basõyorum istifayõ.” 

Oğlu ile aralarõnda geçen diyalog ise 1980Õlerin TŸrkiyeÕsinin eğitim-šğretime 
bakõşõşõnõn šzeti gibidir:  

Ali Rõza: “Sõnavõna çalõştõn mõ?” 
Oğlu: “Yoo” 
Ali Rõza: “Ama olur mu sõnavõna 10 gŸn kala…” 
Oğlu: “Dayõm okula mokula boş ver diyor.” 

Filmin Bağlamsal Düzeyde İncelenmesi 

Film, 1980 sonrasõnõn siyasal ve ekonomik yapõsõnõ yansõtõr. RŸşvet, 
kayõrmacõlõk, kšşe dšnme gibi kavramlar 1980 sonrasõnõn šzellikle Turgut …zal 
dšneminin nitelikleridir. Turgut …zal, gemisini yŸrŸtmeyi, pragmatizmi, toplum 
için kendini feda etmenin enayilik olduğunu, bu dŸnyadan ne alõnõrsa onun k‰r 
kaldõğõnõ, devlet teamŸllerinin gerektiğinde çiğnenebileceğini gšsteren kişidir 
(Atam, 2011: 105). Dšnemin ekonomik koşullarõnõn hayat şartlarõ Ÿzerinde 
etkisinin, ahlaklõ, dŸrŸst bir devlet memurunun geçinemeyişinin ve temelde 
ekonomik olarak refah seviyesinin dŸşŸk olmasõnõn getirdiği itibarsõz hayatõnõn 
filmidir Namuslu. Dšnemin ekonomik hayatõnõ bir memur Ÿzerinden anlatan 
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filmde, anlatõlanlar …zal dšneminin toplumsal ve ekonomik yapõsõyla 
šrtŸşmektedir. (…) 

Namuslu filminin Ali RõzaÕsõ da içinde yaşamaya başladõğõ yeni değerler 
ortamõnda arada bir yerde kalõr. Bu tŸr çatõşmalarõn birçok gŸldŸrŸ filminde de 
ele alõndõğõ gšrŸlŸr (Kõrel, 2010: 17): Yeni kazanç olanaklarõ ve gŸnlŸk hayata 
giren paranõn gŸcŸne dayanan yeni değerler; Banker Bilo (1980), Faize Hücum 
(1983) ve Katmadeğer Şaban (1985) gibi filmlerde de yerini alacaktõr. Bu 
filmlerin kimilerinin Orta Direk Şaban (1984) ya da Katmadeğer ŞabanÕda 
olduğu gibi adlarõnda gŸndemdeki ekonomik temelli sosyal değişimleri 
çağrõştõrsa da, Faize Hücum (1982) filminde olduğu gibi film šykŸsŸnŸn 
merkezine bu değişimleri alan šrneklere de rastlanõr.  

Bu dšnemdeki sorunlu dšnŸşŸmŸ ortaya koyan bir başka film ise YoksulÕdur 
(1986). Olaylarõn geçtiği iş hanõ hayali ihracatçõlarõyla, tefecileriyle, emek 
sšmŸrŸsŸyle, dolandõrõcõlarõyla dšnemin TŸrkiyeÕnin minyatŸrŸ gibidir. 

Muhsin Bey (1986)  

Filmin Yšnetmeni: Yavuz Turgul  

Senaryo: Yavuz Turgul  

Filmin Metinsel Düzeyde İncelenmesi 

Film, yeni toplumsal yapõya ayak uyduramayan, bu nedenle finansal koşullarõ da 
giderek kštŸleşen İstanbullu Muhsin Kanadõkõrõk ile kõsa yoldan ŸnlŸ olmak için 
İstanbulÕa gšç eden Urfalõ gšçmen Ali Nazik arasõndaki ilişkiyi anlatõr. Filmde 
bu iki karakter Ÿzerinden farklõ kŸltŸrlerin, dŸnya gšrŸşlerinin,  yaşam tarzlarõnõn 
mŸcadelesi ele alõnõr. Muhsin Bey, toplumsal değişimin sõradan insanõn gŸnlŸk 
hayatõna etkilerini ele almasõ bakõmõndan TŸrk SinemasõÕnda šnemli bir yere 
sahiptir.  

MŸzikteki çatõşmanõn yanõ sõra hayatõmõzdan kopup giden, yok olan şeylerin 
filmi olan (Dorsay, 1995: 304) Muhsin Bey, gšç ve bununla bağlantõlõ olarak 
şehirlerin yaşadõğõ dšnŸşŸmŸ konu alõr. Muhsin Bey, her fõrsatta gšçŸn yarattõğõ 
değişimden duyduğu rahatsõzlõğõ dile getirir. Ali NazikÕin uzattõğõ çiğ kšfteyi 
alõrken rahatsõzlõğõnõ şu sšzler ile dile getirir: “Zaten güzelim İstanbul’u kebap 
salonuna haline getirdiniz. Acõlõ Adana, acõlõ Ufra, acõlõ lahmacun İstanbul 
kebap kokuyor. Nerde o güzelim yemeklerimiz...”  
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filmde, anlatõlanlar …zal dšneminin toplumsal ve ekonomik yapõsõyla 
šrtŸşmektedir. (…) 

Namuslu filminin Ali RõzaÕsõ da içinde yaşamaya başladõğõ yeni değerler 
ortamõnda arada bir yerde kalõr. Bu tŸr çatõşmalarõn birçok gŸldŸrŸ filminde de 
ele alõndõğõ gšrŸlŸr (Kõrel, 2010: 17): Yeni kazanç olanaklarõ ve gŸnlŸk hayata 
giren paranõn gŸcŸne dayanan yeni değerler; Banker Bilo (1980), Faize Hücum 
(1983) ve Katmadeğer Şaban (1985) gibi filmlerde de yerini alacaktõr. Bu 
filmlerin kimilerinin Orta Direk Şaban (1984) ya da Katmadeğer ŞabanÕda 
olduğu gibi adlarõnda gŸndemdeki ekonomik temelli sosyal değişimleri 
çağrõştõrsa da, Faize Hücum (1982) filminde olduğu gibi film šykŸsŸnŸn 
merkezine bu değişimleri alan šrneklere de rastlanõr.  

Bu dšnemdeki sorunlu dšnŸşŸmŸ ortaya koyan bir başka film ise YoksulÕdur 
(1986). Olaylarõn geçtiği iş hanõ hayali ihracatçõlarõyla, tefecileriyle, emek 
sšmŸrŸsŸyle, dolandõrõcõlarõyla dšnemin TŸrkiyeÕnin minyatŸrŸ gibidir. 

Muhsin Bey (1986)  

Filmin Yšnetmeni: Yavuz Turgul  

Senaryo: Yavuz Turgul  

Filmin Metinsel Düzeyde İncelenmesi 

Film, yeni toplumsal yapõya ayak uyduramayan, bu nedenle finansal koşullarõ da 
giderek kštŸleşen İstanbullu Muhsin Kanadõkõrõk ile kõsa yoldan ŸnlŸ olmak için 
İstanbulÕa gšç eden Urfalõ gšçmen Ali Nazik arasõndaki ilişkiyi anlatõr. Filmde 
bu iki karakter Ÿzerinden farklõ kŸltŸrlerin, dŸnya gšrŸşlerinin,  yaşam tarzlarõnõn 
mŸcadelesi ele alõnõr. Muhsin Bey, toplumsal değişimin sõradan insanõn gŸnlŸk 
hayatõna etkilerini ele almasõ bakõmõndan TŸrk SinemasõÕnda šnemli bir yere 
sahiptir.  

MŸzikteki çatõşmanõn yanõ sõra hayatõmõzdan kopup giden, yok olan şeylerin 
filmi olan (Dorsay, 1995: 304) Muhsin Bey, gšç ve bununla bağlantõlõ olarak 
şehirlerin yaşadõğõ dšnŸşŸmŸ konu alõr. Muhsin Bey, her fõrsatta gšçŸn yarattõğõ 
değişimden duyduğu rahatsõzlõğõ dile getirir. Ali NazikÕin uzattõğõ çiğ kšfteyi 
alõrken rahatsõzlõğõnõ şu sšzler ile dile getirir: “Zaten güzelim İstanbul’u kebap 
salonuna haline getirdiniz. Acõlõ Adana, acõlõ Ufra, acõlõ lahmacun İstanbul 
kebap kokuyor. Nerde o güzelim yemeklerimiz...”  

Ali Nazik ise ünlü olmak gibi hayallerle şehre göç edenlerin temsilcisidir. Muhsin 
Bey, topluma egemen olmaya başlayan ‘yükselmeyi’ her şeyin önüne koyan 
anlayõşa karşõ çõkar. Ali Nazik ve yardõmcõsõ Osman ile aralarõnda geçen 
konuşmada bu düşüncesini şu şekilde dile getirir:  
Osman: “Muhsin ağabey işler gittikçe bozuluyor, kahveye kadar düştük. Bara, 
pavyona girmek istemiyorsun ama başka yerde para yok. Bizdeki sanatçõlarõn 
hepsi moloz.” 
Muhsin Bey: “Bak! Osman Cavit. Baban kollarõmda šldŸ. …lŸrken de seni bana 
emanet etti. Artõk eşek kadar oldun. Bana bile akõl šğretiyorsun ama aklõn hep 
hinliğe çalõşõyor. Niye dŸrŸst olmayõ denemiyorsun hiç. Sanatçõlarõmõza moloz 
diyorsun. Peki, o zaman hadi git. Mesela Şakir ile çalõş, iyi anlaşõrsõnõz.”  
Ali Nazik: “Yok be ağam, onu sšylemek istemedi.” 
Muhsin Bey: “Gel buraya senin adõn ne?”  
Ali Nazik:  “Ali Nazik.”  
Muhsin Bey: “(…) Senin gibi binlercesi geliyor her gün, sonra da pisliğin içinde 
yok oluyorlar, ‘puşt’ oluyorlar, ‘ibne’ oluyorlar, hepsi de aynõ şeyi istiyor, senin 
gibi. Geri dšn.” 

GšçŸn yarattõğõ değişim ile İstanbul’da çokça yer bulan taşranõn yeme-içme 
kŸltŸrŸnŸn yanõnda bu değişimin müzikteki karşõlõğõ arabesktir. Muhsin, acõlõ 
adana, acõlõ Urfa, acõlõ lahmacun gibi arabesk müzikten, kültüründen de 
rahatsõzdõr.  

Filmin Bağlamsal Düzeyde İncelenmesi 

1980 sonrasõnda çekilen TŸrk SinemasõÕnõn bazõ šzel šrnekleri, neoliberal 
politikalar çerçevesinde değişen toplumsal yapõyõ doğru bir analizle aktarõr. 
‘Muhsin Bey’, bu filmlerin önde gelen örneklerinden biridir. Film, TŸrkiyeÕdeki 
kapitalist üretim ilişkilerinin etkisiyle şekillenen baskõn ahlak anlayõşõnõn 
yarattõğõ açmazlarõ, ele almakta ve bu açmazlara politik bir eleştiri yapmaktadõr 
(Kõlõnç, 2008: 229). 

İlk yõllarda görmezden gelinmesine karşõn arabesk, mŸzikle sõnõrlõ kalmamõş, 
sinemada, romanda, basõnda kendine yer bularak gŸnlŸk hayatõn bir parçasõ 
haline gelmiştir. Muhsin Bey filmi, bu anlamda popüler kültürü ve bir popüler 
kŸltŸr ŸrŸnŸ olan arabeski ele almõştõr. Film; kültürel değişim, insanlar arasõndaki 
çelişkili ilişkiler ve arabesk olgusu üzerinden içinde bulunduğumuz kültürün bir 
kesitini sunmaktadõr. Filmin kahramanlarõndan Ali Nazik de işte bu yeni tür 
arabeskin temsilcisidir. 80Õlerin karõşõk ortamõ gibi o da talebe gšre tŸrkŸ-arabesk 
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ve benzeri türlerde eserler seslendirir. Bu anlamda Orhan Gencebay’dan ziyade 
İbrahim Tatlõses’tir.  

Amerikalõ (1993) 

Filmin Yönetmeni: Şerif Gören 

Senarist: Ümit Ünal 

Filmin Metinsel DŸzeyde İncelenmesi 

Film, AmerikaÕnõn hatõrõ sayõlõr zenginlerinden ŞerefÕin yirmi yõl sonra 
TŸrkiyeÕye yaptõğõ ziyaret sõrasõnda başõndan geçen olaylarõ konu alõr. †lke, 
ŞerefÕin bõraktõğõ Ÿlke değildir artõk. İnsanlar değişmiş, ‘robotlaşmõştõr’. Tüketim 
hayatõn merkezine yerleşmiştir. Öpecek toprak bile kalmamõş, her yer 
betonlaşmõştõr.  

Parodi tŸrŸnŸn bir šrneği olan Amerikalõ, Hollywood filmlerinin klişeleriyle, 
TŸrkiyeÕye šzgŸ arabesk unsurlarõnõ harmanlar. Amerikan-TŸrk sentezini gšzler 
šnŸne seren film, bir taraftan kŸçŸk Amerika olma çabasõnõ diğer taraftan 
milliyetçi bağlardan kopamama çelişkisini işlemektedir. 1980 sonrasõ artan 
TŸrkiyeÕdeki kŸçŸk Amerikan hayranlõğõ Klas Televizyonu isimli šzel 
televizyonun muhabirinin sšzlerine yansõr: “Herkesi şaşõrtacak kadar zengin, her 
şeye meydan okuyacak kadar zengin, genç adam Şeref The TŸrk olarak tanõnõyor 
AmerikaÕda. (É) Atlantik štesinde TŸrkiyeÕnin gururu oluyor.” ‚alõşmaktan ve 
tüketmekten başka bir şey yapmayan insanlar adeta robotlaşmõştõr. Bu durum, 
arabayla birlikte denize uçan şofšrŸ için ŞerefÕin dile getirdiği ‘yŸzmeye 
programlõ değildiÕ sšzleriyle anlatõlõr. TŸketim biçimi, hatta yemek kŸltŸrŸ 
değişmiştir. Bu değişim, filmdeki polisler Ÿzerinden aktarõlõr. Olay yeri inceleme 
sõrasõnda bir polis memuru diğerine şöyle seslenir: “Şu hamburgerini ye de 
gidelim hadi”. Hayat kadõnlarõ da artõk Amerikan dolarõ talep etmektedir. Şeref 
ile yolda rastladõğõ hayat kadõnõ arasõnda şu diyalog geçer: 

Şeref: “Gecede ne kadar istiyorsun?” 
Angel: “Dolar Ÿzerinden çalõştõğõma gšre iki ellilik daha verirsen olur.” 

Filmin Bağlamsal DŸzeyde İncelenmesi 

Daha önce belirtildiği üzere film TŸrkiyeÕnin kŸçŸk Amerika olma yolundaki 
adõmlarõ ve 1980 sonrasõnõn dŸzensizliğini eleştirir. Yeme-içme kŸltŸrŸnden dile, 
dilden yaşam biçimine toplumun Amerikanlaştõğõ filmin girişindeki şarkõnõn 
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ve benzeri türlerde eserler seslendirir. Bu anlamda Orhan Gencebay’dan ziyade 
İbrahim Tatlõses’tir.  

Amerikalõ (1993) 

Filmin Yönetmeni: Şerif Gören 

Senarist: Ümit Ünal 

Filmin Metinsel DŸzeyde İncelenmesi 

Film, AmerikaÕnõn hatõrõ sayõlõr zenginlerinden ŞerefÕin yirmi yõl sonra 
TŸrkiyeÕye yaptõğõ ziyaret sõrasõnda başõndan geçen olaylarõ konu alõr. †lke, 
ŞerefÕin bõraktõğõ Ÿlke değildir artõk. İnsanlar değişmiş, ‘robotlaşmõştõr’. Tüketim 
hayatõn merkezine yerleşmiştir. Öpecek toprak bile kalmamõş, her yer 
betonlaşmõştõr.  

Parodi tŸrŸnŸn bir šrneği olan Amerikalõ, Hollywood filmlerinin klişeleriyle, 
TŸrkiyeÕye šzgŸ arabesk unsurlarõnõ harmanlar. Amerikan-TŸrk sentezini gšzler 
šnŸne seren film, bir taraftan kŸçŸk Amerika olma çabasõnõ diğer taraftan 
milliyetçi bağlardan kopamama çelişkisini işlemektedir. 1980 sonrasõ artan 
TŸrkiyeÕdeki kŸçŸk Amerikan hayranlõğõ Klas Televizyonu isimli šzel 
televizyonun muhabirinin sšzlerine yansõr: “Herkesi şaşõrtacak kadar zengin, her 
şeye meydan okuyacak kadar zengin, genç adam Şeref The TŸrk olarak tanõnõyor 
AmerikaÕda. (É) Atlantik štesinde TŸrkiyeÕnin gururu oluyor.” ‚alõşmaktan ve 
tüketmekten başka bir şey yapmayan insanlar adeta robotlaşmõştõr. Bu durum, 
arabayla birlikte denize uçan şofšrŸ için ŞerefÕin dile getirdiği ‘yŸzmeye 
programlõ değildiÕ sšzleriyle anlatõlõr. TŸketim biçimi, hatta yemek kŸltŸrŸ 
değişmiştir. Bu değişim, filmdeki polisler Ÿzerinden aktarõlõr. Olay yeri inceleme 
sõrasõnda bir polis memuru diğerine şöyle seslenir: “Şu hamburgerini ye de 
gidelim hadi”. Hayat kadõnlarõ da artõk Amerikan dolarõ talep etmektedir. Şeref 
ile yolda rastladõğõ hayat kadõnõ arasõnda şu diyalog geçer: 

Şeref: “Gecede ne kadar istiyorsun?” 
Angel: “Dolar Ÿzerinden çalõştõğõma gšre iki ellilik daha verirsen olur.” 

Filmin Bağlamsal DŸzeyde İncelenmesi 

Daha önce belirtildiği üzere film TŸrkiyeÕnin kŸçŸk Amerika olma yolundaki 
adõmlarõ ve 1980 sonrasõnõn dŸzensizliğini eleştirir. Yeme-içme kŸltŸrŸnden dile, 
dilden yaşam biçimine toplumun Amerikanlaştõğõ filmin girişindeki şarkõnõn 

sözlerine şu şekilde yansõr: “Köprü, kule, metro, havuz... Dilimle satõlõyor 
karpuz. Burger, blue-jean, kola, buz; Ulan Amerikalõ olmuşuz!” 
 
Her tarafta Coca-Cola, Marlboro gibi Amerikan markalarõnõn reklamlarõ gšrŸlŸr. 
Hayat kadõnõ İngilizce olan Amerikan dergisi Newsweek dergisi okur. Şeref’in 
uçaktan inince toprağõ špmek isteyip her yerin beton olduğunu fark etmesi, 
“memleketin havasõnõÓ içine çekip kirli hava nedeniyle öksürmesiyle sürer bu tür 
eleştiriler. …zel televizyonlar vardõr Ÿlkede artõk. ÒBir bul kazan zõplaÓ gibi 
yarõşmalara bayõlmaktadõr Ÿlke.  Radyolarda yarõ TŸrkçe yarõ İngilizce pop 
şarkõlar çalmaktadõr.  

Film, her ne kadar eleştirel mesajlar taşõsa da şiddeti ve cinselliği kullanmasõ, 
Hollywood tarzõ çekim teknikleri ve kurgusuyla TŸrkiyeÕde yerleşmeye başlayan 
sorunlu film anlayõşõnõ yeniden Ÿretir. Başka bir deyişle film, eleştirmeye 
çalõşõrken başka sorunlu içerik yaratõr. Filmin aksiyona, cinselliğe, absürt 
komediye dayalõ yapõsõ seksen sonrasõnõn izleyici beğenisine hitap etmektedir. 

Her Şey Çok Güzel Olacak (1998) 

Filmin Yšnetmeni: …mer Vargõ 

Senarist: Hakan Haksun, …mer Vargõ, Cem Yõlmaz 

Filmin Metinsel Düzeyde İncelenmesi 

Her Şey Çok Güzel Olacak, dargõn olan iki kardeşin yõllar sonra karşõlaşmalarõ 
ve ardõndan çõktõklarõ Bodrum yolculunda yaşadõklarõna odaklanõr. Altan, 
yõllardõr hayalini kurduğu barõ açmak amacõyla ağabeyi Nuri’nin ilaç deposunu 
soyar. İlaçlarõ satmak için Bodrum’a gitmeye karar veren Altan, ağabeyini de 
kendisiyle gitmeye ikna eder. Nuri’nin bu yolculuğun gerçek nedeninden haberi 
yoktur. Altan ilaçlarõ satar. Ancak deponun sahibi mafya babasõ ilaçlarõn 
çalõndõğõnõ anlar ve olaylar gelişir. 

Her Şey Çok Güzel Olacak filmi, Telsim ve MotorolaÕnõn sponsorluğuyla 
çekilmiştir. Filmin giriş jeneriğinin ardõndan ÒTelsim ve MotorolaÕnõn 
KatkõlarõylaÓ ifadesi gšrŸlŸr. Film sŸresince sponsor firmalarõn reklamlarõ ŸrŸn 
yerleştirme uygulamasõyla ekrana getirilir. Bu, TŸrk sinemasõndaki ilk ŸrŸn 
yerleştirme uygulamalarõndan biridir.   

Filmin ürün yerleştirme biçimi ve Amerikan filmlerine benzer dili, 1980’lerde 
reklamcõlõğõn yayõlmasõyla dolaşõma giren Amerika merkezli imgelerle birlikte 
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ele alõndõğõnda anlam kazanmaktadõr. Filmdeki diyaloglar da hõzla 
kapitalistleşen-poplaşan yeni TŸrkiyeÕyi šzetlemektedir. Anahtar kelime 
ÒparaÓdõr artõk:    
Nuri: “Oğlum kadõn parasõz erkeği sevmez.” 

Altan: “Yok ya, bu mu problem yani.” 

Nuri: “Evet budur, kadõn parasõz erkeği sevmez Altan.” 

Filmin Bağlamsal Düzeyde İncelenmesi 

Filmin karakterleri, šzellikle de Altan, 1980 sonrasõnõn değişen ve dšnŸşen iyi 
bir šrnektir. İnsani değerlerden çok paraya šnem verir. Para kazanmak için her 
yolu mubah gšren Altan, felsefesini Òişin ucunda para varsa babamõ bile 
tanõmam abi!Ó sšzleriyle aktarõr. Film, bu felsefeyi eleştirmekten çok 
meşrulaştõrõr. Bu meşrulaştõrma aynõ zamanda tŸketim kŸltŸrŸnŸn de 
meşrulaştõrõlmasõdõr. Filmde Nuri ve Altan, hamburger yerler, kola içerler. 
TŸrkiyeÕde artõk Amerikan fastfood kŸltŸrŸ egemendir. Zevkler de değişmiştir 
artõk. Nuri, lŸks araba tutkunudur. Dergilerden kestiği araba fotoğraflarõnõn 
Ÿzerine kendi fotoğraflarõnõ yapõştõrõr. 

Filmde yerli markalardan ziyade McDonaldÕs, Pepsi, Coca-Cola, Marlboro gibi 
uluslararasõ markalarõn gšrŸntŸye gelmesi de değişen dšnŸşen TŸrkiyeÕnin bir 
başka kanõtõdõr. 

G.O.R.A (2004) 

Filmin Yšnetmeni: …mer Faruk Sorak  

Senaryo: Cem Yõlmaz  

Filmin Metinsel Düzeyde İncelenmesi 

AntalyaÕda esnaflõk yapmakta olan Arif, bir gŸn dŸkk‰nõna insan kõlõğõnda 
uzaylõlar tarafõndan kaçõrõlõr. G.O.R.A. gezegenine gštŸrŸlen Arif, aşõk olduğu 
prenses Ceku ile birlikte bu gezegenden kaçmaya çalõşõr.  Ancak buna engel 
olmaya çalõşan komutan LogarÕa karşõ gŸç bir mŸcadelenin içinde bulur kendini. 

Cem Yõlmaz filmlerinde Òyurdum insanõÓ olarak adlandõrõlan kesimler Ÿzerinden 
ÒTŸrklŸğŸn parodileştirilmesiÓ yšntemiyle Ÿreten anlayõşõnõn izlerini gšrŸrŸz 
(Ata, 2015: 40). TŸrklŸğŸn parodileşmesinden kasõt ise alt-orta sõnõf ile 
šzdeşleşen çizgili pijama, piknik tŸp, ince belli çay bardağõ, minibŸs 
muhabbetleri gibi simgesel şeylerin bu sõnõfõn, yŸksek teknoloji gibi 
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ele alõndõğõnda anlam kazanmaktadõr. Filmdeki diyaloglar da hõzla 
kapitalistleşen-poplaşan yeni TŸrkiyeÕyi šzetlemektedir. Anahtar kelime 
ÒparaÓdõr artõk:    
Nuri: “Oğlum kadõn parasõz erkeği sevmez.” 

Altan: “Yok ya, bu mu problem yani.” 

Nuri: “Evet budur, kadõn parasõz erkeği sevmez Altan.” 

Filmin Bağlamsal Düzeyde İncelenmesi 

Filmin karakterleri, šzellikle de Altan, 1980 sonrasõnõn değişen ve dšnŸşen iyi 
bir šrnektir. İnsani değerlerden çok paraya šnem verir. Para kazanmak için her 
yolu mubah gšren Altan, felsefesini Òişin ucunda para varsa babamõ bile 
tanõmam abi!Ó sšzleriyle aktarõr. Film, bu felsefeyi eleştirmekten çok 
meşrulaştõrõr. Bu meşrulaştõrma aynõ zamanda tŸketim kŸltŸrŸnŸn de 
meşrulaştõrõlmasõdõr. Filmde Nuri ve Altan, hamburger yerler, kola içerler. 
TŸrkiyeÕde artõk Amerikan fastfood kŸltŸrŸ egemendir. Zevkler de değişmiştir 
artõk. Nuri, lŸks araba tutkunudur. Dergilerden kestiği araba fotoğraflarõnõn 
Ÿzerine kendi fotoğraflarõnõ yapõştõrõr. 

Filmde yerli markalardan ziyade McDonaldÕs, Pepsi, Coca-Cola, Marlboro gibi 
uluslararasõ markalarõn gšrŸntŸye gelmesi de değişen dšnŸşen TŸrkiyeÕnin bir 
başka kanõtõdõr. 

G.O.R.A (2004) 

Filmin Yšnetmeni: …mer Faruk Sorak  

Senaryo: Cem Yõlmaz  

Filmin Metinsel Düzeyde İncelenmesi 

AntalyaÕda esnaflõk yapmakta olan Arif, bir gŸn dŸkk‰nõna insan kõlõğõnda 
uzaylõlar tarafõndan kaçõrõlõr. G.O.R.A. gezegenine gštŸrŸlen Arif, aşõk olduğu 
prenses Ceku ile birlikte bu gezegenden kaçmaya çalõşõr.  Ancak buna engel 
olmaya çalõşan komutan LogarÕa karşõ gŸç bir mŸcadelenin içinde bulur kendini. 

Cem Yõlmaz filmlerinde Òyurdum insanõÓ olarak adlandõrõlan kesimler Ÿzerinden 
ÒTŸrklŸğŸn parodileştirilmesiÓ yšntemiyle Ÿreten anlayõşõnõn izlerini gšrŸrŸz 
(Ata, 2015: 40). TŸrklŸğŸn parodileşmesinden kasõt ise alt-orta sõnõf ile 
šzdeşleşen çizgili pijama, piknik tŸp, ince belli çay bardağõ, minibŸs 
muhabbetleri gibi simgesel şeylerin bu sõnõfõn, yŸksek teknoloji gibi 

karşõlaştõğõnda uyum sağlayamayacağõ durumlarla sentezleyerek mizah 
Ÿretmektir (Şimşek, 2014: 49). 

G.O.R.A filminde šne çõkan ÒTŸrklŸk parodisiÓ mizah stratejisini gšsteren 
diyaloglara bakmak bu mizah stratejisini teyit etmek için šnemli olacaktõr. İlk 
sahnede, kurnaz, ağzõ laf yapan bir esnaf olarak sahte UFO fotoğrafõyla yayõncõyõ 
ikna ederek para almanõn peşindedir. Bunu da TŸrk toplumundaki Òesnaf ağzõÓ 
diye adlandõran yšntem ile karşõsõndaki yayõncõyõ şu sšzlerle ikna etmeye çalõşõr: 

Yayõncõ: “Bak canõm ben 12 yõldõr yayõncõlõk yapõyorum bšyle saçma şey 
gšrmedim!” 

Arif: “Ya yayõncõlõk değil de şimdi bu UFO benim gšzlemlediğim bir olay. Ben 
bunu gšrdŸm bunun fotoğrafõnõ çekmiyeyim mi? Kaldõ ki benim uzaylõyla bire bir 
sevişen arkadaşõm var ben sana onu da getiricem!”  

TŸrklŸğŸn parodileşmesi filmin sonraki bšlŸmlerinde de sŸrdŸrŸlŸr. Sadri 
AlõşõkÕõn Turist …merÕi ile kurduğu ilişkinin yanõnda Cem YõlmazÕõn G.O.R.A 
filminde yer verdiği farklõ noktalar da vardõr. Bu farklõlõklardan biri ArabeskÕte 
olduğu gibi YeşilçamÕa da gšndermelerde bulunulmasõdõr. Cem YõlmazÕõn 
komedisine yansõttõğõ diğer bir nokta ise Hollywood filmleri ile kurduğu 
metinlerarasõlõk ilişkisiyle, aynõ zamanda Hollywood sinemasõnõ da alaycõ bir 
mizahla ele almaktadõr.  

Filmin Bağlamsal Düzeyde İncelenmesi 

1980 sonrasõnõn neoliberal politikalarõ ve darbenin yarattõğõ ortam, izleyici 
yapõsõnõ, taleplerini değiştirmiştir. TŸrkiyeÕde šzel televizyon yayõncõlõğõnõn da 
etkisiyle gŸldŸrŸ sinemasõ da oldukça değişmiştir. Kemal Sunal gŸldŸrŸlerinde 
ortaya konan toplumsal mizah anlayõşõ yerini bireysel konular Ÿzerine kurulu 
mizaha bõrakmõştõr. Yani Kemal SunalÕõn ŞabanÕõnõn yerini, Sadri AlõşõkÕõn 
Turist …merÕi almõştõr. “(…) Cem YõlmazÕõn, temeli 90Õlara dayanan bu yeni 
komedinin mizah anlayõşõnõn kaynağõ mahallenin saf ve temiz çocuğu; Ÿçk‰ğõtçõ 
mŸteahhidin, uyanõk manavõn, toprak ağasõnõn ve bilumum zararlõ haşerelerin 
korkulu rŸyasõ olan muhalif Şaban değil, uzaydaki serŸvenleriyle Turist 
…merÕdirÓ (‚etinkaya, 2018: 19). Dšnemin ruhuna uygun bir karakter olan Arif, 
uzaylõlarõ bile dolandõrõr.  

Bu gŸldŸrŸ anlayõşõ, 1980 sonrasõnõn izleyicisi, šzellikle de genç izleyici için 
uygundur. Sšz konusu izleyicinin temel šzelliği, bireysel kimliği toplumsal 
kimliğin šnŸne koymasõdõr. Sorgulamayan, idealleri olmayan, kolay yoldan para 
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kazanmaya çalõşan yeni nesil, beyaz perdede kendisine benzeyen kahramanlarõ 
tercih eder. Arif, yeni izleyici kitlesinin beklentileriyle örtüşür.  

Filmin başkarakteri Arif, Şaban’a değil Turist Ömer’e benzemektedir. Turist 
Ömer ile Arif’in temel benzerlikleri uzayda bir Türk, hangi ortama girerse girsin 
Türklükleri değişmez mesajõdõr. Bunun yanõnda Arif, Turist …merÕe oranla çok 
daha kurnaz, her konuda alt yapõsõz da olsa bilgi sahibi, içinde bulunduğu 
durumlardan tŸrlŸ akõl oyunlarõyla sõyrõlmasõnõ bilen ve Turist …merÕin işsiz 
gŸçsŸz, çalõşmaktan muaf durumuna oranla kapitalist sistem içinde kendine yer 
edinmesini bilen bir karakterdir (Ata, 2015: 40).  

Filmin çekim tekniği de yeni izleyici kitlesinin beklentilerini karşõlar. 
Hollywood’un kurgu anlayõşõ, aksiyona dayalõ içerik, efektlerin ve dekorun šn 
plana çõkarõldõğõ yapõ bu filmde karşõmõza çõkar. Filmin šne çõkan diğer 
šzellikleri ise televizyon ve gšsteri dŸnyasõnõn popŸler isimlerine yer vermesi ve 
Hollywood benzeri pazarlama tekniklerini kullanmasõdõr.  

Recep İvedik (2008)  

Filmin Yönetmeni: Togan Gökbakar  

Senaryo: Şahan Gökbakar, Serdar Altuniğne  

Filmin Metinsel Düzeyde İncelenmesi 

Recep İvedik, yolda bulduğu ŸnlŸ bir turizmciye ait cŸzdanõ teslim etmek için 
İstanbul’dan Antalya’ya doğru yola çõkar. Filmde, Recep İvedikÕin yolculuk 
sõrasõnda ve otelde yaşadõğõ olaylar işlenir.   

Recep İvedik serisi, Şahan GškbakarÕõn televizyonda yayõnlanan Dikkat Şahan 
‚õkabilir programõnda yarattõğõ tipe dayanõr. Recep İvedik serisinin ilk filmi 
Şahan GškbakarÕõn televizyondaki skeçlerinin bir devamõ sayõlabilir. Kentin 
varoşlarõnda yaşayan Recep İvedik, komşularõyla kavga eden, işsiz, saygõsõz, 
alkolik bir tiptir. Görsel olarak doğu tipine özgü erkeklik nitelikleri ile 
karikatürize edilen Recep İvedik, kaba saba, toplumsal kurallara uymayan bir tip 
olarak yaratõlmõştõr. Sõnõrlõ bir kelime haznesine sahip olmasõndan dolayõ 
konuşmalarõnda kŸfre sõk sõk başvurur (Değirmenci ve Kaya, 2018: 64-66). 
“YŸrŸ git layn!”, “Adõn ne? Taylan. Koyim de yaylan.” örneklerinde olduğu gibi 
argo ifadeler kullanõr.  

Filmde toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yeniden üreten söylemlere de yer 
verilmektedir: “Kadõnõn yaşõ, erkeğin maaşõ sorulmaz koçuum.”. Bu sorunlu 
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kazanmaya çalõşan yeni nesil, beyaz perdede kendisine benzeyen kahramanlarõ 
tercih eder. Arif, yeni izleyici kitlesinin beklentileriyle örtüşür.  

Filmin başkarakteri Arif, Şaban’a değil Turist Ömer’e benzemektedir. Turist 
Ömer ile Arif’in temel benzerlikleri uzayda bir Türk, hangi ortama girerse girsin 
Türklükleri değişmez mesajõdõr. Bunun yanõnda Arif, Turist …merÕe oranla çok 
daha kurnaz, her konuda alt yapõsõz da olsa bilgi sahibi, içinde bulunduğu 
durumlardan tŸrlŸ akõl oyunlarõyla sõyrõlmasõnõ bilen ve Turist …merÕin işsiz 
gŸçsŸz, çalõşmaktan muaf durumuna oranla kapitalist sistem içinde kendine yer 
edinmesini bilen bir karakterdir (Ata, 2015: 40).  

Filmin çekim tekniği de yeni izleyici kitlesinin beklentilerini karşõlar. 
Hollywood’un kurgu anlayõşõ, aksiyona dayalõ içerik, efektlerin ve dekorun šn 
plana çõkarõldõğõ yapõ bu filmde karşõmõza çõkar. Filmin šne çõkan diğer 
šzellikleri ise televizyon ve gšsteri dŸnyasõnõn popŸler isimlerine yer vermesi ve 
Hollywood benzeri pazarlama tekniklerini kullanmasõdõr.  

Recep İvedik (2008)  

Filmin Yönetmeni: Togan Gökbakar  

Senaryo: Şahan Gökbakar, Serdar Altuniğne  

Filmin Metinsel Düzeyde İncelenmesi 

Recep İvedik, yolda bulduğu ŸnlŸ bir turizmciye ait cŸzdanõ teslim etmek için 
İstanbul’dan Antalya’ya doğru yola çõkar. Filmde, Recep İvedikÕin yolculuk 
sõrasõnda ve otelde yaşadõğõ olaylar işlenir.   

Recep İvedik serisi, Şahan GškbakarÕõn televizyonda yayõnlanan Dikkat Şahan 
‚õkabilir programõnda yarattõğõ tipe dayanõr. Recep İvedik serisinin ilk filmi 
Şahan GškbakarÕõn televizyondaki skeçlerinin bir devamõ sayõlabilir. Kentin 
varoşlarõnda yaşayan Recep İvedik, komşularõyla kavga eden, işsiz, saygõsõz, 
alkolik bir tiptir. Görsel olarak doğu tipine özgü erkeklik nitelikleri ile 
karikatürize edilen Recep İvedik, kaba saba, toplumsal kurallara uymayan bir tip 
olarak yaratõlmõştõr. Sõnõrlõ bir kelime haznesine sahip olmasõndan dolayõ 
konuşmalarõnda kŸfre sõk sõk başvurur (Değirmenci ve Kaya, 2018: 64-66). 
“YŸrŸ git layn!”, “Adõn ne? Taylan. Koyim de yaylan.” örneklerinde olduğu gibi 
argo ifadeler kullanõr.  

Filmde toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yeniden üreten söylemlere de yer 
verilmektedir: “Kadõnõn yaşõ, erkeğin maaşõ sorulmaz koçuum.”. Bu sorunlu 

söylem, serinin sonraki filmlerinde de sürdürülmüştür. Recep İvedik 3 (2010) 
filminde “uff nerede kaldõ bu kõz ya? Acaba 39 kere bõçaklanõp, gšzlerini kaşõkla 
çõkarõp, suratõna kõzgõn yağ dškŸp bi de tecavŸz edip sonra çalõlara gelinlik 
giydirip attõlar mõ acaba?Ó diyerek kadõna yšnelik şiddeti sõradanlaştõran, Òkadõn 
olsam ilk sana verirdimÓ diyerek kadõnõ aşağõlayan Recep İvedik, bununla 
beraber “Aşk kadõnla erkek arasõnda olacak” diyerek heterojenliğe vurgu 
yapmaktadõr (Değirmenci ve Kaya 2018: 68). 

Kadõnõ Òikinci cinsiyetÓ konumuna yerleştiren filmde, entelektŸel birikime sahip 
insanlarõ aşağõlayan söylemlere de yer verilir: ÒEn kral entilekteli, afedersin, 
donumda silkelerim. Hayat adamõyõm ben. Britanikha takip ederim.” Bu 
söylemler, toplumda görülen söylemlerle uyumludur.  

Filmin tanõtõmlarõnda bir Òhalk kahramanõÓ olarak sunulmasõna karşõn Recep 
İvedik, bir popŸler kŸltŸr temsilidir. 

Filmin Bağlamsal Düzeyde İncelenmesi 

Recep İvedik ve izleyicisini de 1980 askeri darbesi ve darbe sonrasõnda 
uygulamaya konulan neoliberal politikalar çerçevesinde değerlendirmek gerekir. 
Film, belli çerçevede sõnõfsal olarak toplumun alt sõnõfõnõ temsil etse de toplumsal 
eleştirel film olma özelliği taşõmaz. 1970Õler ve 1980Õlerde çevrilen toplumsal 
eleştirel filmlerindeki karakterler ile belli çerçevede ortak yanlarõ barõndõrsa da 
bu benzerliğin temeli sõnõfsaldõr. Temelde marjinal bir imgenin maceralarõnõn 
anlattõğõ Recep İvedik, popŸler kŸltŸr etkisi ile oluşan bireysel bir mizah 
anlayõşõna sahiptir. 

Recep İvedik serisinin kendi içindeki değişimi de gŸldŸrŸ sinemasõyla toplumsal 
yapõ arasõndaki bağõ gšstermesi açõsõndan šnemlidir. Recep İvedik, TV 
programõndaki skeçlerde sigara kullanan, alkolik bir kenar semt tipidir. İlk filmde 
de TVÕdekine benzer imaj çizer. Ancak TŸrkiyeÕde daha muhafazak‰r kŸltŸrel 
kodlarõn artmaya başladõğõ dšneme denk gelen sonraki filmlerde, 
muhafazak‰rlarõn kŸltŸrel yapõsõna seslenen bir figŸr haline gelir. Serinin sonraki 
filmlerinde sigara ve alkol gibi artõk politik anlamlar da taşõyan temsilleri 
kullanõlmaz. Filmlere, dšnemin ruhuna uygun bir şekilde daha milliyetçi kodlar 
da eklenir. 

Recep İvedikÕin iki özelliği šn plana çõkmaktadõr. Bunlardan birincisi, sistem 
içinde yabancõlaştõğõ her alanda fiziki kuvvete dayalõ davranõşlar ile kendini bu 
alan içinde gšsterme çabasõ içinde oluşudur. İkincisi ise baskõn erkeklik 
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niteliklerini, içinde bulunduğu alanlar içerisinde yõkõcõ etkileri ile var etmeye 
çalõşmasõdõr. Neo-liberalizm'in içinde yer alan anomi ve yabancõlaşma, filmin 
toplum bilimsel olarak incelenmesinde farklõ bir açõ sunar (Değirmenci ve Kaya, 
2018: 67).  

Recep İvedik, kõrdan kente gšç eden eken dšnem gšçmenlerin temsilcisi İnek 
ŞabanÕõn aksine kendinden emindir. Bunun nedeni ise kentin sahibi haline gelen, 
kŸltŸrel olarak baskõnlaşan kitlenin temsilcisi olmasõdõr. Neoliberal popŸlizm 
eksenli olarak yeniden yapõlandõrõlan toplumda İnek Şaban, yerini Recep 
İvedikÕe bõrakmõştõr. 

SONUÇ 

TŸrkiyeÕde toplumsal yapõdaki değişiminin gŸldŸrŸ filmlerine etkisini eleştirel 
bir yaklaşõmla ortaya koymayõ amaçlayan çalõşmada, TŸrkiyeÕde 1960Õlõ 
yõllardan itibaren gšrŸlen değişikliklerin, 1970-2010 yõllarõ arasõnda gŸldŸrŸ 
sinemasõna ne šlçŸde yansõdõğõ incelendi.  

‚alõşmanõn yšntemi olarak, film içeriklerinin değişimini toplumsal yapõdaki 
değişimle bağlantõlõ bir biçimde incelemek için uygun bir yšntem olan Òeleştirel 
sšylem analiziÓ kullanõldõ. Bu yšntem, sšylemi kapitalizmle diyalektik ilişkili 
olarak ele alõr ve sšylemi eleştirel dŸzeyde açõklamada işlevseldir. 

‚alõşmanõn inceleme bšlŸmŸnde, seçilen filmler ele alõndõ ve Türkiye’de 
yaşanan toplumsal değişimler ile gŸldŸrŸ filmleri arasõnda anlamlõ ve yakõn bir 
ilişki saptandõ. Diğer bir deyişle incelemenin sonuçlarõ, çalõşmanõn ÒTŸrkiyeÕnin 
toplumsal bağlamda geçirdiği değişimlerin gŸldŸrŸ sinemasõna yansõdõğõÓ 
varsayõmõnõ doğruladõ. ‚alõşmanõn sonuçlarõ şu şekilde šzetlenebilir:  

1961 Anayasasõnõn yarattõğõ gšrece šzgŸrlŸk ortamõ ve toplumsal, siyasal hayatta 
yaşanan hareketlilik kendini sinemada da gšstermiş, Òtoplumsal gerçeklikÓ akõmõ 
doğmuştur. Toplumsal sorunlarõn işlenmesi, dünyada ve TŸrkiyeÕde ekonomik 
sorunlarõn arttõğõ 1970’lerde de sürmüştür. Toplumsal sorunlarõ ele alan sinema 
anlayõşõ, TŸrk gŸldŸrŸ sinemasõnda da kendine yer bulmuştur. Cinsel içerikli 
gŸldŸrŸlerin tõrmanõşa geçtiği 1970Õli yõllarda çeşitli toplumsal sorunlarõ içerik 
edinen filmler yapõlmõş, toplumsal eleştiriyi šn plana çõkarma eğilimleri artmõştõr. 
Toplumsal mesaj verme eğilimi, çalõşmada šrneklem alõnan Kibar Feyzo (1978) 
ve 100 Numaralõ Adam (1978) filmlerinde de saptanmõştõr. Filmlerde verilen 
mesajlarõn dšnemin siyasal-toplumsal yapõsõyla bağlantõlõdõr. Başlõk parasõ gibi 
sorunlu geleneklerin eleştirilmesi, šrgŸtlŸ-sendikal mŸcadele, adalet/hak arayõşõ, 
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niteliklerini, içinde bulunduğu alanlar içerisinde yõkõcõ etkileri ile var etmeye 
çalõşmasõdõr. Neo-liberalizm'in içinde yer alan anomi ve yabancõlaşma, filmin 
toplum bilimsel olarak incelenmesinde farklõ bir açõ sunar (Değirmenci ve Kaya, 
2018: 67).  

Recep İvedik, kõrdan kente gšç eden eken dšnem gšçmenlerin temsilcisi İnek 
ŞabanÕõn aksine kendinden emindir. Bunun nedeni ise kentin sahibi haline gelen, 
kŸltŸrel olarak baskõnlaşan kitlenin temsilcisi olmasõdõr. Neoliberal popŸlizm 
eksenli olarak yeniden yapõlandõrõlan toplumda İnek Şaban, yerini Recep 
İvedikÕe bõrakmõştõr. 

SONUÇ 

TŸrkiyeÕde toplumsal yapõdaki değişiminin gŸldŸrŸ filmlerine etkisini eleştirel 
bir yaklaşõmla ortaya koymayõ amaçlayan çalõşmada, TŸrkiyeÕde 1960Õlõ 
yõllardan itibaren gšrŸlen değişikliklerin, 1970-2010 yõllarõ arasõnda gŸldŸrŸ 
sinemasõna ne šlçŸde yansõdõğõ incelendi.  

‚alõşmanõn yšntemi olarak, film içeriklerinin değişimini toplumsal yapõdaki 
değişimle bağlantõlõ bir biçimde incelemek için uygun bir yšntem olan Òeleştirel 
sšylem analiziÓ kullanõldõ. Bu yšntem, sšylemi kapitalizmle diyalektik ilişkili 
olarak ele alõr ve sšylemi eleştirel dŸzeyde açõklamada işlevseldir. 

‚alõşmanõn inceleme bšlŸmŸnde, seçilen filmler ele alõndõ ve Türkiye’de 
yaşanan toplumsal değişimler ile gŸldŸrŸ filmleri arasõnda anlamlõ ve yakõn bir 
ilişki saptandõ. Diğer bir deyişle incelemenin sonuçlarõ, çalõşmanõn ÒTŸrkiyeÕnin 
toplumsal bağlamda geçirdiği değişimlerin gŸldŸrŸ sinemasõna yansõdõğõÓ 
varsayõmõnõ doğruladõ. ‚alõşmanõn sonuçlarõ şu şekilde šzetlenebilir:  

1961 Anayasasõnõn yarattõğõ gšrece šzgŸrlŸk ortamõ ve toplumsal, siyasal hayatta 
yaşanan hareketlilik kendini sinemada da gšstermiş, Òtoplumsal gerçeklikÓ akõmõ 
doğmuştur. Toplumsal sorunlarõn işlenmesi, dünyada ve TŸrkiyeÕde ekonomik 
sorunlarõn arttõğõ 1970’lerde de sürmüştür. Toplumsal sorunlarõ ele alan sinema 
anlayõşõ, TŸrk gŸldŸrŸ sinemasõnda da kendine yer bulmuştur. Cinsel içerikli 
gŸldŸrŸlerin tõrmanõşa geçtiği 1970Õli yõllarda çeşitli toplumsal sorunlarõ içerik 
edinen filmler yapõlmõş, toplumsal eleştiriyi šn plana çõkarma eğilimleri artmõştõr. 
Toplumsal mesaj verme eğilimi, çalõşmada šrneklem alõnan Kibar Feyzo (1978) 
ve 100 Numaralõ Adam (1978) filmlerinde de saptanmõştõr. Filmlerde verilen 
mesajlarõn dšnemin siyasal-toplumsal yapõsõyla bağlantõlõdõr. Başlõk parasõ gibi 
sorunlu geleneklerin eleştirilmesi, šrgŸtlŸ-sendikal mŸcadele, adalet/hak arayõşõ, 

toplumsal bilinçlenme, emeği ile geçinenlerin, yoksullarõn gŸldŸrŸ 
sinemasõndaki olumlu temsili bu tŸr mesajlara šrnek verilebilir. Bu tŸr mesajlar, 
incelenen iki filmle sõnõrlõ kalmamõş, eleştirel yaklaşõm dšnemin birçok gŸldŸrŸ 
filmine yansõmõştõr. 

80Õlerden 90Õlara uzanan sŸreçte 1980 askeri darbesi ve hemen ardõndan 
uygulamaya konulan neoliberal ekonomi politikalarõnõn TŸrkiyeÕyi 
şekillendirdiği gšrŸlmektedir. Seksenlerde sansŸre, oto-sansŸre ve apolitik 
ortama rağmen toplumsal eleştirel gŸldŸrŸlerin devam etmesi ve toplumda 
karşõlõk bulmasõ šnemlidir. Seksen sonrasõ gŸldŸrŸ filmlerinde genellikle bŸyŸk 
kentin yoksul insanlarõ temsil edilir. Bu insanlarõn yaşadõklarõ dram, trajikomik 
bir çizgide gelişen toplumsal gŸldŸrŸ filmlerinin konusudur.  

1980 darbesinin hem de neoliberal politikalarõn etkileri asõl 1990Õlardan itibaren 
ortaya çõkar. Filmlerde anonim karakterin kaybolduğu, kişisel yšnetmen 
Ÿsluplarõnõn šn planda olduğu gšzlenir. Bu yõllarda çekilen gŸldŸrŸ filmleri daha 
çok seyirci ilgisini gişe anlamõnda kurabilmiş filmlerdir. 1980 sonrasõnõn, 
neoliberal politikalarõn ve darbenin yarattõğõ ortam izleyici yapõsõnõ, taleplerini 
de değiştirmiştir. Kemal Sunal gŸldŸrŸlerinde ortaya konan toplumsal mizah 
anlayõşõ, yerini bireysel konular Ÿzerine bina edilen mizaha bõrakmõştõr. Bu 
eğilim, incelenen filmlerde çok açõk bir biçimde gšrŸlmektedir. Namuslu ve 
Muhsin Bey filmleri dšnemin rŸşvet, kayõrmacõlõk, kšşe dšnme, kŸltŸrel değişim, 
ahlaki yozlaşma, insanlar arasõndaki çelişkili ilişkiler gibi konularõ ele alõr. 
Neoliberal anlayõşõn yerleştiği 1990Õlõ yõllarda çekilen bu filmler, tŸketim 
felsefesini eleştirmek yerine meşrulaştõrõr.  

2000Õli yõllarda tŸketim kŸltŸrŸ-zenginlik temasõ medyanõn da sŸrekli gŸndemde 
tutulmasõnõn da etkisiyle yaygõnlaşõr. TŸketim kŸltŸrŸnŸn ve yeni yaşam 
biçiminin izlerini 2000Õli yõllardaki TŸrk gŸldŸrŸ sinemasõnda da gšrmek 
mŸmkŸndŸr. 2000Õli yõllarda gŸldŸrŸ filmleri ÒgişeÓ kaygõlarõnõn da etkisiyle 
dšnemin medya-televizyon yõldõzlarõna yšnelmiştir. Bu dšnemin gŸldŸrŸ 
filmlerinde eleştirel olmaktan uzaklõk, estetik yoksunluğu, kaba erotizm gibi 
šzellikler šne çõkar. Bu dšnemin gŸldŸrŸ sinemasõ yetmişli ve seksenli yõllarõn 
eleştirel karakterlerini değil, altmõşlõ yõllarõn bireysel karakterlerini tercih eder. 
Bu karakterler, kaba ve alt yapõsõz da olsa her konuda bilgi sahibi, kurnaz, işsiz-
gŸçsŸz olmalarõyla bilinirler. Bu gŸldŸrŸ tŸrŸ, 12 EylŸl sonrasõnõn politikalarõna 
uyumlu hale gelen bireyselleşmiş, çok farkla sorgulamayan, gŸnŸbirlik yaşayan 
kentli, šzellikle genç izleyiciler için uygundur.   
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Toplumsal sorunlarõ aktarmak için uygun bir tür olan gŸldŸrŸ sinemasõna 1990Õlõ 
yõllardan itibaren sadece eğlenmek, zaman geçirmek gibi işlevler yüklendiği 
gšrŸlmektedir. Neoliberal politikalarõn hem toplumsal yapõyõ dšnŸştürmekte 
hem de gŸldŸrŸ sinemasõnõ dšnŸştürmekte başarõlõ olduğunu sšylemek yanlõş 
olmayacaktõr.  
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ÖZ 

Günümüzde terör, ulus devletlerin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel bakımdan 
şekillenmesinde etkili bir parametre olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçmişten 
günümüze uluslararası sistemde başat aktör olan devletler, terörü kendi iç ve dış 
politikalarının şekillenmesinde kullanmakta, gelişen kitle iletişim araçlarının 
yönlendirilmesi ile halka karşı korku ve panik oluşturabilmektedirler. Küresel 
sistemde etkili olan ulus devletlerin, terörle mücadeleden devlet terörizmine 
geçiş yaptıkları, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların bu bağlamda 
kullanıldığı görülmektedir. Bu durum devletleri acımasız bir terör örgütüne 
çevirmektedir. Hükümetler tarafından doğrudan yürütülen, teşvik ve finanse 
edilen terör eylemleri olarak tanımlanan devlet terörizmi, bir devletin 
hükümetinin kendi halkına karşı gerçekleştirdiği veya uluslararası terörizmi 
desteklemek amacıyla yaptığı terörizmdir. Devlet terörü, silahlı bir çatışma 
dışında bireylere ya da gruplara karşı siyasi, ideolojik veya dini olarak ilham alan 
şiddet eylemlerini içermesi bakımından devlet dışı terörizme benzemektedir. 
Devlet terörü ile devlet dışı terör arasındaki temel fark, şiddeti, bizzat devletin 
ajanlarının yürütmesidir. 
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Bu çalışmanın amacı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi Amerika 
Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Fransa ve Rusya 
bağlamında devlet terörü kavramının incelenmesi ve kavramın vaka analizleri ile 
ortaya çıkarılmasıdır. Çalışmada ele alınan devletler nezdinde tarihsel olarak 
devlet terörü olarak nitelendirdiğimiz vakaların dünü, bugünü ve yarını ele 
alınmıştır. Bu çalışmadaki araştırmalar, tematik içerik analiz yöntemi ile 
incelenmiştir. 
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Today, terrorism emerges as an effective parameter politically, socially, 
economically and culturally in shaping nation states. From past to present, states, 
which are the main actors in the international system, have used terrorism in 
shaping their domestic and foreign policies. The public is guided by fear and 
panic with the mass media developed by terrorism. Nation-states, which are 
influential in the global system, have switched from fighting terrorism to state 
terrorism, and organs such as the United Nations have been used for this 
transition. This situation turns states into ruthless terrorist organizations. State 
terrorism has been defined as acts of terrorism by governments, or terrorism 
carried out or promoted and financed directly by an established state government. 
State terrorism is similar to non-state terrorism in that it includes politically or 
ideologically or religiously inspired acts of violence against individuals or 
groups. The main difference is that agents of the state carry out violence. The aim 
of this study is to examine the concept of state terrorism in the context of the 
United States of America, People's Republic of China, England, France and 
Russia and to reveal the concept with case studies. The past, present and future 
of the cases, which we have historically described as state terrorism, have been 
discussed in the study. The research in this study was examined with thematic 
content analysis method. 
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GİRİŞ 
Uluslararası ilişkiler disiplininin ruhunda egemen güç olma ve güç dengesi 
içerisinde baskın olma ideali her zaman olmuştur. Modern anlamda ulus 
devletleri ortaya çıkaran 1648 Westphalia Antlaşması neticesinde, modern ulus 
devletlerin oluşmaya başlaması ile güç dengesinin ve dünya barışının temelleri 
atılmıştır. Dünya barışının korunması için çeşitli önlemler ve koalisyonlar 
(İspanya Veraset Savaşlarında Avrupalı devletlerin birlik olması, 1815 Viyana 
Kongresi, Milletler Cemiyeti ve Birleşmiş Milletler’in kurulması) ortaya 
çıkmıştır. Dönemin şartlarına göre oluşturulan bu sistemler, o dönem için etkin 
iken kimisi zamanın şartlarına uyamamış kimisi ise ölü doğmuştur. II. Dünya 
Savaşından sonra uluslararası ilişkilerde kuvvet kullanımının yasaklanması 
öngörülmüş, San Francisco Konferansından yaklaşık 4 ay sonra 24 Ekim 1945’te 
Çin, Fransa, Sovyetler Birliği, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri 
öncülüğünde 50 ülkenin imzası ile Birleşmiş Milletler kurulmuştur (United 
Nations, 2021). Dünya barışı ve güvenliği için Birleşmiş Milletler bünyesinde 
Güvenlik Konseyi oluşturulmuştur. II. Dünya Savaşı sonrasında terör ile 
mücadele konuları uluslararası ilişkilerde yoğun gündem teşkil etmeye 
başlamıştır. Birçok ülke ve bölgede terör faaliyetleri baş göstermiştir. 11 Eylül’de 
Amerika Birleşik Devletleri New York kentinde, ikiz kulelere çarpan uçaklar ile 
literatürde devlet terörü kavramı tartışılmaya başlanmıştır.  

Devlet terörü, terörizm çalışmaları alanında tartışmalı bir konudur. Bilim 
insanlarının bazıları, terörizm kavramının yalnızca devlet dışı aktörlerin 
davranışlarına uygulanması gerektiğini savunurken, bazıları da devlet, şiddet ve 
tehditlerinin amacının korkuya körüklemek ve daha geniş kitlelerin davranışını 
etkilemek olduğunu, bu bağlamda belirli hükümet politikalarının terörizm olarak 
anlaşılabileceğini iddia etmektedir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi 
ülkelerin, tarihsel vakaların incelenmesi ile devlet terörünü uyguladıkları 
görülmekte, dünya barış ve güvenliğinin sadece bu ülkelerin insafına bırakılmış 
olmasının uluslararası ilişkiler açısından önemli bir sorun olduğu 
anlaşılmaktadır. Birleşmiş Milletler “Sağlıklı bir gezegende barış, haysiyet ve 
eşitlik” sloganıyla faaliyetlerine devam ederken, dünyadaki çatışmalarda barışa 
giden süreçte bu beş devletin faaliyetleri ve çıkarları nedeniyle istenilen dünya 
barışı maalesef tesis edilememektedir. Bu devletlerin çeşitli vakaları 
incelendiğinde, kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda güven, huzur ve 
istikrarı devlet terörizminin resmi olarak meşrulaştırılmasında kullandıkları 
görülmektedir.  

Richard Falk, Westphalia dönemi ile barış ve güvenliğin ulus devletlerde tesis 
edilmesi amacının günümüzde aynı seviyede olup olmadığının bilinmesinin 
mümkün olmadığını ifade etmiştir (Falk, 2015: 98). II. Dünya Savaşı sonrasında 
kurulan sistemler, temelde dünya barışını tesis etmek amacıyla yapılsa da bir 
noktadan sonra ulus devletlerin çıkarları için bir araç olarak kullanılmasına neden 
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olmuştur. Ulus devletler, çıkarları için terörü kullandıkları gibi devlet terörünü 
de aktif olarak kullanmaktadırlar. Tarihsel olarak devlet terörü sürekli 
gerçekleşmiş ve gerçekleşmeye devam etmektedir. Devlet terörü, uluslararası 
barışı ve istikrarı tehlikeye attığı gibi ilgili ülkelerin vatandaşlarını da sosyolojik 
açıdan etkilemekte ve şekillenmesine neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 
devlet terörüne dair yaklaşımların ele alınması ve ele alınan ülkeler nezdinde 
vakaların incelenmesidir. Devlet terörünün son yıllarda bilimsel çalışmalara konu 
olması, literatürde Brezilya, El Salvador, Şili, Zimbabve, Arjantin vb. gibi Afrika 
ve Latin Amerika başta olmak üzere gelişmemiş ya da gelişmekte olan devletler 
açısından devlet terörünün yoğun bir şekilde çalışılmış olması, gelişmiş 
devletlerin devlet terörü kapsamında incelenmesine az sayıda rastlanılmasından 
dolayı bu çalışmanın bilime katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

TERÖR VE TERÖRİZM 

Terör kelimesi, Fransız Devrimi sırasında ortaya çıkan, devrimcilerin iç 
düşmanlara karşı doğrudan veya dolaylı ortaya koydukları eylemler için 
kullanılmıştır (Küçükcan, 2010: 35). Etimolojik olarak Latince ‘terrere’ 
kelimesinden gelen terör, korkutmak, ürkütmek veya sindirmek anlamına 
gelmektedir (Saraçlı, 2007:1051). Terörle Mücadele Kanunu’na göre terörün 
tanımı ise; baskı, cebir, şiddet veya yıldırma yoluyla yapılan; cumhuriyetin 
siyasi, sosyal ve ekonomik yapısını değiştirmeye yönelik yapılan eylemler olarak 
tanımlanmıştır (TMK, 1999: Madde 1). Terörizm ise savaş ya da diplomasiyle 
elde edilemeyen sonuçları elde etmek, bunu gerçekleştirirken şiddet ve şiddet 
tehditlerini araç olarak kullanan; insanlar üzerinde büyük etkiler bırakan ve panik 
yaratan eylemlere denilmektedir. Bu tanımlamalar doğrultusunda terörizm, 
insanların siyasi tercihlerini etkilemek ve değiştirmek için yapıldığı ve genellikle 
siyasi mesajlar ve hedefleri içermektedir. 

Terör ve terörizm, hayatımızın her alanında büyük etkiler ve acılar bırakan bir 
kavram olmuştur. İnsanlık tarihi ile başlayan terör, insanlığın değişmesiyle 
birlikte kavramı, kullandığı araçları ve yöntemleri de değişmiştir. Terör ve 
terörizm kavramları değiştiği gibi devletlerin de teröre yaklaşımı değişmiştir. 
Uzun yıllar boyunca devletler ve devlet dışı aktörler korku ve endişeyi bir araç 
olarak halkın ya da kurumların üzerinde bir koz olarak kullanmışlardır (Mannık, 
2009: 157). David Rapoport’un düşüncelerinden hareketle terörizmin dalgalarına 
bakacak olursak, 1991’de başlayan ve halen devam eden dördüncü dalganın 
içerisinde olduğumuz söylenebilir (Mannık, 2009: 157). Rapoport, terörün 
dalgalarını oluştururken farklı parametreleri kullanarak bu tipolojiyi 
hazırlamıştır. Jeffrey Kaplan’a göre, Rapoport’un dalga teorisine istinaden, 
terörizmin her bir dalgasının hızlandırıcı bir olayı, özel taktikleri olduğu 
belirtilmiştir (Kaplan, 2016: 4). Dördüncü dalganın da hızlandırıcı olayı, 1979 
yılında gerçekleşen İran İslam Devriminin gerçekleşmesi olmuş ve dini motifli 
terörün ortaya çıkmasına ve eylemlerin artmasına sebebiyet vermiş ve 11 Eylül 
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saldırısına giden süreci tetiklemiştir. Bugün oluşturulmuş olan İslamofobi ile 
yazılı ve görsel medyanın da etkisiyle birlikte Müslümanlar, terörist ve terör 
eylemleri gerçekleştiren kişiler olarak anılmakta ve görülmektedir. Devlet 
terörünün önemli yaklaşımlarından birisi, hedef alınan dini ya da etnik unsurların 
ötekileştirilmesi, baskı ve şiddet ile kontrol altına alınmasıdır. 11 Eylül sürecinde, 
El Kaide dini kullanan ve esasında İslam ile ilgisi olmayan dini motifli bir terör 
örgütü iken, ABD’nin terörle mücadele adı altında El-Kaide ile mücadelesi 
kapsamında Afganistan ve Irak’ta sivil katliamlara yol açması, İslam’ın kötü bir 
algı ile medya aracılığıyla dünyaya servis edilmesi, devlet terörünün hem askeri 
hem de psikolojik harp boyutunu ön plana koymaktadır. Devlet terörünün önemli 
yaklaşımlarından birisi de terör örgütlerine karşın bizzat verilen desteklerdir. 
Afganistan, Irak ve Suriye’nin jeostratejik ve jeopolitik önemleri nedeni ile, 
ABD’nin bu bölgelerin şekillenmesinde El-Kaide ve İŞİD örgütlerine zaman 
zaman destek verdikleri iddiaları bulunmaktadır. ABD eski Başkanlarından 
Donald Trump’ın resmi bir kamuoyu demecinde İŞİD terör örgütünü kendisinden 
bir önceki Başkan Obama’nın kurduğunu belirtmesi (BBC, 2016), uluslararası 
kamuoyunda birçok tartışma ve araştırmayı beraberinde getirmiştir.  

Dinin kullanılarak devlet terörü olarak sonuçlanmasında tarihsel bazı örnekler 
bulunmaktadır. Filistin’in Romalılar tarafından işgali sırasında Kudüs’te aktif 
olarak suikastlar düzenleyen Yahudi topluluğu ‘Zeolot’lar, yine Filistin’in 
İngilizler tarafından işgali sırasında İngiliz askerlerine karşı terör eylemi 
gerçekleştiren Yahudi ‘İrgun’ ve ‘Stern Gang’ grubu örnek gösterilebilmektedir 
(Imıl, 2020:149). Hıristiyanlar içerisinden çıkan Hıristiyan Kimliği Hareketi, 
Tanrının Direniş Ordusu, Tanrının Ordusu ve On Emrin Restorasyonu Hareketi 
gibi terör örgütleri vardır (Imıl, 2020: 156). Hindistan içerisinde çıkan ve 
Hindistan nüfusunun %1,9’unu oluşturan Sih’ler (Bucak, 2015: 233), ayrılıkçı 
hareketlerde bulunmuşlardır (Şahin ve Kula, 2015: 261). Amerika Birleşik 
Devletleri’ne (ABD) karşı 1990 sonrası gerçekleştirilen saldırılarda dinin 
kullanımı çok etkili olmuştur.  Bu yolda, 7 Ağustos 1998 yılında ABD’nin Kenya 
ve Tanzanya büyükelçiliklerine gerçekleştirilen bombalı saldırı (Kedikli, 2013: 
172), Aden körfezine yakıt almak için yanaşan USS Cole destroyerine yapılan 
bombalı intihar saldırısı (Hürriyet 2000) ve 11 Eylül saldırısıyla birlikte ABD, 
din temelli teröre karşı savaş ilan etmiştir (Rapoport, 2002: 8). Batılı devletlerin 
Ortadoğu haritasını yeniden çizmeleri, BM tarafından 1948 yılında İsrail 
devletinin kurulması ve İsrail’e ABD’nin verdiği maddi ve manevi destekler, 
ABD’ye karşı tepki ve öfkeleri artırmıştır (Hook and Spanıer, 2014: 270). 
Terör ve terörizm, bu kadar etkili ve sarsıcı eylemlere sebebiyet vermesi ile 
sadece siyaset bilimcilerin ya da uluslararası ilişkiler uzmanlarının alanına 
girmekle kalmamıştır (Korolev, 2008: 1). Sosyolojiye, kriminologlara, tıp 
alanında ise özellikle nörologların çalışma alanına girmiş, gelişim ve kişilik 
psikolojisi ve psikofizyoloji alanlarına da etkileri üzerine çalışmalar yapılmıştır 
(Korolev, 2008: 2). 
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DEVLET TERÖRÜ  
Bu çalışmanın ana araştırma sorusu, devlet dışı aktörler değil, devletin terörize 
eylemlerini incelemek olmuştur. Terörizm kelimesinin doğru tanımı konusunda 
ne akademik ne de uluslararası bir hukuki fikir birliği bulunmaktadır 
(Williamson, 2009; Schmid, 2011). Bazı görüşler, hükümetlerin gerçekleştirdiği 
saldırgan eylemlerinin "terörizm" olarak etiketlenebileceğini belirtmektedir 
(Nairn, 2005). Terörle ilgili mevcut araştırmalar, devlet dışı aktörlerin 
davranışlarına odaklanmaktadır. Devlet terörü, bir devletin başka bir devlete veya 
kendi vatandaşlarına karşı yürüttüğü terör eylemlerini ifade etmektedir. Gizli 
ajanlar tarafından muharip olmayan hedeflere karşı sürdürülen, önceden 
tasarlanmış, politik olarak motive edilmiş şiddet olarak ifade edilmiştir (Pillar, 
2001). Bir hükümetin usulüne uygun üniformalı veya diğer tanımlanabilir silahlı 
kuvvetleri veya devlet güvenliği tarafından yapılan bir saldırının terörizm 
olmadığı ima edilmektedir (Falk, 2002: 11). Bu görüşler, devlet terörü olarak 
tanımlama için saldırı ve eylem planlarının gizli ajanlar tarafından yapılması 
koşuluna dayanmaktadır. Devlet terörünün icra edilmesinde gizli ajanların eylem 
ve saldırı planlarının yanında, üniformalı birliklerin de kullanılabilmesi bir 
gerçeklik olarak karşımıza çıktığı görülmektedir.  

Amerika Birleşik Devletleri’nin Devlet Terörü Ekseninde Değerlendirilmesi  
1941 yılında Japon İmparatorluğu Deniz Kuvvetleri’nin Hawaii adalarının Oahu 
adasında bulunan Pasifik Filosu ve Pearl Harbor askerî üslerine sürpriz şekilde 
gerçekleştirdiği Pearl Harbor saldırısı, ABD’nin güvenlik algılarını tamamen 
yeniden düşünmelerine sebep olan önemli bir olay olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Pearl Harbor saldırısıyla büyük bir şok geçiren ABD yönetimi ve halkında savaş 
söylemi şiddetlenmiş ve kitle imha araçlarına ve atom bombası kullanmaya kadar 
gidilmiştir (White, 2004: 305). ABD yönetimi, gücünün üstünlüğünü kanıtlamak 
için orantısız bir şekilde gücünü göstermiştir. ABD’nin özellikle Japonya’daki 
sivilleri orantısız güç kullanarak atom bombası ile imha etmesi, ABD’nin Devlet 
Terörü uyguladığı önemli bir örnek olarak tarihte yerini almıştır.   

Güvenlik algılarının değişmesine neden olan ikinci kırılma ise 11 Eylül 
saldırısıyla gerçekleşmiştir. 11 Eylül 2001 yılında terör örgütü El-Kaide’nin 
koordineli şekilde New York’taki ikiz kulelere gerçekleştirdiği iki saldırı, 
Virginia’daki Pentagon kompleksine ve Washington DC hedeflenirken uçuş 
ekibinin müdahalesiyle Pennsylvania’da kırsal bir araziye düşen bir uçak 
saldırısını kapsamaktadır (Özpek, 2012: 186). Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği’nin (SSCB) dağılmasıyla iki kutuplu sistem bitmiş ve ABD için tehdit 
eksikliği sorunu ortaya çıkmıştır (Buzan, 2015: 332). Oluşan tehdit eksikliği 
öncelikle ABD’nin dış politikasında temel amaç olan küresel konumunun 
sarsılmasına neden olacağından dolayı ABD tarafından endişeye neden olmuştur 
(Blakeley, 2007: 231). 11 Eylül saldırısından sonra ABD, büyük bir sarsıntı 
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geçirmiş ve güvenlik algıları altüst olmuştur. ABD yönetimi, 11 Eylül’den sonra 
terörle mücadele kampanyası başlatmış ve bu kampanya iç ve dış olarak ikiye 
ayrılarak tasarlanmıştır. İlk olarak, devletin savunma refleksi olarak dış açılım 
yapılmış, diğer ulus devletlere duyurulmuş ve dönemin ABD başkanı olan 
George W. Bush, teröre karşı büyük savaş ilan ettiğini duyurmuştur (Falk, 2015: 
91). Saldırıdan hemen sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 12 Eylül 
2001’de toplanmış, 1368 sayılı kararı almış ve meşru müdafaaya atıfta bulunarak 
her türlü terörizmle mücadele etmek için gerekli tüm tedbirleri almaya hazır 
olduklarını dile getirmiş ayrıca NATO ve Avrupa Birliği de Bush’un terörizmle 
mücadelesine olumlu cevap vermiştir (Örnek, 2012: 109). ABD, bu duruma 
ilişkin yeterli desteği ulus devletler nezdinde almıştır. Bush yönetimi, ABD’yi 
terör ile mücadelede desteklemeyecek olan devletlerin terörist olarak kategorize 
edileceğini deklare etmiş ve gözdağı vermiştir (Örnek, 2012: 113).   

ABD yönetimi, 11 Eylül saldırısından sonra terör ve terörizm kelimelerinin hem 
iç politikasında hem de dış politikasında revizyon geçirmesiyle farklı bir boyut 
kazandırmıştır. Revizyonizm kelimesi, bukalemun gibi bir kelimedir ve bu 
özelliğinden dolayı kimi zaman yanlış anlamalara neden olmuştur (Traverso, 
2009: 97). Traverso, revizyonizm hareketini inkârcıların yanlış anlaması sonucu 
tarihte Yahudi katliamına neden olduğuna değinmiş ve inkârcıların bu katliama 
kök kazımacı dediklerini aktarmıştır (Traverso, 2009: 97). ABD yönetimi de 11 
Eylül sonrasında hem iç hem de dış politikasında inkârcıların benimsediği kök 
kazımacılığı terör için ve daha sonra ise terör kisvesi altında kendi çıkarları için 
hem iç hem de dış politikasında bir araç olarak kullanmaya devam etmiştir. İç 
politikasında öncelikle kamuoyunun terör ve terörizm kavramlarından derinden 
korkmalarını sağlamak ve tek çıkar yolun terörün kökünü kazımak olduğunu 
anlatmaları ve bu anlatımlarla birlikte ABD’nin gerçekleştireceği eylemlerin 
meşru yanının oluşturulması hedeflenmiştir. Öncelikli olarak bu savaşın 
haklılığının oluşturulması için bazı özel kelimelerin kullanılması gerekmekteydi. 
20 Eylül 2001’de dönemin ABD Başkanı Bush, televizyonda yaptığı açıklamada 
özgürlük ve demokrasilerinin saldırı altında olduğunu belirtmiş, insanların artık 
iki gruba ayırmış; bunların medeni olanlar ve medeni olmayanlar olarak 
sınıflandırmış, bütün teröristleri tek bir kategoride toplayarak ABD değerlerine 
saldıran ortak bir ideolojiye sahip olduklarını, özgürlükten nefret ettiklerini ve 
insanlardan nefret ettiklerini ilan etmiştir (Kwan, 2008: 654). Böyle bir 
sınıflamanın yapılması elbette ABD kamuoyunun da şekillenmesine neden olmuş 
ve bu şekillenme, Müslüman ve İslam karşıtlığı ile başlayarak ilerlemiş olup daha 
sonrasında gıda, kılık kıyafet tarzı, ülke profilleri ve hedef gösterilen ülke 
vatandaşlarına korku ve endişe ile bakarak, onları potansiyel bir terör örgütü 
üyesi olarak görmelerine neden olmuştur. ABD halkının bu korku ve endişe 
içerisinde bulunmasında yapılan eylemlerin etkisinin olduğu gibi yazılı ve görsel 
medyanın, akademisyenlerin, kurum ve kuruluşların görüşleri de etkili olmuştur. 
Yapılan yorumlara bakacak olursak Hıristiyan evangelist Franklin Graham’ın, 
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“İslam kötü ve kötü bir dindir” söylemi, televizyonlarda misyonerlik 
faaliyetlerinde bulunan televangelist Pat Robertson’un, “Müslümanlar 
Nazilerden daha kötüler” söylemi, ABD halkının kin ve nefretinin söylemlerle 
başlayarak fiili saldırılara doğru evirilmesine neden olmuştur (Kwan, 2008: 654). 

11 Eylül’den sonra hem uluslararası toplum hem de ABD toplumunun gözü 
doğrudan Afganistan’a dolaylı yoldan ise Suudi Arabistan’ın da içerisinde 
olduğu Ortadoğu ülkelerine çevrilmiştir. Özellikle Afganistan’ın Orta Asya’da 
kilit ve merkezi konumda olması ve büyük devletlere komşu olması yukarıda 
kısaca değindiğimiz Rusya ve Çin’in de güvenlik kaygılarını derinden 
etkilemiştir. Dışarıdan ABD’ye gelen yolcular için özel önlemler alınmaya 
başlanmış özellikle de Ortadoğu ve Afganistan gibi ülkelerden gelen yolcular 
ekstra bir güvenlik protokolüyle karşılanmıştır. Bu güvenlik önlemlerinin 
alınmasında elbette gerçekleşmiş olan terör saldırısından hariç ABD halkının 2. 
Dünya Savaşı’ndan beri içine düşmüş olduğu dehşetin izlerini unutturmak 
yatmaktadır. Bu kararların alınmasında ve ABD’nin terörle mücadele 
kapsamında iç ve dış operasyonlar gerçekleştirmesini kolaylaştırmak ve bu 
operasyonlar sırasında oluşan insan hakları ve sivil insanların ölümünün de 
gereklilik olduğunu savunmasında medyanın ve akademisyenlerin çok büyük 
etkisi olmuştur.   

Devletler, vatandaşlarını kendi ülkelerinde fiziksel olarak güvende tutmakla 
görevli olduğu gibi ruhsal olarak da güvende tutmak zorundadır. ABD, 11 Eylül 
saldırılarıyla birlikte vatandaşlarını fiziki olarak terör saldırılarına karşı güvende 
tutamadığını acı şekilde yaşatırken, medyanın çarpışma anını ve patlamaları 
sürekli olarak aktarması vatandaşların ruhsal olarak da büyük bir deformasyona 
ve güvensizlik içerisine girmesine neden olmuştur. Bu olumsuz rüzgâr, gazete ve 
şirketlerin önceliklerinin ve Hollywood filmlerinin senaryolarının değişmesine 
yol açmıştır (Rosen, 2002: 29). 11 Eylül sonrasını takip eden günlerde yazılı ve 
görsel basında, Amerikan ulusunu varoluşunu vurgulamak ve halkın kültürel 
hafızalarından görüntülerin silinmemesi için görüntüler sürekli kullanılmaya 
devam edilmiştir (Rosen, 2002: 30). Medya, ajansların verdikleri haberleri sunan 
bir yapı olmakla birlikte tek başlarına bir gücü temsil edememektedirler 
(Yalçınkaya, 2015: 132). Uluslararası alanda yapılan haberler ajanslardan 
çıkmakta ve bu haberlerin yüzde seksen gibi büyük bir kısmı üç büyük ajans olan 
ve sırasıyla Amerikan menşeli Associated Press, İngiliz menşeli Reuters ve 
Fransız menşeli Agance France Press’ten oluşmaktadır (Yalçınkaya, 2015: 133). 
Bu ajansların sadece üç devletin tekelinde olması medyanın çok kolay bir şekilde 
manipüle edilmesine neden olabilmektedir.11 Eylül saldırısı sonucunda 
ajansların dünya medyasına geçtiği haberlerle doğrudan terör örgütleri ve 
faaliyetleri anlatıldığı gibi dolaylı olarak İslam karşıtı söylemlere de yer 
verilmektedir. Özellikle medya, 11 Eylül’de yaralanan ve hayatını kaybeden 
insanların fotoğraflarını ve görüntülerini yayınlayarak kamuoyunda bir acı ve 
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kışkırtma oluşturmuştur (Fahmy, 2010: 702). Devletin kurum ve kuruluşları da 
İslam karşıtı söylemleri pekiştirmekte, halkı kin, öfke ve nefrete sürüklemektedir. 
ABD yönetiminin, terör ile mücadelede eylem ve operasyonlar sonucu ortaya 
çıkacak olan sivil insanların zarar görmesi ve insan haklarına uygun olmayan hâl 
ve hareketlerin meşruluğunu sağlamak adına propagandayı kalkan olarak 
kullandığı görülmektedir. 

ABD, 11 Eylül’ün cezasını terör örgütü El Kaide’ye kesmek için Afganistan 
Savaşını başlatmıştır. Amerikan halkı, bu savaşın Amerikan halkının güvenliği 
için gerekli olduğu şeklinde ikna edilmiştir. Afganistan harekâtı, Amerikan dış 
politikasının ağırlık merkezinin Avrupa’dan Ortadoğu’ya doğru kaydırılmasıyla 
birlikte Amerikan dış politikasının yeni-muhafazakâr kampanyasına geçişteki en 
önemli basamağı ve abartılı giriş kısmını oluşturmuştur (Falk, 2015: 91). 
Devletin de desteği ile medyada “Amerika Savaşta” ve “Saldırı Altında 
Amerika” gibi mesajlar sürekli yayınlanarak vatanseverlik duyguları artırılmış, 
harekâta meşru bir zemin oluşturulması ile İslam’a karşı kara propagandalar da 
artmaya başlamıştır (Carey, 2002: 74). Ulus devletler, terörizmi ve terörü dış 
politikalarında lehlerine kullanabildikleri gibi toplumlarının ve politikalarının 
belirlenmesinde de lehlerine kullanmayı çok iyi bilmektedirler. Medyaların bu 
konudaki etkilerini gördüğümüz gibi farklı olarak dizi ve film sektörü de terör ve 
terörizme karşı toplumun şekillenmesi ve istenilen yöne evirilmesine yardımcı 
olan bir aktördür. 11 Eylül saldırılarından sonra siyaset için önemli bir alan olan 
Ortadoğu, artık sinema sektörü için de önemli bir nokta oluşturmuştur. 1980-
2000 yılları arasında terör konulu filmler varlığını sürdürürken 11 Eylül’den 
sonra sinema sektöründe de köklü değişiklikler meydana gelmiş, komedi, dram, 
aksiyon veya korku film türlerinde terör, terörizm ve kara mizah Ortadoğu 
şakalarıyla toplumun Ortadoğu hakkında olumsuz bir algıya sürüklenmesine 
yardımcı olmuşlardır. 1940-80’lere kadar olan süreçte sinematik terörizm, 
genellikle Soğuk Savaş’ın etkilerini taşırken, 1980’lerde artık Sovyet Rusya’nın 
dağılmaya doğru giden sürecinde sinematik terörizm de konu ve çalışma alanını 
Ortadoğu- Müslüman kavramları üzerinden şekillendirmeye başlamıştır (Boggs 
and Pollard, 2006: 338). 11 Eylül saldırılarından sonra Başkan Bush’un da 
üzerinde durduğu teröre karşı savaşın ilanını veren diğer bir unsur da sinema 
filmleri olmuş ve bu sayede teröre karşı verilen savaşta hem yerel hem de ulusal 
sonuçlarına odaklanarak kamuoyu hazırlığı içerisine girmişlerdir (Riegher, 2010: 
41).  

11 Eylül saldırılarından sonra Sovyetlerin yıkılmasıyla birlikte boşalan düşman 
koltuğuna yeni düşman olarak Müslüman terörist imajı konulmuş ve bununla 
birlikte İslam medeniyeti ve Müslüman dünyası bir tehdit olarak gösterilmeye 
başlanmıştır (Aydın ve Açıkmeşe, 2015: 125). Başkan Bush’un teröre karşı 
topyekûn savaş söylemleri, diplomat, politikacı ve senatörlerin Müslüman ve 
İslam karşıtı söylemleri, medyanın ve sinema sektörünün terör ve terörist 
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Müslüman temalı haberleri ve filmleri sayesinde Bush yönetimi, Amerikan 
halkının desteğini almış ve bu tarz zihin oyunlarıyla birlikte tehdit çok büyük 
olarak gösterilmiş ve Amerikan halkı taraf olarak kazanılmıştır (Falk, 2015: 92). 
ABD yönetimi, bu çatışmanın normal bir savaşa benzemediğini belirterek 
kamuoyunda korkuları yönlendirmiş ve terör tehdidini daha büyük göstermiştir. 
Bunu yapmasındaki amaç ise ABD ile özdeşleşmiş olan temel hak ve hürriyetleri 
askıya alacak otoriter gücü Müslümanlar üzerinde kötüye kullanmak için ABD 
vatanseverliğini kullanarak bir fırsat elde etmesidir (Falk, 2015: 93). ABD, bu 
gücü özellikle sözde “terörist” olarak ilan ettiği kişileri yakalayarak temel hak ve 
hürriyetlerinden yoksun bırakmış ve insan haklarına aykırı olarak işkence 
yapılmasına göz yummuş ve hatta işkence görüntülerinin ortaya çıkmasından 
sonra resmi görevlileri alenen savunarak, haklı olduğunu iddia ederek otoriter 
yapısını göstermiştir (Falk, 2015: 92). ABD yönetiminin stratejileri demokratik 
olmayan yöntemleri içerisine aldığından dolayı amaç terörle savaşken farklı bir 
boyuta evirilerek terör olaylarının, nefretin ve ABD karşıtlığının artmasına neden 
olan insanlık suçu ve sivil ölümlerine neden olmaya başlamıştır. Bu durum, 11 
Eylül’den sonra ABD’nin terör ile mücadeleyi istismar ederek devlet terörüne 
yönelmesini sağlamıştır. ABD, terörle mücadele kapsamında ilk olarak 
Afganistan için bu eylemleri gerçekleştirse de daha sonrasında 2003 yılında Irak 
savaşında sözde terörle mücadele ve dünya barışı adı altında sistematik sivil 
ölümlerine ve terörist adıyla işkencelere ev sahipliği yapmıştır. Falk’ın tezi 
ilerleyen süreçlerde haklılığını kanıtlamış, bölgede ve başta Müslüman ülkelerde 
ABD için Amerikan karşıtlığına ve nefrete dönüşmüştür. 2003 yılında 
gerçekleşen Irak savaşıyla birlikte artık olayın terörü önleme faaliyetleri olmadığı 
anlaşılmış ve batı ile hem ABD hem de dünya kamuoyu ABD’nin 
politikalarından dolayı hoşnutsuzluğunu dile getirmeye başlamıştır (Fahmy, 
2010: 696). 

2003’te ABD’nin tutarsız bir şekilde başlattığı Irak harekâtı devlet teröründe 
önemli bir örnek olarak yer tutmaktadır. ABD, bu harekâtta ileri teknoloji ile 
donatılmış askerlerini ve savaş araçlarını topyekûn Irak topraklarına 
sürüklemiştir. Irak ve Ortadoğu’ya barış getirme söylemleri ile Saddam 
Hüseyin’in kitle imha silahlarına sahip olması iddia edilmiştir (Antic, 2009: 90-
91). ABD’nin bu tezinin arkasında ise Saddam Hüseyin’in ne kitlesel silahlara 
sahip olma isteği ne de diktatörlük rejimi bulunmaktadır, ABD için asıl gaye, 
Vietnam savaşında kaybettiği “dünyanın jandarması” unvanını yeniden tesis 
etmek olmuştur (Önder, 2020: 32-34). ABD, Orta Doğu’daki çıkarlarını korumak 
(özellikle petrol gelirleri) ve olası Saddam Hüseyin’in Orta Doğu’da güç 
dengesini kırmak için (Antic, 2009: 91), bütün gücü ile Bağdat’a “şok et ve 
şaşırt” stratejisiyle saldırmıştır (Falk, 2015: 96). ABD’nin Irak’a olan 
müdahalesine Batılı devletler de başta İngiltere olmak üzere katkı sağlamışlardır. 
Chomsky’in söylemine göre, batılı ülkeler kendi ülkelerinde halklarının yüzde 
90’ının karşı çıkmasına rağmen bu desteği göstermiştir (Antic, 2009: 95). Bu 
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saldırılar sonucunda sadece savaşın ilk iki yılında doğrudan 17 ile 20 bin arasında 
Iraklı sivilin ölmesine neden olunmuştur (Hürriyet, 2005). ABD’nin Afganistan 
ve daha sonrasında Irak’ta başlattığı insanlık suçlarını engellemek için öncelikli 
olarak BM’nin maddelerine sığınmıştır. Afganistan’da BM’nin 51. maddesine 
dayanarak meşru müdafaa hakkını kullandığını belirtirken, Irak konusunda BM 
39. maddesine sığınmış ve dünya barışının tehlikede olduğunu ve Saddam 
Hüseyin’in kitle imha silahlarına sahip olduğunu belirterek müdahalenin şart 
olduğunu ileri sürmüştür (Keskin, 2006: 53). Fakat müdahaleden sonra kitle imha 
silahlarını arayan silah denetçileri herhangi bir silah stoku bulamamıştır (Hook 
and Spanıer, 2014: 308). Irak’a olan müdahalenin çıkış noktası demokrasi ve 
özgürlük söylemi olmasına rağmen müdahaleden sonra silahlanan Iraklılar, ABD 
tarafından oluşturulan koalisyona karşı bir savaş başlatarak yabancı güçlerle 
yapılan anlaşmaları engellemek istemiş ve bu durum, ABD’nin Irak’ta 
kontrolünü kaybetmesine neden olmakla birlikte ayrıca getirilmek istenilen 
demokrasinin hiçbir zaman gelemeyeceğini göstermiştir. 2003 Irak 
müdahalesinden sonra hem Orta Doğu’da hem de Irak’ta demokrasiye ve 
ABD’ye olan inanç tamamen kaybolmuş ve müdahale arkasında doğrudan ve 
dolaylı olarak milyonları etkileyerek bir insani krize neden olmuştur. Nitekim bu 
kriz halen devam etmektedir. ABD’nin bu orantısız güç müdahaleleri devlet 
terörü olarak arşivlerde yerini korumaktadır.  

İngiltere’nin Devlet Terörü Ekseninde Değerlendirilmesi 
11 Eylül saldırısı, uluslararası sistem içerisinde büyük bir değişimin ve terörle 
mücadele konusunda büyük değişimlerin sinyalini vermekle kalmamış, terörle 
mücadele kisvesi altında boyut değiştirerek devlet terörizmine doğru 
evirilmesine neden olduğu söylenebilir. Devlet destekli terörizm faaliyetleri 
bahsi geçen ülkelerle kalmamış, Batı ülkelerinin de bugünkü siyasetlerini, dini 
ve ideolojik yapılarını da etkilemiş ve değişmesine neden olmuştur. Öyle ki 
tarihsel sürece baktığımız zaman İngiltere’nin IRA (Irish Republican Army) ile 
mücadelesi buna net bir örnek olarak gösterilebilmektedir. Dolayısıyla, IRA’nın 
terör örgütü olmasından önce tarihsel gelişimine bakmak ve İngiltere’nin bu 
alanda gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlere değinmek gerekmektedir. İngiltere’nin 
tarihsel boyutta İrlandalılara uyguladığı şiddet, yıldırma ve saldırgan tutumları, 
devlet terörünü ortaya çıkarmış, bu baskılar neticesinde İrlanda Cumhuriyet 
Ordusu terör örgütü karşı bir refleks olarak oluşmuştur.  

İngiltere ve İrlanda arasındaki İngiliz şiddetinin tarihsel bir geçmişi 
bulunmaktadır. İrlanda, 1167 yılından itibaren Normanların işgali ile 
yüzleşmiştir (Şöhret, 2013 :44). 1532 yılında İngiltere kıralı VIII. Henry’nin 
Protestanlığı kabul etmesiyle sorunların başladığı görülmektedir. İrlanda’da 
gerçekleşen protestolar ve isyanların belli bir sistematikte ilerlemesi dini, siyasi 
ve etnik sebeplerle devam ederken, bu isyanların oluşmasında kıtlık sorununun 
da etkili olduğu söylenebilir. 1845-1950’li yıllarda etkili olan patates kıtlığı, hem 
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İrlanda sorununu hem de milliyetçilik kavramlarının daha da pekişmesine neden 
olmuştur. Patates, İrlanda halkının temel besin maddesini oluşturmaktaydı 
(Öncü, 2019: 32). ABD’den ithal edilen patateslerin içerisinde bulunan bir 
mikrobun, İrlanda’da büyük değişimler yaşatması şaşırtıcı olduğu kadar 
İrlanda’nın hem etnik kimliğinin şekillenmesinde hem de var olan şiddetin daha 
da derinleşmesine neden olmuştur. Kıtlıktan dolayı yaklaşık bir milyon insan 
hayatını kaybettiği gibi bir milyon İrlandalı da göç etmek zorunda kalmıştır 
(Şöhret, 2013: 49-50). Kıtlık, İrlanda halkının içerisinde oluşan kin, nefret ve 
bağımsızlık duygularını artırmış ve 20. yy. ile bu duygular şiddet unsurunun ana 
parçasını oluşturmuştur. İngiltere, kıtlığa karşı yeterli yardımları yapmadığı gibi 
Osmanlı İmparatorluğu’nun padişahı Abdülaziz’in İrlanda’daki kıtlıktan 
haberdar olmasıyla birlikte para yardımında bulunmasına da engel olmuş ve buna 
gerekçe olarak İngiltere kraliçesinin bağışlamış olduğu paradan beş kat fazla 
olmasını gerekçe göstermiştir (TRT, 2020). Padişah Abdülaziz bu yardımın 
sadece para ile olmayacağını belirtmiş ve İrlanda’ya üç gemi ile ilaç ve erzak 
gönderme kararı almıştır. Padişah, İngiliz donanmasının herhangi bir yabancı 
geminin başkent Dublin veya Cork kenti limanlarına yanaşmasına izin 
vermeyeceğini bildiğinden dolayı gemileri daha kuzeyde bulunan Drogheda 
limanına yönlendirmiştir (TRT, 2020).  

İrlanda, varlığını 1950’lere kadar siyasi yollarla kanıtlama içerisinde geçirmeye 
çalışsa da Katolik ve Protestan ayrımı ve bu ayrımın oluşturduğu derin çatlak, 
İrlanda sorunundan yeni bir terör örgütü olan İrlanda Cumhuriyet Ordusuna 
(IRA) dönüşmesine neden olmuştur. IRA’nın ortaya çıkmasının temel nedenleri 
arasında İngiltere’nin sistematik bir şekilde İrlandalı sivillere uyguladığı devlet 
terörünü gösterebiliriz. 1950’lerde başlayan ekonomik sorunlar beraberinde 
radikalizmi ve çatışmaları getirmiş ve IRA bu çatlaktan beslenerek büyümeye 
başlamıştır (Şöhret, 2013: 56). 1960’ların sonlarında IRA, demokratik hak 
talepleriyle tekrardan gündeme gelmiş, Kuzey İrlanda’da Katoliklere uygulanan 
baskıların kaldırılması ve Kuzey İrlandalıların da İngiltere vatandaşlarıyla aynı 
hak ve ayrıcalıklara sahip olması taleplerini bildirmeleriyle Katoliklerle 
Protestanlar arasında başlayan çatışmalara İngiliz ordusu engel olmak için 
müdahalede bulunmuş ve adaya asker yığmıştır. İngiltere’nin adaya askeri 
yığınak yapması olayların yatıştığı görünümünü verirken çatışma tabana 
yayıldığı için sürekli canlı tutulmuş ve bunun sonucu olarak 30 Ocak 1972'de 
gösteri yapan Katoliklerin üzerine İngiliz askerlerinin ateş açması sonucunda 14 
kişi hayatını kaybetmiş, yüzlercesi yaralanmış ve bu olay Bloody Sunday (Kanlı 
Pazar) olarak tarih sahnesinde yerini almıştır (Şöhret, 2013: 57). Bu örnekten de 
anlaşılacağı üzere devlet terörü sadece gizli ajanların faaliyet ve eylemleri ile 
değil, ülkelerin üniformalı, resmi görevlilerince de alenen ve açık bir şekilde 
uygulanabilmektedir. Devam eden yıllarda İngiltere, hem adada varlığını artırmış 
hem de İrlanda halkına terörle mücadele kapsamında eziyet, zulüm ve ayrıştırma 
yapmaya devam etmiştir. Bu ayrışma, İngiltere ile İrlanda arasındaki çatlağın 
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tarihsel süreçlerle birlikte uçuruma dönmesine neden olmuştur. Ayrımın temel 
nedeni ise İngiltere’nin her zaman sömürgesi olarak gördüğü İrlanda’yı ikinci 
plana atması (Callaway and Harrelson-Stephens, 2006: 679-680) ve İrlandalılar 
arasında etnik ve dini ayrıştırmayı yapması şeklinde olmuştur. İngiltere’nin 
Brexit süreci ile Avrupa Birliği’nden ayrılması neticesinde İrlanda ile yeni 
sorunların ortaya çıkacağı muhtemel görünmektedir. Kuzey İrlanda, İngiltere’nin 
Avrupa Birliği’nden çıkmasını desteklememiş ve Brexit sonrasında İngiltere’nin 
uyarmasına rağmen İrlanda ile sınırlarını açık tutmaya devam etmiştir.  

Fransa’nın Devlet Terörü Ekseninde Değerlendirilmesi  
Devlet terörü bağlamında inceleyeceğimiz bir diğer batılı devlet olan Fransa’dır. 
Fransa, ulusal çıkarları için sömürgecilik faaliyetlerini de kapsayacak şekilde 
terörü en etkin kullanan devletlerden biridir. Dünya siyasetinde söz sahibi olmak 
ve nüfuz alanlarını genişletmek isteyen sömürgeci devletlerin ilk olarak göz 
koyduğu Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Afrika kıtaları ulusal güvenlik kavramı 
kapsamında büyük yıkımlar ve katliamlara şahit olmuştur. Bu yıkım ve 
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Fransa için Cezayir’in önemi ekonomik sömürü için Afrika’ya açılan kapı 
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temeller üzerine kurulu olmak üzere Cezayir’e çok titiz bir iskân politikası 
uygulamış ve bölge nüfusunun yapısını tamamen değiştirmeyi hedeflemiştir. Bu 
bağlamda 1839 yılında Fransa’nın Cezayir’e yerleştirdiği Avrupalı sayısı 25 bin 
kişiyken resmi işgalden sonra sistematik olarak devam etmiş ve 1914 yılında 750 
bine ulaşmış ve Cezayirliler kendi vatanlarında göçmen durumuna düşmüşlerdir 
(Nam, 2013: 164). Anavatanlarında göçmen durumuna düşen Cezayirliler 
bağımsızlıklarına giden süreçte çeşitli isyanlara sahne olmuştur. Fransa’nın bölge 
halkını cahil ve yoksul bırakma temelli olan politikalarına ve özellikle de 
bölgenin Hıristiyanlaştırılmasına tepki olarak isyanlar başlamıştır. Bu isyanlar 
kapsamında ilk en büyük kitlesel hareket Muhammed el-Mukrani’nin 100 bin 
kişiyi toplayarak Fransa’ya karşı isyan etmesiyle başlamış olan bu isyan, ilk başta 
Fransa’yı korkutmuş olsa da Fransa güçlükle bastırmış ve gerisinde binlerce 
insanı vahşice katletmiştir (Nam, 2013: 164). Cezayir’de çıkarılan “yerli kanun” 
kapsamında izinsiz toplantılar ve seyahatler, saygısız davranışlar, yetkililere ve 
yöneticilere karşı saldırılar, uygunsuz davranışlar suç olarak kabul edilmiş olup, 
bu eylemleri gerçekleştirenler için ise para cezası, hapis ve toprağını elinden alma 
gibi cezaların uygulanması kararlaştırılmıştır (Sonia, 2009: 47). Cezayirlilerin 
uyanışını gerçekleştiren hareketi ise 1931 yılında kurulan “Cezayirli Müslüman 
Âlimler Cemiyeti” oluşturmuştur. Cemiyetin lideri olan Abdülhamid b. Bâdîs, 
“İslam dinim, Arapça dilim ve Cezayir vatanımdır” diyerek çevresini 
güçlendirmiş ve yanına reformistleri çekmiştir (Gökgöz, 2017: 187). 1958 yılında 
yeni anayasa yayınlanmış ve yönetimi devralan De Gaulle, Fransa’nın temel dış 
politikası olan Cezayir’in 1962 yılında imzalanan Evian Antlaşması’yla 
bağımsızlığını kabul etmiştir (Fırat, 2009: 117). 

Fransa’nın Afrika’da uyguladığı devlet terörü, Kuzey Afrika ile sınırlı kalmamış, 
kıtanın diğer bölgelerinde de baş göstermiştir. Fransız birlikler, sistematik olarak 
Mali’nin iç bölgelerini ele geçirmiş, bunun için yerel halkı acımasızca katletmiş 
ve 1884 yılında da işgal etmiştir (Akifoğlu, 2019: 76). 1960 yılında Mali, 
Fransa’ya karşı bağımsızlığını kazanmış olsa da hâlâ Fransa’nın sömürgesi 
olarak görülmektedir (Akifoğlu, 2019: 77). Fransa, askeri varlığını bölgede 
sürdürürken çeşitli skandallara da imza atmaktadır. Bu konuya verilecek en 
güncel örnek, Ocak 2021 yılında Fransız Hava Kuvvetlerine ait bir helikopterin 
Mopti bölgesinde bir harekât düzenlemesi ve bunun sonucunda en az 20 sivilin 
hayatını kaybetmesidir. Yerel kaynaklara göre, Fransız askerinin bir düğüne 
saldırdığını söylerken Fransa, terör unsurlarını vurduğunu belirtmiştir 
(Euronews, 2021). Fransa’nın bölgesel çıkar ve politikaları gereği dolaylı olarak 
gerçekleştirdiği bir başka katliam ise 1994 yılında gerçekleşen ve 800 bin’ in 
üzerinde ölümün gerçekleştiği Ruanda Soykırımı olarak tarihte yerini almıştır. 
Belçika’nın sömürgesi olan Ruanda, 1 Temmuz 1962 yılında bağımsız olmasına 
rağmen ülke içerisindeki kutuplaşma büyük bir soykırımın habercisi olmuştur. 
Bölgede hâkim olan iki unsur Hutu ile Tutsi kabileleri arasında bağımsızlıktan 
sonra çıkan anlaşmazlıklar, Belçika’nın Hutuları desteklemesi sonucunda 
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Tutsiler hem azınlık konumuna düşmüş hem de sürgüne gönderilmişlerdir. 4 
Kasım 1990 yılında iç savaşın artması üzerine Fransa, Belçika ve Zaire birlikleri 
Noroit Operasyonu ile ülkeye girmişler, sivil halk çatışma bölgesinden 
kurtarıldıktan sonra Belçika ülkeden çekilirken Fransa ülkeden ayrılmamıştır 
(Anadolu Ajansı, 2018). Saldırılarda bu kadar fazla insanın hayatını 
kaybetmesinde Fransa’nın Hutulara hem siyasal destek hem de silah desteği 
sağlamasından kaynaklanmıştır (Lal, 2007: 481). 

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Devlet Terörü Ekseninde Değerlendirilmesi 
Çin Halk Cumhuriyeti, 22 eyalet, 5 özerk bölge, 4 şehir hükümeti ve 2 özel idari 
bölge olmak üzere 33 yönetim bölgesinden oluşan büyük bir coğrafyaya sahip 
ülkedir (Anadolu Ajansı, 2017). Çin’in devlet terörü uyguladığı bölgelerin 
başında Uygurca Şincang, Türkçe söylenişiyle Sincan Uygur Özerk Bölgesi 
gelmektedir (Dağcı ve Keskin, 2013: 13). Uygur halkının yaklaşık olarak 8. 
yüzyılda bölgeye Moğolistan’dan gelerek bölgeyi Tibetlilerden ele geçirmişler 
ve bu sayede İslamiyet bu bölgede yayılmaya başlamış, bu durum, 1759 yılında 
Çinlilerin bu bölgeyi ele geçirmesine kadar devam etmiştir (Dağcı ve Keskin, 
2013: 13).  
Çin yönetiminin gözünde Uygur bölgesinin önemi stratejik olduğu kadar yer altı 
kaynakları açısından da çok önemli olmuştur. Uygur bölgesinde petrol, altın, 
uranyum, demir, krom, kurşun, manganez, volfram, kömür, molibden, çinko, 
berilyum, lityum, tantal ve sezyum gibi yer altı madenlerinin fazla olması, bu 
bölgenin Çin yönetimi için ne kadar stratejik bir bölge olduğunu göstermektedir 
(Öztürk, 2013: 68). Ayrıca Uygur bölgesi, Çin’in toplam petrol rezervinin yüzde 
30’unu ve toplam doğalgaz rezervinin yüzde 34’ünü bünyesinde barındırdığı gibi 
Kazakistan’dan Çin’e gelen petrol boru hattının bu bölgeden geçmesi bölgenin 
önemini göstermektedir (Dağcı ve Keskin, 2013: 14-15).  
Uygur bölgesinin stratejik olarak önemli olmasındaki bir diğer etken ise coğrafi 
konumunun beraberinde getirdiği kavşak nokta olması ve diğer devletlere 
komşuluğudur. Uygur bölgesinin Afganistan, Pakistan, Tacikistan, Kırgızistan, 
Kazakistan, Moğolistan ve Rusya’ya olan komşuluğu bunda etkilidir. Çin’in 
1949 yılında Mao Zedong liderliğinde başlattığı hareket, bölgede din temelli 
sorunların başlangıcını oluşturmuştur. Mao, dini insanları uyuşturan ve 
çalışmasına engel olan bir kavram olarak tanımlamış, bu bölgede yoğun 
Müslüman nüfusunun olmasından dolayı dine karşı bir savaş başlatmıştır 
(Köksoy, 2019: 89). Tarihe bakıldığında bölgede üç defa Uygur Türk Devleti’nin 
kurulmuş olması ve devlet geleneğine sahip olmaları Çin yönetimini 
endişelendirmektedir (Yetgin, 2021: 86). Bu endişelere karşın, Çin hükümetinin 
daha güçlü bir Çin oluşturmak adına başta Sincan bölgesi olmak üzere baskıcı 
tutum ve davranışlar sergilemesi, halkın hürriyet, din ve yaşam haklarına 
müdahalede bulunması devlet terörü politikası yaklaşımını benimsediğini 
göstermektedir. 
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Çin yönetimi, Uygur Türkleri için Birleşmiş Milletlere onların toplumsal 
entegrasyonunu gerçekleştirebilmek için eğitildiğini belirtmekteyse de bu beyan 
hem Çin tarafından hem de diğer devletler tarafından açıkça bilinmektedir 
(Yetgin, 2021: 87). Özellikle eğitim merkezi olarak gösterilen fakat her türlü 
işkence ve zorla çalıştırılma eylemlerinin gerçekleştirildiği kamplar basına 
yansımakta ve bu haberler, bizlere devlet terörünün 21. yy ’da etkin bir şekilde 
sistematik olarak kullanıldığını göstermektedir. Son dönemde ulus devletler bu 
zulüm ve insanlık dışı eylemlere karşı seslerini ve tepkilerini göstermeye 
başlamışlardır. Özellikle 22 devletin diplomatlarından oluşan bir grup, Birleşmiş 
Milletler İnsan Hakları Komisyonu’na Çin yönetiminin kitlesel gözaltlarına son 
verilmesi ve toplama kamplarında tutulan Uygur Türklerinin derhal serbest 
bırakılması gerektiğini bildiren bir mektup yazmışlar ve bu mektup BM İnsan 
Hakları Konseyi'nin resmi bir belgesi olarak yayınlanacak olması sebebiyle 
önemli bir adım olmuştur (Euronews, 2019).  

Çin yönetimi, dünyadan gelen tepkilere rağmen takip ve tarassut metotları ile 
Uygur Türklerine karşı baskı, kimlik değiştirme ve zorlama faaliyetlerine Uygur 
Özerk bölgesinde, Çin anakarasında ve anakara dışında devam etmektedir. Bu 
teknik takibi Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı (MSS) yürütmektedir. MSS, Çin 
hükümetinin yabancı istihbarat servislerine karşı koyma ve karşı istihbarat 
operasyonlarından sorumlu birimdir (Yetgin, 2021: 87). Çin yönetimi, özellikle 
Tibet ve Uygur bölgelerine gelen akademisyenler, ticari ve siyasi heyetleri 
kaldıkları süre boyunca takip etmektedir (Yetgin, 2021: 87).Çin’in özellikle 11 
Eylül saldırısından sonra ABD’ye terörün her haliyle engellenmesi ve önlenmesi 
gerektiğini vurgulamasındaki neden Uygur bölgesinin coğrafi konumundan ve 
burada yaşanan isyanlarla birlikte insan hakları ihlallerini “terör ile mücadele” 
adı altında haklı konumda değerlendirme fırsatı yakalamasından 
kaynaklanmaktadır. 

Çin’in dünyanın en büyük ulaşım projesi olarak tanıtılan “Tek Kuşak, Tek Yol” 
yani Modern İpek Yolu’nun (The New Silk Road) güzergâhı üzerinde Uygur 
Özerk bölgesinin de olması etkin bir rol oynamaktadır. Modern İpek Yolu projesi 
basit haliyle güzergâhı içerisinde bulunan 65 ülkeyi hava, kara ve deniz yoluyla 
birbirine bağlamayı hedefleyen büyük bir projedir (Karagöl, 2017: 3). Modern 
İpek Yolu Projesinin hayata geçmesi Çin yönetimi için büyük ekonomik katkılar 
sağlayacağı gibi beraberinde güvenlik ve bölgesel istikrar gibi sorunlarında 
doğmasına neden olacağından Çin yönetimi bu projeyi tehlikeye atacak engelleri 
ortadan kaldırma çabası içerisine girmiştir. 

Rusya’nın Devlet Terörü Ekseninde Değerlendirilmesi 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) 1932-1933 yılları arasında 
Başkan Stalin’in önderliğinde Ukrayna’ya karşı uyguladığı Büyük Kıtlık, daha 
açık bir ifadeyle Holodomor olayının önemli bir devlet terörü vakası olduğunu 
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birbirine bağlamayı hedefleyen büyük bir projedir (Karagöl, 2017: 3). Modern 
İpek Yolu Projesinin hayata geçmesi Çin yönetimi için büyük ekonomik katkılar 
sağlayacağı gibi beraberinde güvenlik ve bölgesel istikrar gibi sorunlarında 
doğmasına neden olacağından Çin yönetimi bu projeyi tehlikeye atacak engelleri 
ortadan kaldırma çabası içerisine girmiştir. 

Rusya’nın Devlet Terörü Ekseninde Değerlendirilmesi 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) 1932-1933 yılları arasında 
Başkan Stalin’in önderliğinde Ukrayna’ya karşı uyguladığı Büyük Kıtlık, daha 
açık bir ifadeyle Holodomor olayının önemli bir devlet terörü vakası olduğunu 

 

 

söylemek mümkündür. Rusya için tarih boyunca Ukrayna toprakları Slav 
şehirlerin anası ya da bütün Rus şehirlerinin anası (TRT, 2021) olarak anılmış ve 
Ruslar her zaman Ukrayna topraklarını kendi toprakları olarak görmüşlerdir. 
Tarihsel olarak Ruslar için kaybedilmesi göze alınamayacak yer olarak görülen 
Ukrayna, 9. yy ‘da Vladimir’in kurduğu Kiev Knezliği ile Rusların tarih 
sahnesine çıkmasında başlangıç teşkil etmiştir (Tecer, 2014: 100). 1917 yılında 
gerçekleşen Bolşevik Devrimi sonucunda Çarlık Rusya yıkılmış ve Sovyet Rusya 
kurulmuştur. 1919 yılında Ukrayna bağımsızlığını ilan etmiş ve 1922 yılında 
Sovyet Rusya’ya katılmış fakat Kırım bu süreçte Sovyet Rusya topraklarına 
katılmamış, yapılan anlaşma doğrultusunda 1921 yılında Sovyet Rusya içerisinde 
muhtar cumhuriyet statüsünde varlığını devam ettirmiştir (Tecer, 2014: 104). 

Sovyetlerin tahıl ambarı olarak görülen Ukrayna, bütün Sovyetlerin yaklaşık 
dörtte birinden fazla tahıl ihtiyacını tek başına karşılamıştır (Stark, 2010: 24). 
1929 yılında Stalin, sanayileşmeye verdiği önemle birlikte birtakım kararlar 
almaya başlamış ve bu durum, ilk olarak tarım alanında büyük faaliyetleri 
bulunan Ukrayna’yı etkilemiştir. 1929 yılında Stalin saf komünizme geçmeye 
başlamıştır. Buradaki hedef, Sovyetler içerisindeki direniş gruplarını etkisiz hale 
getirmek ve milliyetçilik dalgalarının önüne geçmektir (Stark, 2010: 24). Saf 
komünizme geçiş uygulamalarında ulusların kültürel bağlarının tek potada 
eritilmesi hedeflenmiş ve bütün özel mülkiyetler devlete devredilmeye 
başlanmıştır. Bu uygulama ile Ukrayna topraklarında rahatsızlıklar artmaya 
başlamıştır. 1931 yılında Stalin, kolektifleştirmenin ilk emri olarak belirlenen 
tahıl kotasına ulaşmak için devletle anlaşma sağlanması gerektiğini belirtmiş 
fakat köylüler hiçbir zaman belirtilen kotaya ulaşamamıştır (Stark, 2010: 24). 
Stalin bu kolektifleştirme kapsamında Sovyet Rusya halkına karşı özellikle de 
köylü kısmına çok yönlü devlet terörünü gerçekleştiren kişi olarak anılmıştır 
(Ellman, 2007: 676). Ukraynalıların toplam hasatlarının yüzde 42’sinden 
fazlasına devlet tarafından el konulmuş (Werth, 2008: 2), bu kadar fazla hasata 
el konulması sebebiyle ekim yapan halk, tohum olarak ayırdığı ekinlerini de 
vermesi sebebiyle büyük bir kıtlık ortaya çıkmıştır (Werth, 2008: 2). Halkın 
ekmiş olduğu çok kısıtlı ekini Sovyetlerin ellerinden almasından dolayı iki ay 
gibi kısa bir sürede 3,5 milyon Ukraynalı hayatını kaybetmiştir (Zhurzhenko, 
2011: 600). Bu büyük kıtlıkta Ukrayna dışında etkilenen farklı topluluklar da 
olmasına rağmen Sovyet yönetimi en sert tepkileri ve cezaları Ukrayna’ya 
vermiş, bu verdiği cezalar ve kısıtlamalar ölümlerin bir hayli fazla olmasına 
neden olmuştur.  

Ukrayna’nın Kırım bölgesinde bulunan Türklerde büyük bir zulme uğramış, on 
binlerce Türk Sibirya’ya ve farklı bölgelere sürgüne gönderilmiş, binlercesi 
yolda hastalık, açlık ve kıtlıktan hayatını kaybetmiştir. Dönemin Ukrayna 
Sovyetleri İcra Komitesi Başkanı Petrovskyi ve Ukrayna hükümetinin başı 
Chubar, Stalin ve Molotov’a gıda kıtlığının daha da kötüleştiği dönemde mektup 
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yazarak hem sitemde bulunmuş hem de yardım talep etmiş ancak sonuç 
alınamamıştır (Werth, 2008: 3). Bu durum karşısında devlet eliyle ölümü 
kabullenmeyen Ukrayna halkı, meşru müdafaa kapsamında Sovyet birliklerine 
karşı direniş gerçekleştirmiş ancak acımasızca uygulamalara maruz kalmışlardır. 
Bu bağlamda merkezi hükümet, Ukraynalı önde gelen akademisyenler ve 
öğretmenlerin yanı sıra yazarları ve liderleri haksız yere komplolar kurarak halkı 
kandırdıkları gerekçesiyle hapse atmış ve idam etmiştir (Stark, 2010: 25). Mart 
1933’te Ukrayna Tarım Komiserliğinin 35 memuru hakkında ‘tarlalarda zararlı 
otların kasten büyümesi’ ve ‘atlarda menenjit hastalığının yayılmasına neden 
olmak’ suçlamasıyla Sovyetler Birliği’nin uluslararası alanda itibarının 
zedelenmesine neden oldukları gerekçesiyle hapis ve idam cezalarıyla 
cezalandırılmışlardır (Stark, 2010: 25). Ukrayna dili tamamen yasaklanmış ve 
zorunlu Ruslaştırma veya bir nevi asimile politikası başlatılmıştır (Stark, 2010: 
26). Zorunlu Ruslaştırma programı kapsamında Ukrayna kilisesi Sovyetler 
tarafından halk düşmanı ilan edilmiş ve bazı üyeleri Sibirya’ya sürgüne 
gönderilmiş, yaklaşık 500 kişi öldürülmüş, Ukrayna halkına önemli katkılar 
yapan şairler ve bilim insanlarının hepsi sürgüne gönderilmiştir (Serbyn, 2009: 
127-128). Aileler parçalanarak babalar zorunlu Sibirya’ya, anneler Türkistan taş 
ocaklarına ve çocuklar ise eğitilmek için komünist evlere zorunlu olarak 
yerleştirilmiştir (Serbyn, 2009: 127-128). Merkezi hükümet, kendi halkı olduğu 
iddia ettiği bir topluluğun devlet eliyle ölümüne sebep olmuş ve bu hadise kimi 
yazarlar için devlet terörünün en acımasız yüzü olarak tanımlanmıştır. Yaşanan 
bu acılar Ukrayna toplumunun hafızasında çok büyük yer edinmiş ve Sovyetlerin 
yıkılma sürecinde de Ukrayna’nın bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte kendisini 
göstermiştir. Ukrayna’nın Sovyet mezaliminden kurtuluşundan sonra milli 
bilincin ve milliyetçilik kavramlarıyla yeni bir kimlik oluşturulmasında 
Holodomor hadisesinin bir kıtlıktan çok, Sovyetlerin Ukrayna’ya uyguladığı 
soykırım olarak kabul edilmesi gibi bazı kararlar alınmıştır. 1942 yılında 
soykırım kelimesini ilk kullanan ve isim babası olan Polonyalı Yahudi bilim 
insanı Rapheal Lemkin, 1932-33 büyük kıtlığı yani Holodomor hadisesini 
1950’lerde bir soykırım olarak dile getirmiş ve soykırım söylemi bu tarihten 
itibaren varlığını devam ettirmiştir (Stark, 2010: 26).  

25 Aralık 1991 yılında Sovyetlerin yıkılmasıyla birlikte kurulan Rusya 
Federasyonun siyasi görünümüne baktığımız zaman 21 cumhuriyet, 9 eyalet, 46 
bölge, 2 federal bölge ve 5 özerk bölgeden oluşan bir yapıya sahip olmuştur 
(MFA,2021). Bu cumhuriyetler içerisinde şiddetin fazla olduğu ve Rusya’nın 
siyasi ve askeri politikalarını başlıca etkileyen cumhuriyet Çeçenistan olmuştur. 
Rusya ile Çeçenler arasındaki gerginlik, Rusların Güneye doğru genişleme 
politikasından dolayı 18. yy’in sonlarına kadar devam etmiş, Stalin’in Çeçenlere 
karşı uyguladığı yıldırma ve sürgün politikaları Çeçenlerin içerisindeki öfkeyi ve 
nefreti tetiklemeye devam etmiş ve 1991 yılında Cahar Dudayev tarafından 
Çeçenistan’daki komünist yönetimi devirmek için darbe yapılmış ve başarılı 
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yazarak hem sitemde bulunmuş hem de yardım talep etmiş ancak sonuç 
alınamamıştır (Werth, 2008: 3). Bu durum karşısında devlet eliyle ölümü 
kabullenmeyen Ukrayna halkı, meşru müdafaa kapsamında Sovyet birliklerine 
karşı direniş gerçekleştirmiş ancak acımasızca uygulamalara maruz kalmışlardır. 
Bu bağlamda merkezi hükümet, Ukraynalı önde gelen akademisyenler ve 
öğretmenlerin yanı sıra yazarları ve liderleri haksız yere komplolar kurarak halkı 
kandırdıkları gerekçesiyle hapse atmış ve idam etmiştir (Stark, 2010: 25). Mart 
1933’te Ukrayna Tarım Komiserliğinin 35 memuru hakkında ‘tarlalarda zararlı 
otların kasten büyümesi’ ve ‘atlarda menenjit hastalığının yayılmasına neden 
olmak’ suçlamasıyla Sovyetler Birliği’nin uluslararası alanda itibarının 
zedelenmesine neden oldukları gerekçesiyle hapis ve idam cezalarıyla 
cezalandırılmışlardır (Stark, 2010: 25). Ukrayna dili tamamen yasaklanmış ve 
zorunlu Ruslaştırma veya bir nevi asimile politikası başlatılmıştır (Stark, 2010: 
26). Zorunlu Ruslaştırma programı kapsamında Ukrayna kilisesi Sovyetler 
tarafından halk düşmanı ilan edilmiş ve bazı üyeleri Sibirya’ya sürgüne 
gönderilmiş, yaklaşık 500 kişi öldürülmüş, Ukrayna halkına önemli katkılar 
yapan şairler ve bilim insanlarının hepsi sürgüne gönderilmiştir (Serbyn, 2009: 
127-128). Aileler parçalanarak babalar zorunlu Sibirya’ya, anneler Türkistan taş 
ocaklarına ve çocuklar ise eğitilmek için komünist evlere zorunlu olarak 
yerleştirilmiştir (Serbyn, 2009: 127-128). Merkezi hükümet, kendi halkı olduğu 
iddia ettiği bir topluluğun devlet eliyle ölümüne sebep olmuş ve bu hadise kimi 
yazarlar için devlet terörünün en acımasız yüzü olarak tanımlanmıştır. Yaşanan 
bu acılar Ukrayna toplumunun hafızasında çok büyük yer edinmiş ve Sovyetlerin 
yıkılma sürecinde de Ukrayna’nın bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte kendisini 
göstermiştir. Ukrayna’nın Sovyet mezaliminden kurtuluşundan sonra milli 
bilincin ve milliyetçilik kavramlarıyla yeni bir kimlik oluşturulmasında 
Holodomor hadisesinin bir kıtlıktan çok, Sovyetlerin Ukrayna’ya uyguladığı 
soykırım olarak kabul edilmesi gibi bazı kararlar alınmıştır. 1942 yılında 
soykırım kelimesini ilk kullanan ve isim babası olan Polonyalı Yahudi bilim 
insanı Rapheal Lemkin, 1932-33 büyük kıtlığı yani Holodomor hadisesini 
1950’lerde bir soykırım olarak dile getirmiş ve soykırım söylemi bu tarihten 
itibaren varlığını devam ettirmiştir (Stark, 2010: 26).  

25 Aralık 1991 yılında Sovyetlerin yıkılmasıyla birlikte kurulan Rusya 
Federasyonun siyasi görünümüne baktığımız zaman 21 cumhuriyet, 9 eyalet, 46 
bölge, 2 federal bölge ve 5 özerk bölgeden oluşan bir yapıya sahip olmuştur 
(MFA,2021). Bu cumhuriyetler içerisinde şiddetin fazla olduğu ve Rusya’nın 
siyasi ve askeri politikalarını başlıca etkileyen cumhuriyet Çeçenistan olmuştur. 
Rusya ile Çeçenler arasındaki gerginlik, Rusların Güneye doğru genişleme 
politikasından dolayı 18. yy’in sonlarına kadar devam etmiş, Stalin’in Çeçenlere 
karşı uyguladığı yıldırma ve sürgün politikaları Çeçenlerin içerisindeki öfkeyi ve 
nefreti tetiklemeye devam etmiş ve 1991 yılında Cahar Dudayev tarafından 
Çeçenistan’daki komünist yönetimi devirmek için darbe yapılmış ve başarılı 

 

 

olunmuştur (Altun, 2021: 5). Rusya tarihi açısından tarihsel kökeni olan Çeçen 
sorunu 1994 yılında savaşa dönerek boyut değiştirmiş ve 1996 yılında imzalanan 
Hasavyurt anlaşmasıyla kısa süreliğine çözülmüştür (Altun, 2021: 6). 1999 
yılında 2. Çeçen Savaşı başlamıştır. Rusya için Birinci ve İkinci Çeçen Savaşının 
elbette merkezi otorite, merkezden yönetim, terör ve güvenlik kapsamında önemi 
olduğu kadar yukarda bahsettiğimiz gibi Soğuk Savaş yıllarında birbiriyle 
rekabet içerisinde olan iki devletin (ABD) yine bu coğrafyada rekabetinden 
kaynaklanan bir durum olmuştur. Sovyet Rusya’nın yıkılmasından sonra ABD, 
Kafkasya’da varlığını artırmak istemiş ve bu durum Kafkasya’nın da artık 
Moskova’ya yabancılaşmasından kaynaklı olarak iki büyük gücün aktif 
jeopolitik mücadele verdikleri yeni bir arenaya dönüşmesine neden olmuştur 
(Dugin, 2016: 357). Bu sebepten dolayı Rusya hem Çeçenistan içerisindeki 
ayrılıkçı hareketlere son vermek isteyerek siyasi kargaşanın bitmesini istemiş 
hem de bu durumu terör faaliyeti olarak gösterebilmek için 11 Eylül saldırısında 
ABD’ye desteğini göstermiştir. Rusya, Çeçenleri terör ve terörist faaliyetleri 
olarak tanımlayıp, devlet terörünü meşru kılmış, Çeçenistan’a yönelik yapılan 
insan haklarına uygun olmayan davranışların yasal dayanağını oluşturmak ve 
Batı medyasında Rusya aleyhine oluşacak algının önüne geçmek için ABD’nin 
Orta Asya’daki varlığına ses çıkarmamıştır. 

SONUÇ 

Yeni güvenlik adı altındaki yaklaşımlar, beraberinde terörle mücadele anlayışının 
değişmesine ve bu bağlamda amacın dışına çıkılmasına sebebiyet vermektedir. 
Terör ve terörizm faaliyetleri, bugün devletlerin ve toplumların hem siyasi 
yapısını hem de kültürel yapılarını etkilediği gibi sosyolojik ve psikolojik olarak 
da travma yaratmaktadır. Yukarıda verilen örnekler, devletlerin kendi ulusal 
çıkarlarını korumak ve haklılık kazanmak için yapılan bilinçli bir yaklaşım olarak 
görülmektedir. Bugün ulus devletler, terör ve terörizmi kendi çıkar ve 
düşünceleri için bir araç olarak hem ortaya çıkarmakta hem de kullanmaktadır. 
11 Eylül saldırısı, 21. yy’in güvenlik algılarını değiştiren büyük bir olay olduğu 
gibi devletlerin kendi çıkarları için sosyal mühendisliği, medyayı ve devlet 
kurumlarını aktif olarak kullanmalarına yol açmaktadır. 1990’lı yıllar ile 
hayatımıza giren dini motifli terörizm, uluslararası terörizmin esas argümanı 
olduğu gibi devlet destekli terörizm ve devlet terörizminin de başat konusunu 
oluşturmaktadır. 20.yy’da gerçekleşen İran İslam Devriminin gerçekleşmesi, 
Sovyetlerin Afganistan’ın işgali ve 21.yy’da gerçekleşen 11 Eylül saldırılarıyla 
devlet terörizmi zirve noktasını görmüş, zirveye giden süreçte devletler çıkarları 
için dini kullanmışlar ve bu durumun kontrolden çıkmasıyla birlikte terörizm 
faaliyetleri ekseriyetle din üzerinden devam etmektedir. 

İnsanlık tarihiyle paralel bir şekilde ilerleyen terör ve terörizm, bu yöndeki 
tırmanışını halen devam ettirmektedir. David Rapoport (2002), yakın dünya 
tarihindeki anarşik orijinli eylemleri dört dalga içerisinde ele almaktadır. Bu 
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dalgalardan ilkinde Fransız ihtilalinin etkileri ile oluşan Avrupa’daki 
milliyetçilik hareketleri gösterilmektedir.  İkinci dalga, I. Dünya Savaşı ile, 
halkların self determinasyon haklarını kullanmak istemeleri ve bağımsızlık 
hareketleri olarak ifade edilmektedir. Üçüncü dalgada sözü edilen anarşik eylem 
yaklaşımı, Soğuk Savaş sürecini kapsamış, ABD ve Rusya arasındaki rekabete 
yönelik dünyayı etkilemiş olan kargaşa ve kaosu konu almaktadır. Birleşmiş 
Milletlerin Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi raporlarında, 1970’ler itibari ile 
terör organizasyonlarına yönelik bazı kararlar alındığı dikkatleri çekmektedir 
(Yetgin ve Çakmak, 2021, s: 207). Uluslararası kamuoyunun terör ve terörizm 
kavramları ile karşılaşmaya başlamasının üçüncü dalga dönemine denk geldiği 
anlaşılmaktadır. Son dalga olan dördüncü dalga ise Sovyet Rusya’nın 
yıkılmasıyla başlamış olsa da esas olarak 11 Eylül saldırısıyla tamamen 
şekillenmiştir. Dördüncü dalga ile terör ve terörize eylemler arasında “Devlet 
Terörü” kavramı literatürde resmiyet kazanmıştır. Devlet terörü, uygulamaları 
açısından eski dönemlerde görülmüş olsa da 11 Eylül süreci ile akademik 
bilimsel çalışmalara yoğun bir şekilde konu olmaktadır. Dördüncü dalganın iç içe 
geçmiş ve halen devam ediyor olmasından dolayı ulus devletler, dördüncü 
dalgayı istedikleri argümanlarla istedikleri hedeflere yöneltebilmektedirler. Çoğu 
kez bu argümanlar din ve etnik konu üzerine şekillense de küreselleşmenin bir 
sonucu olarak internet çağının hayatımıza girmesi ve kitle iletişim araçlarının 
halka daha kolay ulaşmasıyla argümanlarda da değişikliğe gidilmesine neden 
olmaktadır.  

Bu çalışmaya konu olan Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Çin Halk 
Cumhuriyeti ve Rusya örneklemleri ile ele alınan devlet terörünün ülke içi olan 
iç ve uluslararası olan dış etkileri üçüncü ve dördüncü dalga boyutu ile ele 
alınmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşen 11 Eylül saldırıları 
dördüncü dalgada terörün tanımını şekillendirirken, devlet terörünün de 
yaygınlaşması ve çıkarlar için ulus devletlerce meşrulaştırılması açısından 
mihenk taşı bir tarih olmuştur. ABD’nin Irak, Suriye ve Afganistan gibi 
coğrafyalarda sivil halkların haklarını gözetmeden, uluslararası hukuku hiçe 
sayarak devlet terörü uyguladıkları görülmektedir. 11 Eylül saldırısı sonucunda 
Dünyanın güvenlik algılarında da yapısal olarak değişime gidilmesine neden 
olduğu gibi dünyada Orta Doğu’nun, Orta Asya’nın ve özellikle Müslümanların 
‘terörist’ yaftası yapıştırılarak dünya vatandaşlığından ikinci sınıf vatandaşlığa 
düşürülmesine neden olmaktadır. Bu ön yargının oluşmasında özellikle medya, 
yazılı ve görsel basının tek hedef doğrultusunda haber yapması önemli yer 
tutmaktadır. Dönemin ABD Başkanı Bush’un terör saldırısından ertesi gün 
yaptığı açıklamada hedefin ABD olmadığı ve ABD’nin demokrasi ve medeniyet 
anlayışı olduğunu vurgulaması aslında bu ayrımın ortaya çıkmasında en etkili 
faktör olmuştur.  ABD ve Batı merkezli haber ajanslarından çıkan haberlerin tüm 
dünyaya yayıldığı faktörü göz önüne alındığında Müslümanların gerici ve 
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dalgalardan ilkinde Fransız ihtilalinin etkileri ile oluşan Avrupa’daki 
milliyetçilik hareketleri gösterilmektedir.  İkinci dalga, I. Dünya Savaşı ile, 
halkların self determinasyon haklarını kullanmak istemeleri ve bağımsızlık 
hareketleri olarak ifade edilmektedir. Üçüncü dalgada sözü edilen anarşik eylem 
yaklaşımı, Soğuk Savaş sürecini kapsamış, ABD ve Rusya arasındaki rekabete 
yönelik dünyayı etkilemiş olan kargaşa ve kaosu konu almaktadır. Birleşmiş 
Milletlerin Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi raporlarında, 1970’ler itibari ile 
terör organizasyonlarına yönelik bazı kararlar alındığı dikkatleri çekmektedir 
(Yetgin ve Çakmak, 2021, s: 207). Uluslararası kamuoyunun terör ve terörizm 
kavramları ile karşılaşmaya başlamasının üçüncü dalga dönemine denk geldiği 
anlaşılmaktadır. Son dalga olan dördüncü dalga ise Sovyet Rusya’nın 
yıkılmasıyla başlamış olsa da esas olarak 11 Eylül saldırısıyla tamamen 
şekillenmiştir. Dördüncü dalga ile terör ve terörize eylemler arasında “Devlet 
Terörü” kavramı literatürde resmiyet kazanmıştır. Devlet terörü, uygulamaları 
açısından eski dönemlerde görülmüş olsa da 11 Eylül süreci ile akademik 
bilimsel çalışmalara yoğun bir şekilde konu olmaktadır. Dördüncü dalganın iç içe 
geçmiş ve halen devam ediyor olmasından dolayı ulus devletler, dördüncü 
dalgayı istedikleri argümanlarla istedikleri hedeflere yöneltebilmektedirler. Çoğu 
kez bu argümanlar din ve etnik konu üzerine şekillense de küreselleşmenin bir 
sonucu olarak internet çağının hayatımıza girmesi ve kitle iletişim araçlarının 
halka daha kolay ulaşmasıyla argümanlarda da değişikliğe gidilmesine neden 
olmaktadır.  

Bu çalışmaya konu olan Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Çin Halk 
Cumhuriyeti ve Rusya örneklemleri ile ele alınan devlet terörünün ülke içi olan 
iç ve uluslararası olan dış etkileri üçüncü ve dördüncü dalga boyutu ile ele 
alınmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşen 11 Eylül saldırıları 
dördüncü dalgada terörün tanımını şekillendirirken, devlet terörünün de 
yaygınlaşması ve çıkarlar için ulus devletlerce meşrulaştırılması açısından 
mihenk taşı bir tarih olmuştur. ABD’nin Irak, Suriye ve Afganistan gibi 
coğrafyalarda sivil halkların haklarını gözetmeden, uluslararası hukuku hiçe 
sayarak devlet terörü uyguladıkları görülmektedir. 11 Eylül saldırısı sonucunda 
Dünyanın güvenlik algılarında da yapısal olarak değişime gidilmesine neden 
olduğu gibi dünyada Orta Doğu’nun, Orta Asya’nın ve özellikle Müslümanların 
‘terörist’ yaftası yapıştırılarak dünya vatandaşlığından ikinci sınıf vatandaşlığa 
düşürülmesine neden olmaktadır. Bu ön yargının oluşmasında özellikle medya, 
yazılı ve görsel basının tek hedef doğrultusunda haber yapması önemli yer 
tutmaktadır. Dönemin ABD Başkanı Bush’un terör saldırısından ertesi gün 
yaptığı açıklamada hedefin ABD olmadığı ve ABD’nin demokrasi ve medeniyet 
anlayışı olduğunu vurgulaması aslında bu ayrımın ortaya çıkmasında en etkili 
faktör olmuştur.  ABD ve Batı merkezli haber ajanslarından çıkan haberlerin tüm 
dünyaya yayıldığı faktörü göz önüne alındığında Müslümanların gerici ve 

 

 

medeniyetten yoksun olarak gösterilmesi, kamuoyunda hem Müslümanlara karşı 
kinin oluşmasında hem de İslamofobinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

İngiltere’nin ikinci dalga döneminde başlayan IRA ile ilgili problemleri, 
dördüncü dalgada devam etmiştir. IRA’nın siyasallaşması bölgedeki 
problemlerin tam anlamı ile çözümüne neden olmamıştır. İngiltere’nin terörle 
mücadele adı altında Katolik İrlandalılara yapmış olduğu terörize faaliyetler, 
IRA’nın doğmasına, güçlenmesine ve sempatizanlarının genişlemesine neden 
olmuştur. Fransa’nın Afrika kıtasında, Çinlilerin Uygurlara, Rusların Ukrayna ve 
Çeçenlere uyguladıkları devlet terörü eylemleri ikinci, üçüncü ve dördüncü 
dalgalarda baş göstermiştir. Fransa, Afrika’da kendisinin eski sömürge 
ülkelerinde halen yoğun bir istihbarat faaliyetleri yürütmek olup, bazı anarşik 
olaylarda Fransız istihbaratı DGSE’nin şüpheli olduğu vurgulanmaktadır. Çin 
Halk Cumhuriyeti, Uygurlara şiddet uyguladığı, uluslararası hukuka aykırı 
davrandığı bilinmektedir. Rusya’nın Kırım’ı işgali, Ukrayna devletinin 
doğusunda ayrılıkçı grup oluşturup şiddeti körüklemesi, Ukrayna konusunda 
devlet terörünü dördüncü dalga boyutu ile de yürüttüğünü göstermektedir. 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ülkeleri, devlet terörünü hibrit saldırı 
olarak uygulamaktadırlar. Bu yönü ile fiziki saldırılar yanında, hedef aldıkları 
halk kitlesine karşı siber yöntemler ile propaganda ve psikolojik harp 
uygulamaktadırlar. Rusya’nın 2007 yılında Estonya, 2008 yılında Gürcü ve 2014 
yılında Ukrayna halkına karşı yürüttüğü Hibrit Savaş, bu duruma örnek olarak 
verilebilmektedir (Darıcılı, 2014: 1).  

ABD’nin Sovyetlerin yıkılışından sonra oluşan güç boşluğunu doldurmak 
istemesi, Rusya’nın Çeçen savaşına girmesinin arkasında ABD’nin Kafkasya’da 
varlığını artırmak çabası ve Çeçenistan’ı koz olarak kullanması, Çin’in modern 
İpek Yolu projesinde başat aktör olmayı hedefleyip güzergâh ve zengin bölge 
olan Sincan’ı kontrol etmek istemesi, ABD’nin Irak petrolleri ve kaynakları için 
2003 yılında demokrasi ve dünya barışı tehlikede söylemleriyle Irak savaşını 
başlatması, İsrail’in güvenliği için Batının attığı adımlar, devlet terörünü 
olgunlaştıran nedenler arasında yer almaktadır. Terör eylemleri ve terör grupları 
ekseriyetle devletlerin çıkarları için çalışan gruplar şeklinde tanımlanmaya doğru 
gitmektedir. Ulus devletler, terör bahanesi ile ulusal ve uluslararası çıkarlarını 
gerçekleştirmek için terörü aracı olarak kullanmaktalar ve bunu dünya barışı ve 
dünya güvenliğini sağlama kisvesi altında meşrulaştırmaktadırlar. 

Terör ve terörizm, ulus devletler için hedeflerine giden bir yol olarak görülmekte, 
kimi zaman devlet destekli terörizm yapılırken kimi zaman da terör ve terörizmle 
mücadele kapsamında dünya barışının sağlanması hedeflenmektedir. Fakat bütün 
olaylarda ve müdahalelerde mağdur sivil halk olmaktadır. Bu kapsamda orantısız 
şiddet ve insan hakları ayaklar altına alınmakta ve dünya üzerinde milyonlarca 
insan evinden, yurdundan ya mülteci olarak ayrılmakta ya da ‘terörist’ yaftası 
yememek için kendi topraklarını terk etmektedir. Bu durumun ortaya çıkmasında 
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ise dünya barışının beş devletin eline bırakılmasından kaynaklanmaktadır. Bu 
bağlamda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin yeniden yapılanması Dünya 
barışı ve güvenliği için önemli bir adım olacaktır. Sonuç olarak, devlet terörü 
konusunda farklı ülke ve vaka analizleri ile yapılacak çalışmaların, terör 
konusunda literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.   
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ÖZ 

DŸnyada kamu yayõncõlõğõ konusunda yapõlan araştõrmalar, İngiltere BBC 
şirketinin kamu yayõncõlõğõ kavramõna yŸklediği anlamlar õşõğõnda yapõlmaktadõr. 
BBC kamu yayõncõlõğõ kavramõna; haber alma, eğlendirme ve eğitme anlamõ 
yŸklemiştir. Kavramõ sadece bu Ÿç fonksiyon Ÿzerinden değerlendirmek kamu ve 
šzel yayõncõlõğõn realitesi ile uyuşmamaktadõr. Kamu ya da ticari yayõncõlõk 
yapan kuruluşlar; eğitirken, haber verirken ve eğlendirirken kitleleri ikna etmek 
ve harekete geçirmek için faaliyette bulunurlar. Ulusal yšntem yayõncõlarõnõn 
gelirleri ruhsat ve vergilere bağlõdõr. Tecimsel yayõn yšnteminde gelirler reklam 
yayõnlarõndan karşõlanmaktadõr. TRT yayõncõlõk yšnteminde karma (ulusal 
tecimsel) yšntemi benimsemiştir. TŸrkiye’de yayõn ihlalleri bŸyŸk oranda reklam 
tŸrŸnde gerçekleşmektedir. RT†K, 01.01.2019-30.09.2019 tarihleri arasõnda 
yayõn ihlallerinden kaynaklõ mŸeyyidelerin %61.11Õini reklam yayõnlarõna 
uygulamõş, mŸeyyidelere 8. maddenin 4. fõkrasõndan kaynaklanan ihlal kararlarõ 
eklendiğinde oran %78.27Õi bulmaktadõr. RT†KÕŸn TRT yayõn ihlalleri için 
uyarõ dõşõnda herhangi bir kanuni yaptõrõmõ bulunmamaktadõr. Bu durum, yapõlan 
denetimi formaliteleştirmekte ve denetimin caydõrõcõ yšnŸ olmadõğõnõ 
gšstermektedir. Reklam, insan arzularõnõ harekete geçirmek suretiyle insanõ 
tŸketime yšnlendirmektedir. Reklam yapõmcõlarõ, reklamõn etki frekansõnõ 
bŸyŸtmek için cinselliği, kadõn bedenini, çocuklarõ ve ilgi çekici unsurlarõ 
kullanmaktadõrlar. TRT 1 reklam yayõnlarõnda halk sağlõğõna zararlõ ŸrŸnlere yer 
verilmekte, kadõn ve çocuk, obje olarak kullanõlmaktadõr. Bu şekilde toplum, etik 
olmayan yšntemlerin meşrulaştõrõlmasõ gibi bir sorunla karşõ karşõya kalmaktadõr. 
Kamu yayõncõsõ, meşrulaştõrõlmõş etik dõşõlõk ve ahlaksõzlõğa karşõ toplumu 
eğitmeli ve toplumu korumalõdõr.   
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TRT 1 reklam yayõnlarõ incelendiğinde TRT, meşrulaştõrõlmaya çalõşõlan etik dõşõ 
ve kuralsõz reklam pazarõna bağõmlõlõk gšrŸntŸsŸ vermektedir. 15-23 Mayõs 2021 
tarihleri arasõnda TRT 1Õde yayõnlanan reklamlarda çekicilik unsurlarõnõn tŸmŸne 
rastlanmõştõr. Bu durum, çocuk ve gençler açõsõndan psikolojik ve sosyolojik 
sorunlar ortaya çõkaracaktõr. Bu çalõşmada; bir olay veya olguyu detaylõ bir 
şekilde araştõrmak ve incelemek şeklinde tanõmlanan durum analizi tekniğinden 
yararlanõlmõştõr. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Yayõncõlõğõ, Reklam ‚ekiciliği, Reklam Denetimi. 

 
ADVERTISING ON TRT 1 CHANNEL 

 
ABSTRACT 
Researches on public broadcasting in the world are carried out in the light of the 
meanings attributed to the concept of public broadcasting by the British BBC 
company. The BBC has attributed information, entertainment and education 
meanings to the concept of public broadcasting. Evaluating the concept only 
through these three functions is inconsistent with the reality of public and private 
broadcasting. Public or commercial broadcasting organizations act to persuade 
and mobilize the masses while educating, informing and entertaining. The 
revenues of national method publishers depend on licenses and taxes. In the 
commercial broadcast method, revenues are met from advertising broadcasts. 
TRT has adopted the mixed (national commercial) method in its broadcasting 
method. Broadcast violations in Turkey are mostly in the form of advertising. 
Between 01.01.2019 and 30.09.2019, RT†K applied 61.11% of the sanctions 
arising from broadcast violations to advertising broadcasts, and the rate reaches 
78.27% when the violation decisions arising from the 4th paragraph of Article 8 
are added to the sanctions. RT†K did not have any legal sanctions for TRT 
broadcasting violations other than a warning. This situation formalizes the 
inspection and shows that the inspection does not have a deterrent aspect. 
Advertising directs people to consumption by activating human desires. 
Advertising producers use sexuality, the female body, children and attractions to 
amplify the frequency of the advertisement. TRT 1 advertisements include 
products that are harmful to public health, and women and children are used as 
objects. In this way, society is faced with the problem of legitimizing unethical 
methods. The public broadcaster must educate and protect the public against 
legitimized immorality and immorality. When TRT 1 advertising broadcasts are 
examined, TRT gives the appearance of dependence on the unethical and 
unregulated advertising market that is being tried to be legitimized. All of the 
attractiveness elements were found in the advertisements broadcast on TRT 1 
between 15-23 May 2021. This situation will cause psychological and 
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objects. In this way, society is faced with the problem of legitimizing unethical 
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unregulated advertising market that is being tried to be legitimized. All of the 
attractiveness elements were found in the advertisements broadcast on TRT 1 
between 15-23 May 2021. This situation will cause psychological and 

sociological problems for children and young people. In this study; the situation 
analysis technique, which is defined as researching and examining an event or 
phenomenon in detail, was used. 
Keywords: Public Broadcasting, Advertising Appeal, Advertising Control. 
 

GİRİŞ 

Türkiye Türk Dil Kurumu Sözlüğü kamuyu; “Halk hizmeti gören devlet 
organlarõnõn tŸmŸ; bir Ÿlkedeki halkõn bŸtŸnŸ, halk, ammeÓ olarak tanõmlar 
(URL-1). Türkiye Türk Dil Kurumu SözlüğŸ yayõnõ ise; “Radyo ve televizyon 
aracõlõğõyla halka sunulan, duyurulan, iletilen eser, program, neşriyat.Ó olarak 
tanõmlar (URL-2). Kamu Yayõncõlõğõ, kamu kuruluşu olarak organize edilmiş ve 
kanunlardan gŸcŸnŸ almõş yayõn kurumunun vatandaşlarõna eşit seviyede 
erişebildiği yayõnlarõnda, haber verme, eğitme ve eğlendirme işlevlerine göre 
orantõlõ program türü dağõlõmõ sunmasõdõr. Kamu yayõncõlõğõnõn ÒReithian 
Trilogy - Reithianõn ŸçlemesiÓ olarak bilinen Òeğitici – eğlendirici - bilgilendiriciÓ 
Ÿç fonksiyonu vardõr. Kamu yayõncõlõğõnõn Òulusal ve yerel kŸltŸrleri yansõtmaÓ, 
Òizleyiciyi odak almaÓ, Òazõnlõklara yšnelik yayõn yapmaÓ, Òkatõlõmcõlõğõ teşvik 
etmeÓ, Òyaratõcõ, šzgŸn programlar ŸretmeÓ ve bu yolla Òhalkõn kendi 
yeteneklerini keşfetmesine yardõmcõ olmaÓ, Òazõnlõklara seslenmeÓ gibi çok geniş 
amaçlarõ vardõr (Yõldõz, 2012: 10). 

TRT eski Genel Müdürü İbrahim ŞAHİN, kamu yayõncõlõğõ ile kamu hizmeti 
yayõncõlõğõnõ; “Kamu yayõncõlõğõ kavramõndan ‘kamu hizmeti yayõncõlõğõ’ 
kavramõ tŸretilmiştir. Bu durum, kavram karmaşasõna yol açmaktadõr. Kamu 
hizmeti yayõncõlõğõ kavramõ esasõnda kamu yayõncõlõğõdõr.Ó şeklinde ifade etmiştir 
(URL-3). 

Reklam, radyo ve televizyon sektörünün temel unsuru ve ekonomik taşõyõcõsõdõr. 
Kapitalist ekonomik dŸzende radyo ve televizyonlarõn mali gŸçlerini bŸyŸk bir 
oranda reklam belirler. Böylece kapitalist sistemde radyo ve televizyonlar 
reklama bağõmlõ hale gelmiştir. Reklamsõz medya düşünülemez. Bu düşünce, 
televizyon kuruluşlarõnõn çoğu tarafõndan kabul edilmiş bir realitedir. Kamu 
yayõncõlõğõ faaliyetinde bulunan devletlerin yayõncõlarõnõn reklama olan 
bağõmlõklarõnõn sŸbjektif oranlarõnõ bir tarafa bõraktõğõmõzda -bu durum 
yayõncõlarõn kuruluşlarõndan sonra değişime uğramõş bir sŸreçtir- günümüzde 
kamu yayõncõlarõ olsun, ticari (šzel) yayõncõlar olsun farklõ oranda reklama 
ihtiyaç duymakta ve bağõmlõlõk içindedirler (Bilgili, 2007: 73). 

Bu çalõşmada, kamu yayõncõlõğõ kavramõ açõklanacak ve Ÿlkemiz kamu yayõncõsõ 
TRT 1 reklam yayõnlarõ reklam çekiciliği unsurlarõ perspektifinden incelenecektir. 
Yayõncõlõk modelleri ve fonksiyonlarõ, kamu yayõncõlõğõ perspektifinden reklam 
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yayõnlarõ incelenecektir. Bu kapsamda, yayõnlarõnda reklama yer veren TRT 1 
kanalõnõn reklamlarõ incelenmiştir. Reklam kuşaklarõ, sŸreleri ve bazõ reklam 
içerikleri incelenecektir. Kamu yayõncõlõğõnõn reklam Ÿzerinden incelendiği 
akademik çalõşma sayõsõ az olduğundan, kamu yayõncõlõğõ ile ilgili yapõlan 
araştõrmalar ise genellikle BBC ile diğer kamu yayõncõsõ Ÿlke kuruluşlarõnõn 
birbirleri ile karşõlaştõrõlmasõ şeklinde olduğundan, araştõrmalarda kamu 
yayõncõlõğõ ve reklam ayrõ ayrõ incelendiğinden akademik veri taramasõ sõnõrlõlõk 
arz etmektedir. 

KAMU YAYINCILIĞI 

Siyasal idare ile bağlarõ ve gelir yšntemlerine gšre; coğrafi konumlarõna 
(kõtalara) gšre iki tŸr radyo ve televizyon yayõncõlõk yšnetimi bulunmaktadõr. 
Siyasal idare ile bağlarõ ve gelir yšntemlerine gšre radyo ve televizyon yšnetim 
şekilleri beş ana temele dayanmaktadõr: 

1- Ulusal Yšntem (National System): Radyo-televizyon şirketleri kamu yararõna, 
tarafsõz, eğitici ve doğru yayõnlara yer verirler. Reklam (Tecimsel (Ticari) 
yayõnlara) yayõnlarõna yer vermezler. Bu tŸr şirketler devlet kuruluşudurlar. 
Gelirleri devlet bŸtçesidir. Yšnteme šrnek olarak BBC verilebilir. 

2- Tecimsel-…zel Girişimci Yšntem (Commercial System): Radyo ve televizyon 
şirketlerinin devlet ve hŸkŸmet ile hukuki ilişkiler dõşõnda, herhangi bir ilişkileri 
bulunmamaktadõr. Gelirleri, rekl‰m yayõnlarõndan ibarettir. Yšntemin 
uygulandõğõ Ÿlkelerde reklam yayõnlarõ buna orantõlõ olarak çok gelişmiştir. 

3- Ulusal-Tecimsel Yšntem (National Commercial Systems): Radyo ve 
televizyon şirketi ulusal yšntemli olmakla beraber, yayõnlarõnda rekl‰m (ticar”) 
bulunmaktadõr. Kamu kuruluşudurlar. Gelirlerinin bir kõsmõ reklam yayõnlarõna 
bağlõdõr. Ulusal olduklarõndan yayõnlarõ denetime tabi tutulmakta ve yayõnlarda 
eğitme, šğretme, haber ve bilgi verme esaslarõna fazlaca yer verilmesi şartlarõ 
aranmaktadõr. Gelir; devlet bŸtçesinden, vergiden (ruhsat Ÿcreti) ve reklamlardan 
elde edilir. Yšnteme TRT šrnek verilebilir. 

4- HŸkŸmet Yšntemi (Government Systems): Bu yšntemde, şirketler hŸkŸmet 
tarafõndan belirlenen esaslar içerisinde yayõn yapmakla yŸkŸmlŸdŸrler. Siyasi 
erk tarafõndan denetimler yapõlõr. Tecimsel yayõnlar Ÿlkeden Ÿlkeye 
değişmektedir. HŸkŸmet gelirlilerini taahhŸt eder. 

5- Kurum Yayõn Yšntemi (Institutional Broadcasting Systems): Devlet ile 
hŸkŸmet ile hizmet haricinde bir bağõ bulunmamaktadõr. Radyo ve televizyon 
şirketlerin geliri devletten ve bazõ kurumlardan elde edilir. Şirket işletmecileri 
lise, Ÿniversite ve diğer çeşitli eğitim kurumlarõdõr (Aziz, 1981: 33-35). 

Kamu yayõncõlõğõnda šncŸ kurum BBCÕdir. Bunda şirketin kamu yayõncõlõk 
kavramõnõ ilk defa kullanmasõ ve kamu yayõncõlõğõ standartlarõnõ belirlemesinin 
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birbirleri ile karşõlaştõrõlmasõ şeklinde olduğundan, araştõrmalarda kamu 
yayõncõlõğõ ve reklam ayrõ ayrõ incelendiğinden akademik veri taramasõ sõnõrlõlõk 
arz etmektedir. 

KAMU YAYINCILIĞI 

Siyasal idare ile bağlarõ ve gelir yšntemlerine gšre; coğrafi konumlarõna 
(kõtalara) gšre iki tŸr radyo ve televizyon yayõncõlõk yšnetimi bulunmaktadõr. 
Siyasal idare ile bağlarõ ve gelir yšntemlerine gšre radyo ve televizyon yšnetim 
şekilleri beş ana temele dayanmaktadõr: 

1- Ulusal Yšntem (National System): Radyo-televizyon şirketleri kamu yararõna, 
tarafsõz, eğitici ve doğru yayõnlara yer verirler. Reklam (Tecimsel (Ticari) 
yayõnlara) yayõnlarõna yer vermezler. Bu tŸr şirketler devlet kuruluşudurlar. 
Gelirleri devlet bŸtçesidir. Yšnteme šrnek olarak BBC verilebilir. 

2- Tecimsel-…zel Girişimci Yšntem (Commercial System): Radyo ve televizyon 
şirketlerinin devlet ve hŸkŸmet ile hukuki ilişkiler dõşõnda, herhangi bir ilişkileri 
bulunmamaktadõr. Gelirleri, rekl‰m yayõnlarõndan ibarettir. Yšntemin 
uygulandõğõ Ÿlkelerde reklam yayõnlarõ buna orantõlõ olarak çok gelişmiştir. 

3- Ulusal-Tecimsel Yšntem (National Commercial Systems): Radyo ve 
televizyon şirketi ulusal yšntemli olmakla beraber, yayõnlarõnda rekl‰m (ticar”) 
bulunmaktadõr. Kamu kuruluşudurlar. Gelirlerinin bir kõsmõ reklam yayõnlarõna 
bağlõdõr. Ulusal olduklarõndan yayõnlarõ denetime tabi tutulmakta ve yayõnlarda 
eğitme, šğretme, haber ve bilgi verme esaslarõna fazlaca yer verilmesi şartlarõ 
aranmaktadõr. Gelir; devlet bŸtçesinden, vergiden (ruhsat Ÿcreti) ve reklamlardan 
elde edilir. Yšnteme TRT šrnek verilebilir. 

4- HŸkŸmet Yšntemi (Government Systems): Bu yšntemde, şirketler hŸkŸmet 
tarafõndan belirlenen esaslar içerisinde yayõn yapmakla yŸkŸmlŸdŸrler. Siyasi 
erk tarafõndan denetimler yapõlõr. Tecimsel yayõnlar Ÿlkeden Ÿlkeye 
değişmektedir. HŸkŸmet gelirlilerini taahhŸt eder. 

5- Kurum Yayõn Yšntemi (Institutional Broadcasting Systems): Devlet ile 
hŸkŸmet ile hizmet haricinde bir bağõ bulunmamaktadõr. Radyo ve televizyon 
şirketlerin geliri devletten ve bazõ kurumlardan elde edilir. Şirket işletmecileri 
lise, Ÿniversite ve diğer çeşitli eğitim kurumlarõdõr (Aziz, 1981: 33-35). 

Kamu yayõncõlõğõnda šncŸ kurum BBCÕdir. Bunda şirketin kamu yayõncõlõk 
kavramõnõ ilk defa kullanmasõ ve kamu yayõncõlõğõ standartlarõnõ belirlemesinin 

etkisi büyüktür. Bu bağlamda, dŸnyada birçok kamu yayõncõsõ kuruluş 
organizasyonlarõnda BBCÕyi šrnek almõşlardõr. İkinci DŸnya Savaşõndan sonra 
Avrupa devletleri, kamu yayõncõlõğõnõ yeniden yapõlandõrmõşlardõr. Yapõlanma 
BBC yayõncõlõk ekseninde yapõlmõştõr. 2015 yõlõnda kurulan, 2016 yõlõnda yayõn 
hayatõna başlayan, ülkemizde yabancõ dilde kamu yayõncõlõğõ yapan TRT 
WORLD kanalõ, kuruluş aşamasõnda Al Jazeera'dan J. Carlos Van MeekÕi 
kadrosuna katmõştõr. J. Carlos Van Meek: ÒTRT yšneticilerinin; CNN, BBC gibi 
yayõn yapan, kŸresel çapta kabul gšrecek ve beğenilecek bir kanal istediklerini” 
belirtmiştir (URL-4). Ancak BBC modeli mevcut hali ile birebir taklit 
edilmemiştir. Toplumsal farklõlõklar ve hassasiyetler gšz šnŸne alõnarak 
uygulamaya geçilmiştir (‚aplõ, 2001: 33). 

İngiltereÕde kamu yayõncõlõğõ yapan iki kuruluş olmasõna karşõn kamu yayõncõlõğõ 
yapan kuruluşlar yayõn faaliyetlerinde BBCÕyi šlçŸ alõrlar. Bunun nedenleri ile 
ilgili yazõlmõş birçok akademik çalõşma bulunmaktadõr. 

İngiltereÕde BBC haricinde kamu yayõncõlõk ilkeleri hareket eden bir diğer 
kuruluş ITVÕdir. IBAÕya (Independent Broadcasting Authority) bağlõ olarak 15 
bšlgesel televizyon kuruluşu ortaklõğõ ile kurulmuştur. ITV kamu yayõncõlõk 
ilkeleri ile yayõn yapmaktadõr. Gelirleri reklama bağlõdõr (Pekman, 1997: 58). 
Ancak sšz konusu kamu yayõncõlõğõ ise kamu yayõncõlõğõ tanõmõ BBC ile 
doldurulmaktadõr. 

BBC yayõn ilkelerini esas alarak kurulan kamu yayõn kurumlarõndan biri de 
Ÿlkemizin kamu yayõncõsõ olan TRTÕdir. TRT her ne kadar BBC šrnek alõnarak 
kurulsa da radyo ve televizyon yayõncõlõğõnda karma sistemli yšntem ile yayõn 
hayatõna devam etmektedir. TRT, kamu yayõncõlõğõnda, karma sistem olarak 
nitelenen ulusal yšntem ile ticari yšntemi (Ulusal-Tecimsel Yšntem (National 
Commercial Systems) birlikte kullanmõştõr (Uslu, 2011: 71). TRT, kamu 
yayõncõsõ olarak devlet tekeli konumunda olmamakla beraber anayasa ve 
kanunlar ile korunan kamu tüzel kişiliğidir (Canoruç, 2009: 308). 

Sosyal bilimciler tarafõndan kitle iletişim araçlarõnõn beş temel hizmet fonksiyonu 
olduğu kabul edilmiştir. 

Kitle iletişim araçlarõnõn fonksiyonlarõ; 

¥ Haber vermek (Bilgi vermek) 
¥ Eğitmek  
¥ Eğlendirmek 
¥ Mal ve hizmet tanõtõmõ 
¥ İnandõrmak (ikna etmek) ve harekete geçirmek (Aziz, 1981: 51) 

Kamu yayõncõlõğõ kavramõnõ ilk defa kullanan ReithÕin paternalist yaklaşõmõ; 
bilgilendirme, eğitme ve eğlendirmek olarak tanõmlamaktadõr. Buradan 
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anlaşõlacağõ Ÿzere kamu yayõncõlõğõ; iletişim araçlarõnõn sadece ilk Ÿç fonksiyonu 
ile hareket etmektedirler. Kamu yayõncõlõğõ Ÿzerine yapõlan araştõrmalarõn ve 
tartõşmalarõn bŸyŸk bir kõsmõ bu Ÿç başlõk altõnda yapõlmaktadõr. Kamu 
yayõncõlõğõnõ değerlendirirken değerlendirmeyi sadece bu Ÿç başlõk ile 
sõnõrlandõrmak doğru verilere ulaşõlamamasõna neden olur.  

Yapõlan bir işin ve çalõşmanõn anlamlõ olmasõ için 5N 1K sorularõna cevap 
vermesi gerekmektedir. Neden kamu yayõncõlõğõ haber vermek, eğitmek ve 
eğlendirmek ister? Neden sorusuna verilecek cevaba gšre kamu yayõncõlõğõ 
anlam kazanacaktõr. Kamu ya da ticari yayõncõ kuruluşlarõ iletişimin temel hizmet 
fonksiyonlarõ olan iki unsuru, birincisi mal ve hizmet tanõtõmõ ikincisi inandõrmak 
(ikna etmek) ve harekete geçirmek için diğer Ÿç unsur olan bilgi verme, eğitme 
ve eğlendirme fonksiyonlarõnõ kullanõrlar. Bšylece haber vermek, eğitmek ve 
eğlendirmekteki gayenin (maksadõn) mal ve hizmet tanõtõmõ, inandõrmak (ikna 
etmek) ve harekete geçirmek olduğu anlaşõlacaktõr. 

TŸm idare şekilleri kendi çõkarlarõ için yasa yapar. Demokrasi ile yšnetilen devlet 
demokratik yasalar, tiranlõk ile yšnetilen devletler otokratik yasalar çõkartõr. 
Kanun çõkartõrken kendi çõkarlarõnõ -idarecilerin çõkarlarõnõ- milletin çõkarõ olarak 
nitelerler ve bu kanunlara karşõ gelenleri kanun karşõtõ ve suçlu diye 
cezalandõrõlõrlar. Doğru dŸzgŸn dŸşŸnŸnce insan anlar ki adalet kavramõ her 
yerde aynõ şekilde tanõmlanmõştõr: Adalet, gŸçlŸden taraftõr (Eflatun, 2016: 23). 
Kitle iletişim araçlarõ nŸfuz sahibi kimseler tarafõndan; hileyle yšnlendirme, 
kontrol ve algõ yšnetimi için kullanõlmaktadõrlar (Chomsky, 2002: 205). 

Yakõn zamanda İngiltere BBC kanalõnõn sahte belgelerle Prenses DianaÕya 
şantajla verdirdiği ršportaj, kamu yayõncõlõğõnõn bilgi vermek, eğlendirmek ve 
eğitmek dõşõnda dšrdŸncŸ gŸç olarak toplum mŸhendisliği yaptõğõ bir gerçektir. 
Prenses Diana ile ilgili eski yargõç John Dyson'õn yŸrŸttŸğŸ soruşturma 
tamamlanmõştõr. BBC Prenses Diana'yla 1995 yõlõnda ršportaj yapmõş ve 
Panorama adlõ programda yayõnlamõştõr. Yapõlan soruşturma Òršportajõn ne 
şekilde yapõldõğõÓ ile ilgilidir. Bağõmsõz soruşturmayõ yŸrŸten yargõç John Dyson: 
ÒBBC muhabiri Martin Bashir, kraliyet ailesinin Prensesi izletmek için bazõ 
kişilere šdeme yaptõğõnõ gšsteren sahte banka hesap šzetleri hazõrlatõp, bunlarõ 
hem Diana hem de kardeşi Charles Spencer'a gšsterdi. Bšylece Bashir, Diana ve 
kardeşinin gŸvenini kazanarak ršportajõ alõrken, o dšnem haber mŸdŸrŸ olan eski 
BBC Genel MŸdŸrŸ Tony Hall ise olayõn ŸstŸnŸ šrttŸÓ şeklinde hŸkŸm vermiştir 
(URL-5).  

DšrdŸncŸ gŸç olarak adlandõrõlan kurumlarõn topluma karşõ (kamu yayõncõsõnõn 
ve medyanõn) šzgŸrce, çoğulcu demokrasiye gŸç katarak hizmet etme 
yŸkŸmlŸlŸkleri vardõr (Başçõ, 2018: 73). Medyada manipŸlasyon ve 
dezenformasyon kavramlarõ ile ilgili yapõlan çok sayõda makale vardõr. 
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Kitle iletişim araçlarõ nŸfuz sahibi kimseler tarafõndan; hileyle yšnlendirme, 
kontrol ve algõ yšnetimi için kullanõlmaktadõrlar (Chomsky, 2002: 205). 

Yakõn zamanda İngiltere BBC kanalõnõn sahte belgelerle Prenses DianaÕya 
şantajla verdirdiği ršportaj, kamu yayõncõlõğõnõn bilgi vermek, eğlendirmek ve 
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Prenses Diana ile ilgili eski yargõç John Dyson'õn yŸrŸttŸğŸ soruşturma 
tamamlanmõştõr. BBC Prenses Diana'yla 1995 yõlõnda ršportaj yapmõş ve 
Panorama adlõ programda yayõnlamõştõr. Yapõlan soruşturma Òršportajõn ne 
şekilde yapõldõğõÓ ile ilgilidir. Bağõmsõz soruşturmayõ yŸrŸten yargõç John Dyson: 
ÒBBC muhabiri Martin Bashir, kraliyet ailesinin Prensesi izletmek için bazõ 
kişilere šdeme yaptõğõnõ gšsteren sahte banka hesap šzetleri hazõrlatõp, bunlarõ 
hem Diana hem de kardeşi Charles Spencer'a gšsterdi. Bšylece Bashir, Diana ve 
kardeşinin gŸvenini kazanarak ršportajõ alõrken, o dšnem haber mŸdŸrŸ olan eski 
BBC Genel MŸdŸrŸ Tony Hall ise olayõn ŸstŸnŸ šrttŸÓ şeklinde hŸkŸm vermiştir 
(URL-5).  

DšrdŸncŸ gŸç olarak adlandõrõlan kurumlarõn topluma karşõ (kamu yayõncõsõnõn 
ve medyanõn) šzgŸrce, çoğulcu demokrasiye gŸç katarak hizmet etme 
yŸkŸmlŸlŸkleri vardõr (Başçõ, 2018: 73). Medyada manipŸlasyon ve 
dezenformasyon kavramlarõ ile ilgili yapõlan çok sayõda makale vardõr. 

Ulusal yöntem ile tecimsel yöntem; gelir yöntemleri ve özerklik yönü ile 
birbirinden farklõlõk arz etmektedirler. Bir diğer farklõ yšnleri mal ve hizmet 
tanõtõmõ, izler kitleyi inandõrma (ikna etme) ve harekete geçirme yšntemleri 
olduğu bilinmektedir. Ulusal yöntem ile yayõncõlõk yapan kuruluşlar mal ve 
hizmet tanõtmak, izler kitleyi inandõrmak (ikna etmek) ve harekete geçirmek için 
program içeriklerinden faydalanõrlar. Tecimsel yöntem ile yayõncõlõk yapan 
kuruluşlar ise mal ve hizmet tanõtmak, izler kitleyi inandõrmak (ikna etmek) ve 
harekete geçirmek için program içerikleri ile beraber reklamõ da kullanõrlar.  

TŸrkiyeÕde ulusal ve tecimsel yayõncõlõk faaliyetinde bulunan tŸm yayõncõlar 
aşağõda belirtilen etik ilkelere uymayõ taahhŸt edip imza altõna almõşlardõr: 

1- İnsan onuruna, temel hak ve šzgŸrlŸklere saygõlõ olmak. 
2- İfade özgürlüğŸ ve haber alma hakkõ çerçevesinde, olay ve olgularõ doğru, 

tarafsõz ve eksiksiz yayõnlamak. 
3- Yayõncõlõğõ haksõz amaç ve çõkarlar doğrultusunda kullanmamak. 
4- Çoksesliliğin ve kŸltŸrel çeşitliliğin korunmasõna šnem vermek. 
5- Yayõnlarõmõzda õrk, renk, dil, din ve cinsiyet ayrõmcõlõğõna, aşağõlama ve 

šnyargõlara yer vermemek. 
6- Kişi ve kurumlarõn cevap ve dŸzeltme haklarõna saygõlõ olmak. 
7- Toplumda korku ve infial yaratabilecek olaylar karşõsõnda ve kriz 

zamanlarõnda sağduyulu davranmak. 
8- Şiddeti teşvik etmemeye ve meşrulaştõrmamaya šzen gšstermek. 
9- …zel hayata ve mahremiyete saygõlõ olmak. 
10- Kadõnlarõn sorunlarõna duyarlõ olmak ve kadõnlarõ nesneleştirmekten 

kaçõnmak. 
11- ‚ocuk ve gençleri uygun olmayan içerikten korumaya šzen gšstermek. 
12- İzleyicilerin ve dinleyicilerin gereksinim, beğeni ve hassasiyetlerine šnem 

vermek (URL-6). 

Anayasa, kamu yayõncõsõnõn šzerk ve tarafsõz olmasõnõ emretmiştir: “Devletçe 
Kamu tüzel kişiliği olarak kurulan tek radyo ve televizyon kurumu ile kamu 
tüzelkişilerinden yardõm gšren haber ajanslarõnõn šzerkliği ve yayõnlarõnõn 
tarafsõzlõğõ esastõr (Anayasa md. 133).” 

Ulusal tecimsel yšntemle yayõncõlõk yapan kurumlarõn gelirleri vergi, ruhsat ve 
reklamlara dayanmaktadõr. Gelirlerin bŸyŸk bir kõsmõ vergilerden karşõlandõğõ 
için kamu yayõncõsõnõn kamuoyuna karşõ ahlaki ve faydalõlõk sorumluluğu 
bulunmaktadõr. Bu sorumluluğu yerine getirmek için yayõnlarõnda doğru ve 
tarafsõz olmalõdõr. ManipŸlasyon ve dezenformasyondan kaçõnmalõdõr. Ayrõca 
ulusal tecimsel yšntemle yayõn yapan kurumlarõn siyasi erk ile birlikte bağõmsõz 
denetim kurumlarõnca denetlenmesi kamuoyu nezdinde güvenirliklerini 
arttõracaktõr. 
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REKLAM 

Reklam, Fransõzca kškenli bir kelime olup; belirli bir hizmet ve ŸrŸnŸn 
tanõtõlmasõ ve ilgi uyandõrõlmasõ için yapõlan her tŸrlŸ (yazõ, resim, işaret, film 
ve) çabayõ ifade etmektedir. İktisadi terim olarak da satõşlarõn arttõrõlmasõna 
yšnelik her tŸrlŸ pazarlama tekniğini ifade etmektedir (‚akõr, 1996:1). Reklam; 
gazete, dergi, radyo, televizyon, afiş; tabela gibi medya araçlarõ ile çeşitli mal ve 
hizmetlerin geniş halk kitlelerine tanõtõmõdõr. TŸketicinin mal ve hizmetlerin 
nereden, nasõl, ne fiyata almasõ gerektiği ve nasõl kullanmasõ gerektiği hakkõnda 
ve parasõnõ en iyi şekilde değerlendirme yolunu gšsteren bir araçtõr. Aynõ 
zamanda Ÿretici ve iş insanlarõnõn iyi bir pazar bulmasõna, sermaye ve çabasõnõ 
değerlendirmesine, yeni Ÿretim ve yatõrõmlara yšnelmesine bŸyŸk bir destek 
unsurudur (Pektaş, 1987: 221-222). Doğrusu ŸrŸn tanõtõmõ ve pazarlanmasõndan 
ibaret olarak gšrŸlen reklamlarõn son zamanlarda eğitim açõsõndan da šnemli bir 
araç haline geldiği gšrŸlmektedir (Pektaş, 1987:224). İçerdiği fõrsat ve tehdit 
unsurlarõyla reklamlar ile ilgili yeni bir tanõmlama yapõlmasõ, muhataplara fõrsat 
ve tehditler iyice anlatõlmasõ gerekmektedir. RT†K, radyo ve televizyon 
reklamõnõ: “Taşõnmazlar, hak ve yŸkŸmlŸlŸkler d‰hil olmak Ÿzere mal veya 
hizmetlerin teminini teşvik etmek, bir amaç veya dŸşŸnceyi yaymak veya başka 
etkileri oluşturmak amacõyla ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantõlõ 
gerçek ve tŸzel kişi tarafõndan, bir Ÿcret veya benzeri bir karşõlõkla yapõlan her 
tŸrlŸ duyuru veya šz tanõtõm yayõnõnõ ifade ederÓ şeklinde tanõmlamõştõr (6112 s. 
K. Md. ş. bendi).  

TRT, reklam yayõn ilkelerini TŸrkiye Radyo-Televizyon Kurumu Reklam 
Yšnetmeliğine gšre belirlemiştir. Reklam yayõnlarõnda; 

“a) 2954 sayõlõ TŸrkiye Radyo ve Televizyon Kanununda yer alan 
yayõn ilke ve esaslarõ ile Kurumun Genel Yayõn Planõndaki hŸkŸmlere, 

b) 4077 sayõlõ TŸketicinin Korunmasõ Hakkõnda Kanun ile 3984 sayõlõ 
Radyo ve Televizyonlarõn Kuruluş ve Yayõnlarõ Hakkõnda Kanun ve bu 
Kanuna dayanõlarak çõkarõlan 17/4/2003 tarihli ve 25082 sayõlõ 
Resmi GazeteÕde yayõmlanan Radyo ve Televizyon Yayõnlarõnõn Esas 
ve Usulleri Hakkõnda Yšnetmeliğe, uyulur.Ó 

Yšnetmelikte atõf olunan 3984 sayõlõ Kanun yŸrŸrlŸkten kaldõrõlmõş, 6112 sayõlõ 
kanun yŸrŸrlŸğe konulmuştur.Ó (TŸrkiye Radyo-Televizyon Kurumu Reklam 
Yšnetmeliği). 

6112 sayõlõ Radyo Ve Televizyonlarõn Kuruluş Ve Yayõn Hizmetleri Hakkõnda 
Kanununun Yayõn Hizmetlerinde Ticar” İletişim Genel esaslarõnõ 9 – 10 -11. 
Maddelerde; 

 



989

Mücahid SAĞLAR

REKLAM 

Reklam, Fransõzca kškenli bir kelime olup; belirli bir hizmet ve ŸrŸnŸn 
tanõtõlmasõ ve ilgi uyandõrõlmasõ için yapõlan her tŸrlŸ (yazõ, resim, işaret, film 
ve) çabayõ ifade etmektedir. İktisadi terim olarak da satõşlarõn arttõrõlmasõna 
yšnelik her tŸrlŸ pazarlama tekniğini ifade etmektedir (‚akõr, 1996:1). Reklam; 
gazete, dergi, radyo, televizyon, afiş; tabela gibi medya araçlarõ ile çeşitli mal ve 
hizmetlerin geniş halk kitlelerine tanõtõmõdõr. TŸketicinin mal ve hizmetlerin 
nereden, nasõl, ne fiyata almasõ gerektiği ve nasõl kullanmasõ gerektiği hakkõnda 
ve parasõnõ en iyi şekilde değerlendirme yolunu gšsteren bir araçtõr. Aynõ 
zamanda Ÿretici ve iş insanlarõnõn iyi bir pazar bulmasõna, sermaye ve çabasõnõ 
değerlendirmesine, yeni Ÿretim ve yatõrõmlara yšnelmesine bŸyŸk bir destek 
unsurudur (Pektaş, 1987: 221-222). Doğrusu ŸrŸn tanõtõmõ ve pazarlanmasõndan 
ibaret olarak gšrŸlen reklamlarõn son zamanlarda eğitim açõsõndan da šnemli bir 
araç haline geldiği gšrŸlmektedir (Pektaş, 1987:224). İçerdiği fõrsat ve tehdit 
unsurlarõyla reklamlar ile ilgili yeni bir tanõmlama yapõlmasõ, muhataplara fõrsat 
ve tehditler iyice anlatõlmasõ gerekmektedir. RT†K, radyo ve televizyon 
reklamõnõ: “Taşõnmazlar, hak ve yŸkŸmlŸlŸkler d‰hil olmak Ÿzere mal veya 
hizmetlerin teminini teşvik etmek, bir amaç veya dŸşŸnceyi yaymak veya başka 
etkileri oluşturmak amacõyla ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantõlõ 
gerçek ve tŸzel kişi tarafõndan, bir Ÿcret veya benzeri bir karşõlõkla yapõlan her 
tŸrlŸ duyuru veya šz tanõtõm yayõnõnõ ifade ederÓ şeklinde tanõmlamõştõr (6112 s. 
K. Md. ş. bendi).  

TRT, reklam yayõn ilkelerini TŸrkiye Radyo-Televizyon Kurumu Reklam 
Yšnetmeliğine gšre belirlemiştir. Reklam yayõnlarõnda; 

“a) 2954 sayõlõ TŸrkiye Radyo ve Televizyon Kanununda yer alan 
yayõn ilke ve esaslarõ ile Kurumun Genel Yayõn Planõndaki hŸkŸmlere, 

b) 4077 sayõlõ TŸketicinin Korunmasõ Hakkõnda Kanun ile 3984 sayõlõ 
Radyo ve Televizyonlarõn Kuruluş ve Yayõnlarõ Hakkõnda Kanun ve bu 
Kanuna dayanõlarak çõkarõlan 17/4/2003 tarihli ve 25082 sayõlõ 
Resmi GazeteÕde yayõmlanan Radyo ve Televizyon Yayõnlarõnõn Esas 
ve Usulleri Hakkõnda Yšnetmeliğe, uyulur.Ó 

Yšnetmelikte atõf olunan 3984 sayõlõ Kanun yŸrŸrlŸkten kaldõrõlmõş, 6112 sayõlõ 
kanun yŸrŸrlŸğe konulmuştur.Ó (TŸrkiye Radyo-Televizyon Kurumu Reklam 
Yšnetmeliği). 

6112 sayõlõ Radyo Ve Televizyonlarõn Kuruluş Ve Yayõn Hizmetleri Hakkõnda 
Kanununun Yayõn Hizmetlerinde Ticar” İletişim Genel esaslarõnõ 9 – 10 -11. 
Maddelerde; 

 

“- Yayõn hizmetlerinde ticar” iletişimin genel esaslarõ, 

- Televizyon ve radyo yayõn hizmetlerinde reklam ve tele-alõşveriş esaslarõ, 

- Belirli ŸrŸnlerin ticar” iletişimi yasaklanmasõ belirlemiştir.” 

6112 sayõlõ Kanunda TRT’ye ayrõ bir başlõkta (TŸrkiye Radyo-Televizyon 
Kurumu yŸkŸmlŸlŸğü) yer verilmiştir: 

“MADDE 45 – 

(1) 8 inci maddede belirtilen yayõn ilkeleri ile bu Kanunun yayõn 
hizmetlerinde ticar” iletişimi (9. Madde) dŸzenleyen hŸkŸmleri, 
TŸrkiye Radyo-Televizyon Kurumu yayõnlarõ hakkõnda da uygulanõr.  

(2) Sšz konusu yŸkŸmlŸlŸğŸn yerine getirilmemesi h‰linde, TŸrkiye 
Radyo-Televizyon Kurumu ihl‰lin niteliği açõkça belirtilerek †st 
Kurulca uyarõlõr ve yŸkŸmlŸlŸğŸn gereğinin yerine getirilmesi ilgili 
Bakanlõğa bildirilir” (6112 s. K. Md. 45)” 

2017 Aralõk ve 2018 Ocak - Şubat aylarõnda RT†K, reklam yayõnlarõnda 101 
ihlal tespit etmiştir. İhlallerin 100ÕŸne para cezasõ uygulamõş, 1Õine ise uyarõ 
vermiştir. Uyarõyõ TRT 1 kanalõna vermiştir. RT†KÕŸn TRTÕye para cezasõ 
verme yetkisi yoktur (6112 sayõlõ Kanun m.45/2).  

RT†KÕŸn diğer yayõn kuruluşlarõna uyguladõğõ yaptõrõm ve cezalar gšz šnŸnü 
alõnca RT†KÕŸn kamu gŸcŸnŸ kullanarak çifte standart uyguladõğõ şeklinde 
değerlendirilmektedir. Ayrõca TRTÕnin uyarõldõktan sonra ihlali tekrarladõğõnda 
idari yaptõrõmõn nasõl olacağõ konusu kanun koyucu tarafõndan belirtilmemiştir 
(Baykal ve Coşkun, 2018:140). 

Bu durum, diğer yayõncõlar tarafõndan gŸçlŸ ve sorgulanamaz idare şeklinde 
algõlanmaktadõr. ‚ifte standart uygulanan bir sistemde toplumun adalete 
gŸvenleri sarsõlacaktõr. 

TRT Yšnetim Kurulu 24/02/2021 tarihli ve 2021/10 sayõlõ karar ile “TRT Reklam 
Yšnetmeliği İle İlgili Genel Esaslarõ” ortaya koymuştur. İlgili esasa gšre reklam 
yayõn sŸreleri ve uygulanacak tarifeler madde 4 ve 8Õde belirtilmiştir. 

“MADDE 4-(1) Reklam Dairesi Başkanlõğõ, RT†K mevzuatõ 
çerçevesinde kalmak şartõyla Radyo, Televizyon, Dijital ve diğer 
medya araçlarõnõn šzelliğine gšre reklam sŸrelerini belirler. 

 (2) Bu sŸreler, Kanal KoordinatšrlŸklerinin gšrŸşŸ alõnmak suretiyle 
Reklam Dairesi Başkanlõğõnca belirlenir. 

(3) Reklam yayõn sŸrelerinde belirtilen zaman aralõklarõ piyasa 
tarafõndan kabul gšrŸlen şekliyle Reklam Dairesi Başkanlõğõnca 
değiştirilerek uygulanabilir. 
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MADDE 8-  

(1) 30 gŸnden az sŸre için yapõlan reklam yayõn taleplerinde, başvuru 
dikkate alõnarak, EK-1Õde yer alan Asgari Bedel Tarifesi uyarõnca ve 
rezervasyon formu doğrultusunda işlem yapõlõr.  

(2) Bu süreyi aşan reklam talepleri ile bŸtçenin bŸyŸklŸğü gereği šzel 
fiyat uygulamasõ gerektiren reklam yayõn taleplerinde ise firma ile 
Reklam Dairesi Başkanlõğõ arasõnda sšzleşme yapõlabilir.Ó (TRT 
Reklam Yönetmeliği İle İlgili Genel Esaslarõ). 

 

Tablo 1.Televizyon Reklam Süreleri 
Off Prime Time (gündüz kuşağõ) Prime Time (akşam kuşağõ) 

00:30-19:00 19:00-00:30 

Kaynak: 2021/10 sayõlõ TRT Yšnetim Kurulu Kararõ  
 

Tablo 2. Radyo Reklam Süreleri 
Aralõk ODT DT LDT 

Hafta içi 10:00-17:00 / 20:00-
23:00 

07:00-10:00 / 17:00-
20.00 

23.00-07.00 

Hafta sonu 07:00-10:00 / 17:00-23:00 10:00-17:00 23.00-07.00 

Kaynak: 2021/10 Sayõlõ TRT Yšnetim Kurulu Kararõ  

 

Tablo 3. Trt Reklam Mecralarõ Asgari Bedel Tarifesi Televizyon Kanallarõ İçin 
(Tl/Sn) 

Kanal TEKLİF EDİLEN  
TRT-1  
TRT-HABER 
TRT-‚OCUK 
TRT-AVAZ 
TRT-T†RK 
TRT-K†RDİ 
TRT-BELGESEL 
TRT-MÜZİK 
TRT-ARABİ 
TRT-SPOR 

15 TL/CPP 
7 TL 
 
3 TL 
3 TL 
2 TL 
2 TL 
3 TL 
3 TL 
5 TL 
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MADDE 8-  

(1) 30 gŸnden az sŸre için yapõlan reklam yayõn taleplerinde, başvuru 
dikkate alõnarak, EK-1Õde yer alan Asgari Bedel Tarifesi uyarõnca ve 
rezervasyon formu doğrultusunda işlem yapõlõr.  

(2) Bu süreyi aşan reklam talepleri ile bŸtçenin bŸyŸklŸğü gereği šzel 
fiyat uygulamasõ gerektiren reklam yayõn taleplerinde ise firma ile 
Reklam Dairesi Başkanlõğõ arasõnda sšzleşme yapõlabilir.Ó (TRT 
Reklam Yönetmeliği İle İlgili Genel Esaslarõ). 

 

Tablo 1.Televizyon Reklam Süreleri 
Off Prime Time (gündüz kuşağõ) Prime Time (akşam kuşağõ) 

00:30-19:00 19:00-00:30 

Kaynak: 2021/10 sayõlõ TRT Yšnetim Kurulu Kararõ  
 

Tablo 2. Radyo Reklam Süreleri 
Aralõk ODT DT LDT 

Hafta içi 10:00-17:00 / 20:00-
23:00 

07:00-10:00 / 17:00-
20.00 

23.00-07.00 

Hafta sonu 07:00-10:00 / 17:00-23:00 10:00-17:00 23.00-07.00 

Kaynak: 2021/10 Sayõlõ TRT Yšnetim Kurulu Kararõ  

 

Tablo 3. Trt Reklam Mecralarõ Asgari Bedel Tarifesi Televizyon Kanallarõ İçin 
(Tl/Sn) 

Kanal TEKLİF EDİLEN  
TRT-1  
TRT-HABER 
TRT-‚OCUK 
TRT-AVAZ 
TRT-T†RK 
TRT-K†RDİ 
TRT-BELGESEL 
TRT-MÜZİK 
TRT-ARABİ 
TRT-SPOR 

15 TL/CPP 
7 TL 
 
3 TL 
3 TL 
2 TL 
2 TL 
3 TL 
3 TL 
5 TL 

TRT EBA KANALLARI 
TRT SPOR 2 (ARTI) 
TRT-2 
TRT-WORLD 

 
3 TL 
2 TL 
5 TL 

Kaynak: 2021/10 Sayõlõ TRT Yšnetim Kurulu Kararõ  

 

Tablo 4. Trt Reklam Mecralarõ Asgari Bedel Tarifesi Radyolar İçin İçin (Tl/Sn) 
Kanal TEKLİF EDİLEN  
TRT RADYO-1  
TRT-FM  
TRT RADYO-3 
TRT-TÜRKÜ  
TRT-NAĞME  
BÖLGESEL RADYOLAR  
TRT RADYO HABER  
 

3 TL 
5 TL 
1 TL 
1 TL 
1 TL 
0,50 TL 
2 TL 

Kaynak: 2021/10 sayõlõ TRT Yšnetim Kurulu Kararõ  

 

Tablo 5. Dijital Reklam Uygulamalarõna Ait †cret Tarifesi 
Web TEKLİF EDİLEN  
CPM  
CPV 
TRT kurumsal web sayfasõ 
 

0,5 TL 
0,01 TL 
3.000,00 TL(Aylõk bedel) 

Mobil  
CPM  
CPV 

0,4 TL 
0,01 TL 

Kaynak: 2021/10 Sayõlõ TRT Yšnetim Kurulu Kararõ  

Tablo 3Õte gšrŸleceği Ÿzere TRT ‚ocuk ve Eba kanallarõ reklam almamaktadõr. 
Tablo 3Õte reklam Ÿcreti belirlendiği halde TRT WORLD ve TRT-2 gibi 
kanallarda reklam yayõnlamamaktadõrlar. TRT, kurumsal olarak ulusal tecimsel 
yšntemi benimsese de tŸm kanallar için bu yšntemi benimsememiştir. TRT 
‚ocuk ve yayõnlarõnda reklama yer vermeyen kanallar ulusal yšntem ile 
yayõncõlõk yapmaktadõr. 2954 sayõlõ TRT Kanunu 5. Maddesine gšre yayõn 
ilkelerini šzetlemiştir. Yšnetmelik ve genelgeler incelendiğinde ise genel yayõn 
ilkeleri ile herhangi bir şerh ve izahat bulunmamaktadõr. Bu durumda yapõlan 
denetimler nispi (gšreceli) şekilde yapõlmaktadõr. Kamu yayõncõsõnõn toplumun 
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etik değerlerini azami derecede koruma gšrevi bulunmaktadõr. Reklam 
yayõnlarõnõn denetimi ile ilgili iki teori bulunmaktadõr: Liberal ve toplumsal 
sorumluluk teorisi. Liberal teori; hiçbir ifade ve söylem öncesinde denetime 
kõlõnmamalõdõr. Liberal teoride yayõncõlõk faaliyetlerinde yayõn sonrasõ bağõmsõz 
denetim otoritesine (RTÜK gibi) yer yoktur. Liberal teoriye göre, rekabetçi 
ortamda fikir ve ifade çarpõşacak ve doğasõ gereği ÒiyiÓ olan kazanacaktõr. Bu 
teori, “Koşulsuz özgürlük” ya da “negatif özgürlük” olarak tanõmlanabilir. 
Liberal Teori bu “denetimsizlik” nedeni ile eleştirmiştir. Toplumsal Sorumluluk 
Teorisi; özgürlüğŸn sõnõrsõz olamayacağõnõ basõnõn šzgŸr olmakla beraber basõn-
yayõnõn toplum karşõ sorumlu olmasõ gerektiğini šne sŸrmektedir. Liberal ve 
Toplumsal Sorumluluk teorileri “ifade özgürlüğü” konusunda birleşmişlerdir. 
Teorilerin ayrõştõğõ ve çatõştõğõ konu “özgürlüğün denetimi” ile ilgilidir. Kamu 
yayõncõlõğõ, reklam konusunda (açõkça yasaklanan ŸrŸnler hariç) liberal teoriye 
gšre hareket etmeli, reklam yayõn içeriklerinde ise toplumsal sorumluluk bilinci 
ile sõnõrlarõ belirlenmiş etik değerlere göre denetimler yapmalõdõr (Baykal ve 
Coşkun, 2018: 132, 133). 

2954 sayõlõ TRT Kanununun 5. Maddesinde kurumun yayõn ilkeleri belirlenmiştir. 

Yönetmelik ve genelgeler incelendiğinde ise genel yayõn ilkeleri ile ilgili 
herhangi bir şerh ve açõklama bulunmamaktadõr. Bu durumda yapõlan denetimler 
nispi (göreceli) şekilde yapõlmaktadõr. Kamu yayõncõsõnõn toplumun etik 
değerlerini azami derecede koruma gšrevi bulunmaktadõr. Etik sõnõrlarõ tam 
olarak çizilmemiş ve tanõmlarõ net bir şekilde ifade edilmemiş kamu reklam 
yayõnlarõ, fayda sağlamaktan öte topluma zarar verecektir.  

TRT Genel Müdürü İbrahim EREN reklamla ilgili açõklamalarda bulunmuştur 
“Medyanõn dinamiği ve temeli reklama dayanmaktadõr. Kaliteli yayõnõn miladõ 
2003 yõlõdõr. Reklam geliri yŸkseldikçe iyi dramalar ortaya çõkmaktadõr. 2021 
yõlõnda TŸrkiyeÕnin reklam potansiyeli sekiz milyar TLÕdir. TŸrkiyeÕde reklam 
sŸreleri idealdir ve TRT haricinde reklam sŸrelerinin kõsaltabilecek başka 
kanallar yoktur” (URL-7). 

Ülkemizde TRT haricinde vergi ve ruhsat geliri olan yayõn kuruluşu 
bulunmadõğõndan diğer yayõncõlarõn reklam yayõn sŸrelerini kõsõtlayabilecek 
kaynaklarõ bulunmamaktadõr. Bununla birlikte ülkemizde reklam pastasõndan 
yeteri derecede pay alamayan ulusal ve yerel yayõn kuruluşlarõ bulunmaktadõr.  

Reklam ‚ekicilik Unsurlarõ  

Reklam çekiciliği farklõ uzmanlar tarafõndan farklõ şekilde tasnif edilmiştir. 
Duygusal ve rasyonel çekiciliği; kõtlõk, mizah, korku, cinsellik, mŸzik, akõl olarak 
sõnõflandõranlar olduğu gibi bilgisel, neden gšsterme, kanõt sunma, marka 
aşinalõğõ, duygulandõrõcõ ve teşvik edici olarak sõnõflandõranlar da bulunmaktadõr 
(Elden ve Bakõr, 20210: 87-88). Bu yöntemler, tüketici tutum ve davranõşõ 



993

Mücahid SAĞLAR

etik değerlerini azami derecede koruma gšrevi bulunmaktadõr. Reklam 
yayõnlarõnõn denetimi ile ilgili iki teori bulunmaktadõr: Liberal ve toplumsal 
sorumluluk teorisi. Liberal teori; hiçbir ifade ve söylem öncesinde denetime 
kõlõnmamalõdõr. Liberal teoride yayõncõlõk faaliyetlerinde yayõn sonrasõ bağõmsõz 
denetim otoritesine (RTÜK gibi) yer yoktur. Liberal teoriye göre, rekabetçi 
ortamda fikir ve ifade çarpõşacak ve doğasõ gereği ÒiyiÓ olan kazanacaktõr. Bu 
teori, “Koşulsuz özgürlük” ya da “negatif özgürlük” olarak tanõmlanabilir. 
Liberal Teori bu “denetimsizlik” nedeni ile eleştirmiştir. Toplumsal Sorumluluk 
Teorisi; özgürlüğŸn sõnõrsõz olamayacağõnõ basõnõn šzgŸr olmakla beraber basõn-
yayõnõn toplum karşõ sorumlu olmasõ gerektiğini šne sŸrmektedir. Liberal ve 
Toplumsal Sorumluluk teorileri “ifade özgürlüğü” konusunda birleşmişlerdir. 
Teorilerin ayrõştõğõ ve çatõştõğõ konu “özgürlüğün denetimi” ile ilgilidir. Kamu 
yayõncõlõğõ, reklam konusunda (açõkça yasaklanan ŸrŸnler hariç) liberal teoriye 
gšre hareket etmeli, reklam yayõn içeriklerinde ise toplumsal sorumluluk bilinci 
ile sõnõrlarõ belirlenmiş etik değerlere göre denetimler yapmalõdõr (Baykal ve 
Coşkun, 2018: 132, 133). 

2954 sayõlõ TRT Kanununun 5. Maddesinde kurumun yayõn ilkeleri belirlenmiştir. 

Yönetmelik ve genelgeler incelendiğinde ise genel yayõn ilkeleri ile ilgili 
herhangi bir şerh ve açõklama bulunmamaktadõr. Bu durumda yapõlan denetimler 
nispi (göreceli) şekilde yapõlmaktadõr. Kamu yayõncõsõnõn toplumun etik 
değerlerini azami derecede koruma gšrevi bulunmaktadõr. Etik sõnõrlarõ tam 
olarak çizilmemiş ve tanõmlarõ net bir şekilde ifade edilmemiş kamu reklam 
yayõnlarõ, fayda sağlamaktan öte topluma zarar verecektir.  

TRT Genel Müdürü İbrahim EREN reklamla ilgili açõklamalarda bulunmuştur 
“Medyanõn dinamiği ve temeli reklama dayanmaktadõr. Kaliteli yayõnõn miladõ 
2003 yõlõdõr. Reklam geliri yŸkseldikçe iyi dramalar ortaya çõkmaktadõr. 2021 
yõlõnda TŸrkiyeÕnin reklam potansiyeli sekiz milyar TLÕdir. TŸrkiyeÕde reklam 
sŸreleri idealdir ve TRT haricinde reklam sŸrelerinin kõsaltabilecek başka 
kanallar yoktur” (URL-7). 

Ülkemizde TRT haricinde vergi ve ruhsat geliri olan yayõn kuruluşu 
bulunmadõğõndan diğer yayõncõlarõn reklam yayõn sŸrelerini kõsõtlayabilecek 
kaynaklarõ bulunmamaktadõr. Bununla birlikte ülkemizde reklam pastasõndan 
yeteri derecede pay alamayan ulusal ve yerel yayõn kuruluşlarõ bulunmaktadõr.  

Reklam ‚ekicilik Unsurlarõ  

Reklam çekiciliği farklõ uzmanlar tarafõndan farklõ şekilde tasnif edilmiştir. 
Duygusal ve rasyonel çekiciliği; kõtlõk, mizah, korku, cinsellik, mŸzik, akõl olarak 
sõnõflandõranlar olduğu gibi bilgisel, neden gšsterme, kanõt sunma, marka 
aşinalõğõ, duygulandõrõcõ ve teşvik edici olarak sõnõflandõranlar da bulunmaktadõr 
(Elden ve Bakõr, 20210: 87-88). Bu yöntemler, tüketici tutum ve davranõşõ 

karşõsõnda tŸketici kitleyi satõn almaya ikna etmek için kullanõlmaktadõr 
(Solomon, M. R. 2020: 331, 335). Reklamcõlar, tŸketicilerin birkaç saniye 
geçirmelerini umarak bir yõğõn para harcamaktadõrlar. Yapõlan reklamõn 
tŸketicide etki bõrakmasõ için reklamda karmaşõk konuşma figŸrleri, gšrsel cazibe 
objeleri kullanõlmaktadõr. Bšylece reklam bir saniye dahi olsa keyif ile 
ilişkilendirilmiş ve reklamõn ana fikri tŸketiciye mesaj olarak iletilmiştir. 
Reklamcõ yaptõğõ reklamda gšrsel şov, karmaşõk sšz, kinaye ve tekerleme araçlarõ 
ile tŸketiciye yem atmõş ve tuzak kurmuştur (McQuarrie, E. 2020: 335).  

Cinsellik ile ilgili ilk reklam šrneği, Jean dÕArrasÕnõn “Histoire de la Belle 
Mellusine” adlõ eseridir. Reklam, 1491 yõlõnda banyo yapan bir kadõnõn 
vŸcudunun bir bšlŸmŸnŸn sergilendiği resim tahta Ÿzerine baskõ şeklindedir.  

Yapõlan bir araştõrmaya gšre, cinsellik çağrõşõmõ yapan nesneler arasõnda; TV 
filmleri, gŸzel kadõn, erkek, iç çamaşõrõ, aşk şarkõlarõ, dergiler, hayvanlar ve kapõ 
zili bulunmaktadõr (Elden ve Bakõr, 20210:155-156).  

Reklamlarda en çok başvurulan yšntem ise kadõn bedeninin nesne haline 
getirilmesi ve kadõn bedeni, izlenerek/bakõlarak tŸketilen bir meta haline 
dšnŸştŸrŸlmesidir (Taşkaya, 2009: 120). Cinsel haz almak ve uyarõlmak için 
karşõ cinsin ÒmahremÓ olarak nitelendirilen bšlŸmlerini ya da bir kõsmõnõ gšrmek 
yeterli olur (Elden ve Bakõr, 20210:177). Cinsel içerikli reklamlarda izleyiciler 
reklam karakterleri ile bağ kurup kendilerini gŸzel ve çekici olarak gšrebilir. 
Ayrõca izleyiciler, sapkõnlõk dŸzeyinde cinsel fantezileri için reklam objesini 
karakterize edebilir (Elden ve Bakõr, 20210:161). Yapõlan bir araştõrmada, cinsel 
içerikli reklamlarda erkeğin kadõna odaklandõğõ, kadõnõn ise reklam metnindeki 
elemanlarõ keşfetmeye meylettiği gšrŸldŸ (Solomon, M. R. 2020: 331, 333). 

Doğrudan çocuklara yšnelik ŸrŸnlerin yanõnda erişkinlere yšnelik ŸrŸnlerin 
reklamlarõnda da çocuklar etki altõnda kalmaktadõrlar. Reklamlarda tŸketici 
olarak gšrŸlen kŸçŸk çocuklarõn; kimlik oluşumunu ve bilinçaltõnõ etkileyen 
gšrsellere sõklõkla başvurulmaktadõr. Reklamcõlar çocuklarõ erişkin tŸketiciye 
ulaşma aracõ olarak gšrmektedir (AKG†N, 2018: 43). 

TŸketicinin satõn alma davranõşõnõ etkileyen reklam çekicilik unsurlarõnõn her biri 
başlõ başõna incelenecek kadar kapsamlõ olduğundan reklam çekicilik 
unsurlarõnõn kavramlarõ detaylõ bir şekilde açõklanamamõştõr. 

YÖNTEM 
Bu çalõşmada, bir olay veya olguyu detaylõ bir şekilde araştõrmak ve incelemek 
şeklinde tanõmlanan durum analizi tekniğinden yararlanõlmõştõr. 

TRT 1 kanalõnda 15-23 Mayõs 2021 tarihinde of prime time ve prime timeÕde 
yayõnlanan reklamlar izlenmiş ve reklam veren firmalarõn resmi Youtube 
sitelerinde aynõ reklamlar izlenmek suretiyle reklamlar arasõnda farklõlõk olup 



994

İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - İAÜD - ISSN: 2757-7252, Ekim 2021 Yıl 13 Sayı 4

olmadõğõ incelenmiştir. Aynõ iki reklam arasõnda herhangi bir fark olmadõğõ 
gšrŸlmŸş ve analiz için reklam veren firmanõn sitesindeki reklam resmi Ògšrsel 
kalite yŸksekliği nedeni ileÓ kullanõlmõştõr.  

TRT reklam yayõnlarõ ile ilgili TRT ve RT†K mevzuatlarõ incelenmiş ve literatŸr 
taramasõ yapõlmõştõr.  

TRT 1 reklam yayõn akõşõ ile ilgili bilgi TRT 1 Kanal KoordinatšrlŸğŸ’nden 
alõnmõştõr. Alõnan bilgiye gšre, TRT Reklam Dairesi, reklam planlamasõnõ aylõk 
olarak yapmakta ve planlamayõ ayõn ilk haftasõ Kanal KoordinatšrlŸklerine 
iletmektedir. Bu nedenle devam eden reklam sšzleşmelerinin yenilenmesi, yeni 
reklam sšzleşmelerinin yapõldõğõ tarihin ayõn son haftasõnda gerçekleşmesi ve 
ayõn ilk haftasõnda reklam yayõnlarõnda değişkenlik olmasõ nedeni ile Mayõs 
ayõnõn 15Õi ve 23ÕŸ tarih aralõğõ olarak seçilmiştir. 

Yapõlan içerik analizi, reklam çekicilik unsurlarõ temel alõnarak yapõlmõştõr. 
Araştõrmada, TRT 1 reklam kuşaklarõndaki tŸm reklamlarõn içerik incelemesi 
amaçlanmamõş olduğundan reklam içeriği ile ilgili yeteri kadar veriye ulaşmayõ 
sağlayan ve araştõrma için šrnek teşkil eden reklamlar incelenmiştir. 

MŸnhasõr bir şekilde Òkamu reklam yayõncõlõğõÓ ile ilgili yapõlan akademik 
çalõşmalar sõnõrlõ olduğundan literatŸr taramasõ kõsõtlõlõk arz etmektedir.   

BULGULAR 
TRT 1 kanalõnõn 15-23 Mayõs 2021 tarihleri arasõndaki reklam yayõnlarõ 
RT†KÕŸn belirlediği sŸreyi (Saatte 12 dakika) aşmamaktadõr. Reklam 
yayõnlarõnda (prime time ve Off Prime TimeÕde) kõsõtlamaya (sŸre kõsõtlamasõ) 
rastlanmamakla beraber yasal sŸrenin (Saatte 12 dakika) tamamõnda reklam 
yayõnlanmõştõr. TRT 1 kanalõ prime time ve off prime time saatleri dõşõnda da 
reklam yayõnlamõştõr.  
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olmadõğõ incelenmiştir. Aynõ iki reklam arasõnda herhangi bir fark olmadõğõ 
gšrŸlmŸş ve analiz için reklam veren firmanõn sitesindeki reklam resmi Ògšrsel 
kalite yŸksekliği nedeni ileÓ kullanõlmõştõr.  

TRT reklam yayõnlarõ ile ilgili TRT ve RT†K mevzuatlarõ incelenmiş ve literatŸr 
taramasõ yapõlmõştõr.  

TRT 1 reklam yayõn akõşõ ile ilgili bilgi TRT 1 Kanal KoordinatšrlŸğŸ’nden 
alõnmõştõr. Alõnan bilgiye gšre, TRT Reklam Dairesi, reklam planlamasõnõ aylõk 
olarak yapmakta ve planlamayõ ayõn ilk haftasõ Kanal KoordinatšrlŸklerine 
iletmektedir. Bu nedenle devam eden reklam sšzleşmelerinin yenilenmesi, yeni 
reklam sšzleşmelerinin yapõldõğõ tarihin ayõn son haftasõnda gerçekleşmesi ve 
ayõn ilk haftasõnda reklam yayõnlarõnda değişkenlik olmasõ nedeni ile Mayõs 
ayõnõn 15Õi ve 23ÕŸ tarih aralõğõ olarak seçilmiştir. 

Yapõlan içerik analizi, reklam çekicilik unsurlarõ temel alõnarak yapõlmõştõr. 
Araştõrmada, TRT 1 reklam kuşaklarõndaki tŸm reklamlarõn içerik incelemesi 
amaçlanmamõş olduğundan reklam içeriği ile ilgili yeteri kadar veriye ulaşmayõ 
sağlayan ve araştõrma için šrnek teşkil eden reklamlar incelenmiştir. 

MŸnhasõr bir şekilde Òkamu reklam yayõncõlõğõÓ ile ilgili yapõlan akademik 
çalõşmalar sõnõrlõ olduğundan literatŸr taramasõ kõsõtlõlõk arz etmektedir.   

BULGULAR 
TRT 1 kanalõnõn 15-23 Mayõs 2021 tarihleri arasõndaki reklam yayõnlarõ 
RT†KÕŸn belirlediği sŸreyi (Saatte 12 dakika) aşmamaktadõr. Reklam 
yayõnlarõnda (prime time ve Off Prime TimeÕde) kõsõtlamaya (sŸre kõsõtlamasõ) 
rastlanmamakla beraber yasal sŸrenin (Saatte 12 dakika) tamamõnda reklam 
yayõnlanmõştõr. TRT 1 kanalõ prime time ve off prime time saatleri dõşõnda da 
reklam yayõnlamõştõr.  

Resim 1. TRT 1Õde Yayõnlanan Jelibon Reklamõ 
Kaynak: (URL-8) 

 

Resim 2. TRT 1’de Yayõnlanan Duş Jeli Reklamõ 

Kaynak: (URL-9)
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Resim 3. TRT 1Õde Yayõnlanan Ev Tekstil †rŸnleri Reklamõ 

Kaynak: (URL-10) 
 

 

 

Resim 4. TRT 1Õde Yayõnlanan İç ‚amaşõr Reklamõ 

Kaynak: (URL-11) 
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Resim 3. TRT 1Õde Yayõnlanan Ev Tekstil †rŸnleri Reklamõ 

Kaynak: (URL-10) 
 

 

 

Resim 4. TRT 1Õde Yayõnlanan İç ‚amaşõr Reklamõ 

Kaynak: (URL-11) 

 

Resim 5. TRT 1Õde Yayõnlanan ‚ikolata Reklamõ 
Kaynak: (URL-12) 

Resim 6. TRT 1Õde Yayõnlanan Takviye Edici Gõda Reklamõ 

Kaynak: (URL-13) 

Resim 1Õdeki jelibon reklamõnda mizah çekiciliği yšntemine başvurulmuş. 
Çocuk taklidi yapan yetişkinler reklamõ çekici hale getirmektedir. Reklamda kõz 
isteme sahnesi prodŸksiyonlanmõş. ÒBiz de sizinle dŸrŸm olduk” sšzŸ ile sšz 
mizahõ yapõlmõştõr. Reklamõn kadõn karakterleri, kadõnlarõn ilgi alanlarõna 
ÒyŸzŸklerle makyaj yapõp havalõ oluyorumÓ, erkek karakterler ise erkek ilgi 
alanlarõna ÒBu yumurtalar uçan daire gibiÓ gšnderme yapmaktadõrlar. Reklamda 
damat olarak karakterize edilen kişi ÒBen bir kolayõmÓ demekte ayrõca kola ile 
šzdeşleşen ve kolayõ çekice hale getiren ÒtõssÓ ses efekti kullanõlmõştõr. Reklam 
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alt yazõsõnda Òsağlõğõnõz için aşõrõ şeker, yağ ve tuz tŸketimini azaltõnõzÓ uyarõsõ 
yapõlmaktadõr. Yayõnlanan reklam ŸrŸnŸnŸn içinde sağlõğa zararlõ bileşenler 
olduğu uyarõsõ dolaylõ şekilde yapõlmõştõr. 

Resim 2Õdeki banyo jeli reklamõnda cinsel çekicilik unsuru kullanõlmõştõr. 
Reklam karakteri masumiyetin simgesi olarak kullanõlan beyaz bir elbise ile 
doğada gezmekte, tebessŸm etmekte ve çekicilik için yŸz mimikleri 
kullanmaktadõr. ÒSaf gŸzelliğin formŸlŸÓ sšzŸ ile katõksõz ve saf gŸzelliğe vurgu 
yapmaktadõr. Reklamda duş jelinin doğal olduğunu çağrõştõran jelin doğal oluşum 
ilintileri kullanõlmaktadõr. Kamera geçişi ile kadõn karakter banyoda saçõ ve yŸzŸ 
gšrŸnŸr şekilde, yŸzŸ ve saçõ hariç gšğŸs yukarõsõ ve kollarõnõ kšpŸklemektedir.  

Resim 3’te ev tekstil ŸrŸnleri reklamõnda çocuk objesi kullanõlmõştõr. ‚ocuk yŸz 
ifadesinden, çocuğun ŸrŸnlerinin bulunduğu ortamdan bŸyŸlenmiş hissi 
uyandõrmaktadõr. ‚ocuğun yatağa yŸzŸstŸ uzanmasõ ile çocuk ve ŸrŸn 
bŸtŸnleşmesi ve içselleştirilmesi vurgulanmõştõr. 

Resim 4’te reklam 30 saniye sŸrmektedir. Reklamda dans eden kadõn, alkõşlanan 
iş kadõnõ, sõrtõ tamamen açõk ve dekoltesinden gšğsŸ rahatlõkla gšrŸlebilen 
gelinlik içinde bir kadõn ve kucağõnda bebekli kadõn rol almõştõr. Resim 4Õte 
kucağõnda bebek bulunan kadõnõn arka tarafõnda bulunan duvarda Fabio Fabbi - 
Oriental dancers tablosu dikkat çekmektedir. Canlandõrõlan karakterlerin, 
karakterize edilmiş ses tonlarõ ile Òiçimde suwen varÓ sšzŸ birçok ses çekiciliğine 
gšnderme yapmaktadõr. ÒHer gŸçlŸ kadõnõn içinde bir suwen varÓ sšzŸ ile kadõn 
gŸcŸnŸn ŸrŸnle desteklendiği vurgulanmaktadõr. 

Resim 5Õte ‚ikolata reklamõnda kadõn obje olarak kullanõlmõştõr. Reklamda dans 
eden ve jŸri tarafõndan değerlendirilen kadõn karakteri sunulmuştur. Reklam 
açõklamasõ Òsağlõğõnõz için gŸnde 4-5 porsiyon sebze ve meyve tŸketinÓ 
şeklindedir. Yayõnlanan reklam ŸrŸnŸnŸn içinde sağlõğa zararlõ bileşenler olduğu 
uyarõsõ dolaylõ şekilde yapõlmõştõr. 

Resim 6Õda aile, obje olarak kullanõlmõştõr. Anaerkil bir ailenin sabah uyanma ve 
annenin işe yetişme telaşõ senaryo edilmiştir. ‚ocuklar ile ilgilenilmesi ve 
kahvaltõ hazõrlõğõ baba tarafõndan yapõlmaktadõr. Reklam açõklamasõ ÒTakviye 
edici gõdadõr. Dengeli ve çeşitli beslenme sağlõklõ yaşam için šnemlidirÓ 
şeklindedir.  

SONUÇ 

Reklam, tecimsel yayõncõlõğõn sŸrdŸrŸlebilmesi için en šnemli unsurdur. Mal ve 
hizmet tanõtõmõnda toplumu inandõrmak ve ikna etmek oldukça zordur. Reklam 
Ÿreticileri, bu zorluğu aşmak ve reklamõ çekici hale getirmek için insanõn 
duygusal ve mantõksal eğilimlerine hitap etmektedirler. Reklamda kullanõlan 
mŸzik, hõzlõ geçişler, gšrseller ve kelimeler bŸyŸk bir titizlikle seçilirler. Zorluk 
derecesi yŸksek ve yapõm sŸreci profesyonellik gerektirdiğinden reklam, pahalõ 
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alt yazõsõnda Òsağlõğõnõz için aşõrõ şeker, yağ ve tuz tŸketimini azaltõnõzÓ uyarõsõ 
yapõlmaktadõr. Yayõnlanan reklam ŸrŸnŸnŸn içinde sağlõğa zararlõ bileşenler 
olduğu uyarõsõ dolaylõ şekilde yapõlmõştõr. 

Resim 2Õdeki banyo jeli reklamõnda cinsel çekicilik unsuru kullanõlmõştõr. 
Reklam karakteri masumiyetin simgesi olarak kullanõlan beyaz bir elbise ile 
doğada gezmekte, tebessŸm etmekte ve çekicilik için yŸz mimikleri 
kullanmaktadõr. ÒSaf gŸzelliğin formŸlŸÓ sšzŸ ile katõksõz ve saf gŸzelliğe vurgu 
yapmaktadõr. Reklamda duş jelinin doğal olduğunu çağrõştõran jelin doğal oluşum 
ilintileri kullanõlmaktadõr. Kamera geçişi ile kadõn karakter banyoda saçõ ve yŸzŸ 
gšrŸnŸr şekilde, yŸzŸ ve saçõ hariç gšğŸs yukarõsõ ve kollarõnõ kšpŸklemektedir.  

Resim 3’te ev tekstil ŸrŸnleri reklamõnda çocuk objesi kullanõlmõştõr. ‚ocuk yŸz 
ifadesinden, çocuğun ŸrŸnlerinin bulunduğu ortamdan bŸyŸlenmiş hissi 
uyandõrmaktadõr. ‚ocuğun yatağa yŸzŸstŸ uzanmasõ ile çocuk ve ŸrŸn 
bŸtŸnleşmesi ve içselleştirilmesi vurgulanmõştõr. 

Resim 4’te reklam 30 saniye sŸrmektedir. Reklamda dans eden kadõn, alkõşlanan 
iş kadõnõ, sõrtõ tamamen açõk ve dekoltesinden gšğsŸ rahatlõkla gšrŸlebilen 
gelinlik içinde bir kadõn ve kucağõnda bebekli kadõn rol almõştõr. Resim 4Õte 
kucağõnda bebek bulunan kadõnõn arka tarafõnda bulunan duvarda Fabio Fabbi - 
Oriental dancers tablosu dikkat çekmektedir. Canlandõrõlan karakterlerin, 
karakterize edilmiş ses tonlarõ ile Òiçimde suwen varÓ sšzŸ birçok ses çekiciliğine 
gšnderme yapmaktadõr. ÒHer gŸçlŸ kadõnõn içinde bir suwen varÓ sšzŸ ile kadõn 
gŸcŸnŸn ŸrŸnle desteklendiği vurgulanmaktadõr. 

Resim 5Õte ‚ikolata reklamõnda kadõn obje olarak kullanõlmõştõr. Reklamda dans 
eden ve jŸri tarafõndan değerlendirilen kadõn karakteri sunulmuştur. Reklam 
açõklamasõ Òsağlõğõnõz için gŸnde 4-5 porsiyon sebze ve meyve tŸketinÓ 
şeklindedir. Yayõnlanan reklam ŸrŸnŸnŸn içinde sağlõğa zararlõ bileşenler olduğu 
uyarõsõ dolaylõ şekilde yapõlmõştõr. 

Resim 6Õda aile, obje olarak kullanõlmõştõr. Anaerkil bir ailenin sabah uyanma ve 
annenin işe yetişme telaşõ senaryo edilmiştir. ‚ocuklar ile ilgilenilmesi ve 
kahvaltõ hazõrlõğõ baba tarafõndan yapõlmaktadõr. Reklam açõklamasõ ÒTakviye 
edici gõdadõr. Dengeli ve çeşitli beslenme sağlõklõ yaşam için šnemlidirÓ 
şeklindedir.  

SONUÇ 

Reklam, tecimsel yayõncõlõğõn sŸrdŸrŸlebilmesi için en šnemli unsurdur. Mal ve 
hizmet tanõtõmõnda toplumu inandõrmak ve ikna etmek oldukça zordur. Reklam 
Ÿreticileri, bu zorluğu aşmak ve reklamõ çekici hale getirmek için insanõn 
duygusal ve mantõksal eğilimlerine hitap etmektedirler. Reklamda kullanõlan 
mŸzik, hõzlõ geçişler, gšrseller ve kelimeler bŸyŸk bir titizlikle seçilirler. Zorluk 
derecesi yŸksek ve yapõm sŸreci profesyonellik gerektirdiğinden reklam, pahalõ 

bir yayõn tŸrŸdŸr. Zor, pahalõ ve etki derecesi yŸksek olduğu için reklam yayõn 
denetimine diğer yayõn tŸrlerinden daha fazla šnem verilmelidir. Ancak 
RT†KÕŸn yayõn ihlallerinden dolayõ TRTÕye cezai yaptõrõm uygulama yetkisinin 
olmayõşõ nedeni ile RT†K tarafõndan yapõlan denetim prosŸdŸren yapõlan 
denetimdir.  

Araştõrma bulgularõndan anlaşõlacağõ Ÿzere TRT 1 reklam yayõnlarõnda reklam 
çekicilik unsurunun birçoğu gšzlemlenmiştir. ‚ocuk bezi reklamõnda korku 
unsuruna (çocuğun pişik olmasõ), banka reklamlarõnda akõl unsuruna, reklamlarõn 
birçoğunda mŸzik unsuruna ve bulaşõk deterjanõ reklamõnda kõtlõk unsuruna, 
kahve reklamõnda mizah unsuruna rastlanmõştõr. Reklamlarda çoğunlukla kadõn 
ve çocuk, obje olarak kullanõlmõştõr. Bu durum, etik sšzleşme ÒKadõnlarõn 
sorunlarõna duyarlõ olmak ve kadõnlarõ nesneleştirmekten kaçõnmak.Ó maddesine 
ters dŸşmektedir. 

Reklama konu olan gõda ŸrŸnlerinin çoğunda sağlõğa zararlõ maddeler 
bulunmaktadõr. Bu şekli ile kamu yayõncõlõğõ aracõyla halk sağlõğõna zararlõ 
ŸrŸnlerin reklamõ yapõlmakta ve toplum sağlõğõ kamu yayõncõsõ tarafõndan 
tehlikeye atõlmaktadõr. 

TRT 1 ailece izlendiğinden reklam yayõn kuşaklarõnõn izleyicileri arasõnda 
çocuklar da bulunmaktadõr. ‚ocuklar bu yolla sağlõğa zararlõ gõda reklamlarõna, 
cinsel içerik ve korku barõndõran reklamlara maruz kalmaktadõrlar. 

Kapitalist endŸstrinin ticari doyumsuzluk ve daha fazla kazanma hõrsõ nedeni ile 
meşrulaştõrmaya çalõştõğõ etik ve ahlak dõşõ reklam sektšrŸnde TRT, reklam 
yayõnlarõnda seçici davranmalõdõr. TRT, sektšre etik ve ahlak kurallarõna bağlõ 
kalõnarak reklam hizmeti verilebileceği mesajõ vermeli ve šncŸlŸk etmelidir. 
Marka, ŸrŸn ve hizmet tanõtõmõ yapõlõrken ticari kaygõnõn yayõncõlõğõn šnŸne 
geçmesine izin verilmemelidir. 

TRT 1 reklam yayõnlarõ ve reklam veren firmalarõn resmi Youtube kanallarõnda 
yayõnlanan aynõ reklamlar izlendiğinde herhangi bir sansŸre rastlanmamõştõr.   

Araştõrma bulgularõna gšre TRT, RT†K tarafõndan belirlenen reklam sŸrelerine 
uymaktadõr. 

Kamu yayõncõsõ, reklamõ kaliteli yayõnlar için araç olarak kullanmalõ ve reklam 
amaçsallaştõrõlmamalõdõr. Genel izleyici kitlesi içinde en savunmasõz olanlar 
çocuklardõr. Bu nedenle çocuklarõn ruh ve beden sağlõklarõna zarar verecek 
reklamlar yayõnlanmamalõdõr. TRT ‚ocuk kanalõ, çocuklarõ ticari faaliyetten 
uzak tutmak, ruh ve beden sağlõklarõnõn koruma saiki ile reklam almamaktadõr. 
Ancak TRT 1 kanalõnda çocuklara yšnelik reklamlar (jelibon reklamõ) 
yayõnlanmaktadõr. 
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Kamu yayõncõlõğõ ile ilgili araştõrmalar çoğunlukla Òbağõmsõz yayõncõlõk Ó, ÒšzgŸr 
yayõncõlõkÓ, Òçoğunluğun temsiliÓ ve Òsiyasi erk denetimiÓ ekseninde yapõlmõştõr. 
Kamu yayõncõlõğõ yapan kuruluşlar, toplumu manipŸlasyon ve dezenformasyona 
karşõ korumalõlar, topluma manipŸle ve deforme edilmiş haber-bilgi 
vermemelidirler. †lkemiz kamu yayõncõsõ TRTÕnin toplumu eğitme 
yŸkŸmlŸlŸğŸ vardõr. Toplumu doğru şekilde bilinçlendirmek ve eğitmek adõna 
RT†KÕŸn belirlediği šlçŸleri hassasiyetle uygulamalõdõr.  

TRT mevzuatõnda kanunlara yapõlan atõflarda atõf yapõlan kanunun mŸlga olduğu 
tespit edilmiştir. Bu bağlamda, mevzuat değişiklikleri šzenle takip edilmelidir. 
Reklam, tutum ve davranõşlarõn yšnlendirilmesindeki başarõsõ nedeni ile etkili bir 
iletişim tŸrŸdŸr. Bu yšnŸ ile šzellikle çocuklarõ geleceğe hazõrlamak için (kitap 
tanõtõmõ, dijitalin doğru kullanõlmasõ) etkili bir mecradõr. Toplumsal etik 
kurallarõna uymak koşulu ile reklam, Ÿretici ve tŸketici için etkili bir iletişim 
aracõdõr. 

Kamu yayõncõsõ TRT yapõmõ film ve dizilerde, reklam etkisi ve baskõsõ ilginç bir 
araştõrma konusu olarak gšzŸkmektedir. 
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ÖZ 

Bu çalışma, gazete haberlerinin Suriyeli sığınmacıları nasıl temsil ettiğine 
ilişkin nitel bir inceleme sunmaktadır. Araştırma, Türkiye’nin göçmenlere 
Avrupa sınır kapısını açtığı 28 Şubat 2020-15 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki 
dönemi kapsayan kesitsel bir çalışmadır. Araştırmada, en yüksek tiraja ve farklı 
yayın politikalarına sahip Hürriyet, Sabah, Sözcü gazetelerinde yayımlanan ve 
Suriyeli sığınmacıları konu edinen haberler incelenmiştir. Haberlere ulaşmak 
için gazete arşivlerinde “göçmen”, “mülteci”, “sığınmacı” ve “Suriyeli” anahtar 
kelimeleri aratılmıştır. Araştırma sorusu şudur: Suriyeli sığınmacılar, en yüksek 
tiraja ve farklı yayın politikalarına sahip gazeteler tarafından haberlerde nasıl 
temsil edilmektedir? Çalışma, Fairclough’un eleştirel söylem analizinde 
sistematikleştirdiği metin, söylemsel pratikler ve sosyal pratikler boyutlarının 
çözümlemesine dayanmaktadır. Bulgular, sığınmacılara ilişkin haberlerde 
olayın bağlamından koparıldığını, sığınmacıların özne değil, nesne olarak 
konumlandırıldığını ve çoğunlukla örtük biçimde biz/onlar ayrımı yaratılarak 
benzer şekillerde temsillerin tercih edildiğini saptamaktadır. Bu temsillerle 
söylemsel ve sosyal pratikler, mevcut güç ilişkilerinin yeniden üretimine 
katkıda bulunmaktadır. 
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 Çalışmanın sonuçları, gazetelerin yayın politikalarının haber içeriklerini her 
zaman farklılaştırmadığını, kimi zaman da belirli dönemlerde benzer söylem ve 
temsilleri benimsediğini göstermektedir. 

Anahtar Sözcükler: Haber Temsili, Sığınmacı, Eleştirel Söylem Analizi. 

 

REPRESENTATION OF SYRIAN REFUGEES IN 
TURKISH PRESS: A CRITICAL ANALYSIS ON NEWS 

ABSTRACT 
This study presents a qualitative analysis of how newspaper articles represent 
Syrian refugees. The research is a cross-sectional study covering the period 
between 28 February 2020 and 15 May 2020, when Turkey opened the 
European border gate to immigrants. In the research, the news about Syrian 
refugees published in the newspapers Hürriyet, Sabah, and Sözcü, which have 
the highest circulation and different publication policies, were examined. To 
reach the news, the keywords “immigrant”, “refugee”, “asylum seeker” and 
“Syrian” were searched in the newspaper archives. The research question is: 
How are the Syrian refugees represented in the news by the newspapers with 
the highest circulation and different publication policies? The study is based on 
the analysis of the dimensions of text, discursive practices, and social practices, 
which Fairclough systematized in his critical discourse analysis. Findings 
indicate that the news about refugees are taken out of context, refugees are 
positioned as objects rather than subjects, and similar representations are 
preferred, mostly by creating an implicit us/them distinction. These 
representations and discursive and social practices contribute to the 
reproduction of existing power relations. The results of the study show that the 
publishing policies of the newspapers do not always differentiate their news 
content, and sometimes they adopt similar discourses and representations in 
certain periods. 
Keywords: News Representation, Refugee, Critical Discourse Analysis. 
 
GİRİŞ 

Suriye’de yaşanan savaş, Mart 2020’den itibaren onuncu yılına girmiş 
bulunmaktadır. Savaş, siviller ve devletler için büyük bir kriz olma özelliğini 
sürdürmektedir. Başka ülkelere sığınmak zorunda kalan Suriyelilere Türkiye (3 
milyon 614 bin), Lübnan (952 bin), Ürdün (952 bin), Irak (252 bin) ve Mısır 
(133 bin) gibi ülkeler ev sahipliği yapmaktadır. Bu süreçte Suriyeliler, 
sığındıkları ülkelerde pek çok zorlukla karşılaşmakta, bu zorlukların başını 
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GİRİŞ 

Suriye’de yaşanan savaş, Mart 2020’den itibaren onuncu yılına girmiş 
bulunmaktadır. Savaş, siviller ve devletler için büyük bir kriz olma özelliğini 
sürdürmektedir. Başka ülkelere sığınmak zorunda kalan Suriyelilere Türkiye (3 
milyon 614 bin), Lübnan (952 bin), Ürdün (952 bin), Irak (252 bin) ve Mısır 
(133 bin) gibi ülkeler ev sahipliği yapmaktadır. Bu süreçte Suriyeliler, 
sığındıkları ülkelerde pek çok zorlukla karşılaşmakta, bu zorlukların başını 

ikamet izni, ikamet kartı, güvenlik, olumsuz algı ve yasal belirsizlik gibi 
konular çekmektedir. En fazla Suriyeli sığınmacıyı barındıran Türkiye’de de 
benzer şekilde olumsuz algı, dil ve hareketlilik gibi zorluklar oldukça yoğun bir 
şekilde yaşanmaktadır (URL-1).  

Suriyelilerin sığındığı ülkelerde yaşadığı sıkıntılar karşısında, sığınılan ülkeler 
ve Avrupa devletleri için de pek çok zorluk doğmuş ve doğmaya devam 
etmektedir. Suriye'deki çatışma devam ettikçe ve Suriyelilerin sığındıkları 
ülkelerdeki kalış süresi uzadıkça kimlik siyaseti, ekonomik kaygılar, statükonun 
sürdürülebilirliği ve insan hakları gibi konularda yaşanan sorunlar sıklıkla 
gündem konusu olmuştur (Atasü-Topçuoğlu, 2018: 283). Hatta Suriyelilerin 
durumu, Suriye iç savaşının başlamasından bu yana Türk toplumunda tartışma 
konusu olmuştur (Erkal, 2018: 240-241). Sığınmacıların sayısının zamanla 
artması ise gündemdeki sığınmacılara yönelik söylem ve beraberinde karşı 
söylemleri de artırmıştır. Bu söylemlerin oluşturulması ve yayılmasında birincil 
işleve sahip medyayı dışarıda bırakmak mümkün değildir. Mevcut 
araştırmaların çoğu, haber medyasının sığınmacıları tanımlamak için kullandığı 
dile yani söyleme odaklanmaktadır (Farris ve Mohamed, 2018: 818). Bu 
anlamda, medyanın güç ilişkileri tarafından şekillendirildiği (van Dijk, 2001) ve 
toplum üzerindeki etkisi de göz önünde tutulduğunda, sığınmacılara yönelik 
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olmadan daha iyi bir yaşam ve ekonomik koşullara ulaşabilmek amacıyla göç 
eden kişi” olarak tanımlanmasıdır (Erkal, 2018: 242). 

Bu bilgilerden de anlaşılacağı gibi medya, geçici korunma statüsünde bulunan 
sığınmacılar konusunda kamuoyuna vereceği bilgileri belirtilen yönetmelikler 
doğrultusunda yapmalıdır. Buna göre medyanın, çeşitli sebeplerle Türkiye’ye 
sığınan bu kişilerin aslında misafir edildiğini, insani ihtiyaçlarının en iyi şekilde 
karşılanması gerektiğini, bu anlamda yardıma muhtaç gruplar olup henüz kalıcı 
olmadıklarını aktarması gerekmektedir. Bunun da ötesinde Türkiye, geçici 
korunma statüsünde bulunan söz konusu sığınmacılara henüz bu statülerinde bir 
değişiklik olmasa bile kendi vatandaşlarına sunmak zorunda olduğu gibi 
barınma, sağlık, eğitim ve beslenme ihtiyaçlarını en iyi biçimde karşılamalıdır. 
Sığınmacılar konusu, sığınmacı sayısındaki artışla birlikte şüphesiz yeni 
düzenlemelere ihtiyaç duymaktadır. Medyanın misyonu gereği yapacağı haber 
çalışmalarında hukuki, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda çok yönlü 
düşünülmesi gereken bu ihtiyaçların ortaya konulmasında, kamuoyuna bilgi 
verilmesinde ve yapılan çalışmaların denetlenmesinde yine vazgeçilmez bir 
sorumluluk taşıdığının bilinciyle titizlik göstermesi beklenmektedir (Uçak, 
2017: 243-244). 

Literatür incelemesinden sonra bu çalışma, en yüksek tiraja ve farklı yayın 
politikalarına sahip üç gazetedeki haberleri analiz etmekte ve sığınmacıların 
nasıl temsil edildiğini araştırmaktadır. Eleştirel söylem analizine dayanan 
çalışma, Hürriyet, Sabah ve Sözcü gazetelerini kapsamaktadır. Bu örneklerle 
toplumsal bir sorun olarak görülen sığınmacıların (van Dijk, 1991: 245) 
haberlerde hangi temsillerle ele alındığı saptanmaktadır. Çalışmanın zaman 
dilimi, Suriye rejim güçlerinin İdlib’deki Türk askerlerine yönelik hava 
saldırısının ardından Türkiye’nin tüm göçmenlere Avrupa sınır kapılarını açtığı 
28 Şubat 2020-15 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki haberleri kapsamaktadır. 
Araştırmada analiz edilen haberler, ölçüt örnekleme yöntemiyle 
sınırlandırılmıştır. Sınır kapılarının şubat ayının son günlerinde açılması 
nedeniyle 28-29 Şubat günlerinde yayınlanan haberler de dâhil olmak üzere, 1-
15 Mart, 1-15 Nisan, 1-15 Mayıs 2020 tarihleri aralığındaki haberler, örneklem 
olarak alınmıştır. Söz konusu gazetelerin dijital versiyonları analiz kapsamında 
tutulmuştur. Araştırma sorusu şudur: Suriyeli sığınmacılar, en yüksek tiraja ve 
farklı yayın politikalarına sahip gazeteler tarafından haberlerde nasıl temsil 
edilmektedir? Bu çerçevede çalışmada, ilk olarak medya ve öteki ilişkisine 
değinilmiş ardından gazete çözümlemeleri yapılmıştır. Bulgular ise eleştirel 
söylem analizinin sistematize edilmesi için önerilen sınıflandırmalar açısından 
tartışılmıştır. 
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Medya ve Öteki 
Medya, bireylerin duygu, düşünce, inanç ve tutumlarını etkilemektedir (Blumer, 
1958; Vliegenthart & Boomgaarden, 2007). Bu yüzden medyada neyin sunulup 
sunulmadığı ile sunulan şeyin hangi çerçevede nasıl sunulduğu oldukça 
önemlidir. Medyanın herhangi bir şeyi sunma şekli, okuyucunun o konuyu nasıl 
anladığını, yorumladığını ve etkilendiğini şekillendirmektedir (McCombs & 
Ghanem, 2001; KhosraviNik, 2010; Hassan, 2018). Bu açıdan temsil kavramı 
oldukça merkezi bir konuma sahiptir. Temsil kavramının temelinde ise “dil” 
bulunmaktadır. Temsil kavramı, dünyayı anlamlı kılmak ve bu doğrultuda dili 
kullanmak şeklinde karşılığını bulmaktadır (Hall, 2017: 23). Üretim ve dolaşımı 
sağlayan dilin kendine has kuralları bulunmaktadır. Sembolik araçlarla 
düzenlenen dil, söylemsel bir biçim almaktadır. Ancak bu söylem, gerçeğin 
şeffaf bir temsilini değil, dilin mevcut koşullar altındaki ilişkisinin temsilini 
oluşturmaktadır (Hall, 2005: 117-120). İdeoloji ve hegemonyanın kendini var 
etmesi ve sürdürülmesi de bu temsiller aracılığıyla mümkün olmaktadır. 

Medya, ötekiler hakkında okurların ne düşünmesi, nasıl düşünmesi ve 
konuşması gerektiğini şiddetle vurgularken aynı zamanda metaforlar, ideolojiler 
ve inançlar inşa edip dağıtmaktadır (van Dijk, 1991: 246; Santa Ana, 2002: 
822). Söylem ve temsil üzerinden anlam inşa edilen medyada (Hall, 2017; 
Wodak, 2012) yaratılan bazı kodların anlamları öylesine yaygınlaşmış ve 
içselleştirilmiştir ki bu kodları doğal olarak düşünmek bile mümkündür. Bu 
yolla doğallaştırılmış kodların ideolojik etkisi gizlenmektedir. Bu etkileri 
anlamak için medya söylemi ve temsilindeki tahakküm ve direniş ilişkilerinin 
üretildiği alanlara bakmak oldukça önemlidir. Eşitsizliklerin kurgulanıp yeniden 
üretildiği bu alanlarda bireyler, belirli kodlar etrafında kategorileştirmeye maruz 
bırakılmaktadır. Kategorileştirilen bu kodlar ise o kültürün “anlam haritalarına” 
işaret etmektedir. Bu anlamda oluşturulan “seçici algılar” (Hall, 2005: 121-125) 
ötekiye karşı kayıtsızlık, belirlenmezlik, normatiflik (Bauman, 1995: 91) algısı 
oluşturmakta ve ötekiye karşı ortak bir korku yaratmaktadır.  

Medyada öteki olarak temsil edilen sığınmacılar da kamuoyunun oldukça 
dikkatini çekmekte ve gündemdeki tartışmaların öznesi değil, nesnesi 
olmaktadır. Çoğunlukla medya paniğine neden olarak gösterilen sığınmacılar, 
olumsuz ve tehditkâr olarak temsil edilmekte, politik bir sorun haline 
getirilmektedir (van Dijk, 1991: 2). Öte yandan, sosyal bir sorun olarak 
somutlaştırılan sığınmacı ötekiler, medyada suç ya da savaş gibi diğer 
sorunlarla ilişkili olarak temsil edilmektedir (Cisneros, 2008: 569). Dolayısıyla 
medyada ötekiye karşı sunulan bu gibi temsiller sosyal, politik, ekonomik ve 
kültürel boyutlardaki eşitsiz söylemlerle desteklenmekte ve 
içselleştirilmektedir. 
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Öteki olarak konumlandırılan sığınmacılara ilişkin çalışmaların çoğunluğu, 
yaratılan biz ve onlar karşıtlığı üzerine kuruludur (KhosraviNik, 2010; Nolan 
vd., 2011; Valenzuela-Vergara, 2018; van Dijk, 2001; Wodak, 2012; Wodak & 
Reisigl, 2001). Bu karşıtlık çerçevesinde sunulan medya temsillerinde 
sığınmacılar, hem sosyal problem olarak inşa edilen hem de olası çözümlerin 
belirlendiği bir alan olarak sunulmaktadır (Bruno, 2016: 46). Bu alan, 
sığınmacıların medyada hangi temsillerle sunulduğuna dair oldukça önemli 
ipuçları taşımakta ve kurgulanan ötekileştirmeyi görünür kılmaktadır. 

Konuya ilişkin Türkiye’deki bazı çalışmalara bakıldığında, gazetelerin ideolojik 
bakış açısının haber içeriğini farklılaştırdığı görülmektedir. Sığınmacılar 
haberlerde ideolojik bakış açısı doğrultusunda ya kolektif olarak mağdur 
kitleler, yardıma muhtaç ve korunması gereken kimseler ya da ev sahibi ülkeyi 
tehdit eden sorunlu topluluklar, isyancı ve terörist kimseler olarak 
sunulmaktadır (Efe, 2015; Erdoğan, 2015; Göktuna Yaylacı & Mine Karakuş, 
2015). Suriyeli sığınmacılara ilişkin temsillere bakıldığında, temsillerin 
sığınmacıyı zorlu koşullar içinde “yoksul” ve “yardıma muhtaç” olarak 
gösterirken, aynı sıklıkta toplum güvenliği için bir “tehdit” olarak da gösterdiği 
gözlenmektedir (Pandır vd., 2015). Bazı çalışmalarda, Suriyeli sığınmacıların 
varlığı, net bir biçimde tehdit olarak görülmekte ve sığınmacılar tehlikeli, suça 
eğilimli ekonomik yük olarak temsil edilmektedir (Ayhan vd., 2018; Bayram, 
2015; Doğanay ve Çoban Keneş, 2016; Ekşioğlu Sarılar, 2018; Gölcü & Dağlı, 
2017; Ünal, 2014). Bunun karşısında, kimi çalışmalarda ise sığınmacıların 
mağdur (Ayhan vd., 2018; Bayram, 2015; Ekşioğlu Sarılar, 2018; Göker & 
Keskin, 2015; Sunata & Yıldız, 2018; Şen, 2017) ve misafir (Doğanay ve 
Çoban Keneş, 2016) gibi temsillerle işlendiği ya da yeteri kadar işlenmediği 
(Toker, 2019) görülmektedir. Bununla birlikte, Suriyeli sığınmacılara ilişkin 
sunumlara geniş yelpazeden bakıldığında, Paksoy ve Şentöregil (2018)’in de 
belirttiği gibi haber içerikleri Suriyeli sığınmacıları nesneleştirmekte, bu durum 
ise sığınmacıların metinlerde aktif birer özne olmasını engellemektedir. Bu 
kapsamda, sığınmacıların olumlu temsil edildiği haberlerde bile stereotipik 
sığınmacı imgesinin yeniden üretildiği gözlenmektedir (Efe vd., 2018; Paksoy 
& Şentöregil, 2018). 

Konuya ilişkin dünyadaki çalışmalara bakıldığında da Türkiye’deki çalışmalara 
benzer şekilde, sığınmacıların haberlerde çoğunlukla orantısız ve abartılı 
şekillerde temsil edildiği görülmektedir (Farris & Mohamed, 2018; Mohamed 
& Farris, 2020; Vliegenthart & Boomgaarden, 2007). Bu temsiller, çoğunlukla 
sığınmacıların tehlikeli, sorunlu ve suça eğilimli (Bauman, 1995; Bruno, 2016; 
Caviedes, 2015; Cooper vd., 2017; Farris & Mohamed, 2018; KhosraviNik, 
2010; López-Sanders & Brown, 2020; Salomoni, 2016; Santa Ana, 2002; 
Valenzuela-Vergara, 2018; van Dijk, 1991; 2018; Wodak, 2006; 2012) olarak 
sunulduğuna ilişkin önyargılı (Farris & Mohamed, 2018; Mohamed & Farris, 
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2020; van Dijk, 2001; Wal, 1996) sunumlardan oluşmaktadır. Öte yandan 
çalışmalarda, sığınmacıların çoğunlukla insani yardımı ve korunmayı hak eden 
masum kurbanlar ya da ev sahibi ülke için tehdit oluşturan ve istenmeyen 
misafir (Gorp, 2005) olarak sunulduğu görülmektedir. Ayrıca bu çalışmalarda, 
Türkiye’deki çalışmaların bulgularına benzer biçimde, sığınmacıların olumlu 
temsil edildiği durumlarda da stereotipik sığınmacı imgesinin yeniden üretildiği 
görülmektedir (Schemer, 2012; van Dijk, 1991; Vliegenthart & Boomgaarden, 
2007). 

Sığınmacıların haberlerde temsiline ilişkin literatüre bakıldığında, literatürdeki 
boşluklar ve tutarsızlıklar dikkat çekmektedir. Sığınmacıların kimi zaman 
mağdur, yardıma muhtaç kimi zaman suça eğilimli, tehlikeli, sosyal ve 
ekonomik yük kimi zaman ise olumlu temsil edilse bile streotipik imgeler 
şeklinde işlendiği gözlenmektedir. Bunun da ötesinde, sığınmacıların haberlerde 
yeteri kadar işlenmediği görülmektedir. Efe (2015)’nin de belirttiği gibi, bazı 
çalışmalarda sığınmacıların topluma sağladığı kazanımlar fazla olsa bile medya, 
tehdit imgelemi kullanarak tutarsız bir tutum sergilemektedir. Birçok çalışmada 
ön plana çıkan temalarda da hem ırkçı hem de olumsuz perspektiflerle temsil 
dikkat çekmektedir. Bu temsiller, ev sahibi ülkelerdeki sert göçmen 
politikalarının yasallaşması, meşrulaştırılması ve ekonomik kısıtlamaların 
uygulanması noktasında ülkelere kolaylık sağlamaktadır. Bunlar dışında, 
iktidarın meşrulaştırılması ya da muhalefet oluşturulması noktalarında da ev 
sahibi ülkelerde bu temsiller birer araç olarak kullanılmaktadır. Bu gerekçelerle 
bu çalışma, en yüksek tiraja ve farklı yayın politikalarına sahip gazetelerin, 
sığınmacılara yönelik haber temsillerinde haber içeriklerini farklılaştırıp 
farklılaştırmadığının sınanması açısından oldukça önemli bir noktaya işaret 
etmektedir. Ayrıca çalışmada, sığınmacılara ev sahipliği yapan Türkiye’nin 
gazetelerde ekonomik, politik ve kültürel yapılar çerçevesinde sığınmacıları 
nasıl temsil ettiğinin yansımalarını bulmak mümkündür.  

Amaç ve Yöntem 

Bu çalışmada, Türkiye’de sığınmacı konumunda kabul edilen Suriyelilerin 
gazetelerde nasıl temsil edildiği analiz edilmektedir. Çalışmada, gazete 
haberlerindeki temsiller ortaya konmaktadır.  

Haberlerde Suriyeli sığınmacılara yönelik temsilleri sunan bu çalışmada, 
yöntem olarak Fairclough’un eleştirel söylem analizi kullanılmıştır. 
Fairclough’un yöntemi, dilbilim ve edebiyat alanındaki çalışmaların ötesine 
geçen iletişim ve medya odaklı çalışmalarda da medya içeriklerinin analizinde 
kullanılan eleştirel söylem analizlerinden birisidir. Fairclough’un yöntemi, 
haber analizlerinde (URL-2) kullanılmaya başlayan bir yöntem olması 
sebebiyle hem konuya uygunluk hem de alana katkı sağlamak amacıyla tercih 
edilmiştir. Bununda ötesinde, Fairclough’un yönteminin seçilme nedeni, 
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söylemin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını tam olarak anlamak için alternatif 
yaklaşımlardan daha hızlı bir yöntem sunması (Richardson, 2007: 37) ve 
temsillerdeki pratikleri görünür kılmasıdır. Bu bağlamda Fairclough (1992; 
1993; 1995a; 1995b)’un eleştirel söylem analizinde sistematikleştirdiği; metin, 
söylemsel pratikler ve sosyal pratikler boyutları çözümlenmiştir. 

Eleştirel söylem analizi gücün kötüye kullanımı, egemenliğin ve eşitsizliğinin 
üretimiyle yeniden üretimi ve direnişi üzerine çalışmaktadır (Fairclough, 1995b; 
van Dijk, 2001: 352; Özer, 2008: 400). Bu anlamda, toplumsal sorunlarla 
ilgilenen bir tür söylem analitik araştırmasıdır. Dilin ideoloji tarafından 
kuşatılmış olmasından ötürü toplumsal ve kültürel süreçlerdeki dilin yapısına 
odaklanmaktadır (Fairclough, 1995b; Richardson, 2007). Böylelikle eleştirel 
söylem analizinde metinlerin farklı yapılarını ve stratejilerini ortaya çıkarmak 
amaçlanmaktadır (Fairclough, 2016; van Dijk, 2018). Bu amaçla sadece 
metinsel özellikleri ölçmek ve anlamlandırmak yerine aynı zamanda, 
metinlerdeki örüntüleri ortaya çıkarıp üretici/metin/tüketici arasındaki ilişkiye 
odaklanmaktadır (Richardson, 2007).  

Eleştirel söylem analizi, söylem ve sosyal uygulamaların diğer unsurları 
arasındaki diyalektik ilişkilerin analizidir (Chiapello & Fairclough, 2002: 186). 
Bunu diyalektik-ilişkisel yaklaşımla açıklayan Fairclough, 4 aşama 
önermektedir (akt. Özer, 2018: 71): 

1- Semiyotik açıya sahip sosyal bir yanlışa odaklanılmalıdır. Çünkü sosyal 
yanlış, sosyal sistemin görünümlerini ifade eder. 

2- Sosyal yanlışa yönelmenin engelleri tanımlanmalıdır. Söylem düzeni ve 
sosyal pratiklerin diğer unsurları arasındaki ya da metinlerin diğer unsurları 
arasındaki diyalektik ilişkiler çözümlenir. 

3- Sosyal düzenin sosyal yanlışa ihtiyacı olup olmadığı düşünülmelidir. 

4- Engelleri aşmanın mümkün yolları tanımlanmalıdır. 

Fairclough’un eleştirel söylem çözümlemesi, üç boyuta sahiptir. Metin 
boyutunda, görsel imgeleri de kapsayan sözlü ya da yazılı metinler analiz 
edilmektedir. Söylemsel pratik boyutunda, metnin söylemsel pratiğinin üretimi, 
tüketimi ve dağıtımı çözümlenmektedir. Sosyal pratikler (sosyo-kültürel pratik) 
boyutunda ise metin içerisindeki kurumsal çözümleme ve söylem pratikleri 
analiz edilmektedir (akt. Özer, 2018: 69). Özetle bu sistematikleştirmenin 
amacı, eleştirel söylem çözümlemesi için planlanmış bir çerçeve sunmaktır. 

Bu anlamda, eleştirel söylem çalışmaları önyargı, ideoloji, güç ve çeşitli 
meşruiyet kaynaklarını teorik ve kavramsal açıdan incelemektedir 
(KhosraviNik, 2010: 3). Benzer şekilde, bu çalışmada da hem metin 
çözümlemesi hem süreç çözümlemesi hem de bu süreçleri yöneten sosyo-
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söylemin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını tam olarak anlamak için alternatif 
yaklaşımlardan daha hızlı bir yöntem sunması (Richardson, 2007: 37) ve 
temsillerdeki pratikleri görünür kılmasıdır. Bu bağlamda Fairclough (1992; 
1993; 1995a; 1995b)’un eleştirel söylem analizinde sistematikleştirdiği; metin, 
söylemsel pratikler ve sosyal pratikler boyutları çözümlenmiştir. 

Eleştirel söylem analizi gücün kötüye kullanımı, egemenliğin ve eşitsizliğinin 
üretimiyle yeniden üretimi ve direnişi üzerine çalışmaktadır (Fairclough, 1995b; 
van Dijk, 2001: 352; Özer, 2008: 400). Bu anlamda, toplumsal sorunlarla 
ilgilenen bir tür söylem analitik araştırmasıdır. Dilin ideoloji tarafından 
kuşatılmış olmasından ötürü toplumsal ve kültürel süreçlerdeki dilin yapısına 
odaklanmaktadır (Fairclough, 1995b; Richardson, 2007). Böylelikle eleştirel 
söylem analizinde metinlerin farklı yapılarını ve stratejilerini ortaya çıkarmak 
amaçlanmaktadır (Fairclough, 2016; van Dijk, 2018). Bu amaçla sadece 
metinsel özellikleri ölçmek ve anlamlandırmak yerine aynı zamanda, 
metinlerdeki örüntüleri ortaya çıkarıp üretici/metin/tüketici arasındaki ilişkiye 
odaklanmaktadır (Richardson, 2007).  

Eleştirel söylem analizi, söylem ve sosyal uygulamaların diğer unsurları 
arasındaki diyalektik ilişkilerin analizidir (Chiapello & Fairclough, 2002: 186). 
Bunu diyalektik-ilişkisel yaklaşımla açıklayan Fairclough, 4 aşama 
önermektedir (akt. Özer, 2018: 71): 

1- Semiyotik açıya sahip sosyal bir yanlışa odaklanılmalıdır. Çünkü sosyal 
yanlış, sosyal sistemin görünümlerini ifade eder. 

2- Sosyal yanlışa yönelmenin engelleri tanımlanmalıdır. Söylem düzeni ve 
sosyal pratiklerin diğer unsurları arasındaki ya da metinlerin diğer unsurları 
arasındaki diyalektik ilişkiler çözümlenir. 

3- Sosyal düzenin sosyal yanlışa ihtiyacı olup olmadığı düşünülmelidir. 

4- Engelleri aşmanın mümkün yolları tanımlanmalıdır. 

Fairclough’un eleştirel söylem çözümlemesi, üç boyuta sahiptir. Metin 
boyutunda, görsel imgeleri de kapsayan sözlü ya da yazılı metinler analiz 
edilmektedir. Söylemsel pratik boyutunda, metnin söylemsel pratiğinin üretimi, 
tüketimi ve dağıtımı çözümlenmektedir. Sosyal pratikler (sosyo-kültürel pratik) 
boyutunda ise metin içerisindeki kurumsal çözümleme ve söylem pratikleri 
analiz edilmektedir (akt. Özer, 2018: 69). Özetle bu sistematikleştirmenin 
amacı, eleştirel söylem çözümlemesi için planlanmış bir çerçeve sunmaktır. 

Bu anlamda, eleştirel söylem çalışmaları önyargı, ideoloji, güç ve çeşitli 
meşruiyet kaynaklarını teorik ve kavramsal açıdan incelemektedir 
(KhosraviNik, 2010: 3). Benzer şekilde, bu çalışmada da hem metin 
çözümlemesi hem süreç çözümlemesi hem de bu süreçleri yöneten sosyo-

tarihsel koşulların çözümlemesi yapılmaktadır. Bu açıdan metinde sadece ne 
söylendiği değil, nasıl ve hangi bağlamlarda söylendikleri de saptanmakta ve 
ilişkisel çözümleme yapılmaktadır. 

Evren ve Örneklem 

Çalışma kapsamında en yüksek tiraja sahip farklı yayın politikaları olan Sözcü, 
Sabah ve Hürriyet gazetelerinin dijital versiyonları örneklem olarak seçilmiştir. 
Araştırmanın zaman dilimi, Türkiye’nin göçmenlere Avrupa sınır kapısını açtığı 
tarih olarak belirlenmiştir. Suriye rejim güçlerinin İdlib’deki Türk askerlerine 
yönelik hava saldırısının ardından Türkiye, Avrupa’ya gitmek isteyen 
göçmenleri durdurmama kararı almış ve tüm göçmenlerin transit geçişi için 
Avrupa sınır kapılarını 27 Şubat 2020 tarihinde açmıştır (URL-3; URL-4; URL-
5; URL-6). Bu olay üzerine yüzlerce göçmen Avrupa sınırına ulaşmaya 
başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Mart 2020 
itibarıyla Edirne'den ayrılan göçmen sayısının 142 bin 175'e ulaştığını 
söylemiştir (URL-7). Bu bağlamda araştırma, medya kuruluşlarında yer alan 
sığınmacılara yönelik haberlerin yoğunlaştığı 28 Şubat-15 Mayıs 2020 tarihleri 
arasındaki haberleri kapsamaktadır. Araştırmada analiz edilen haberler, ölçüt 
örnekleme yöntemiyle sınırlandırılmıştır. Bu kapsamda, sınır kapılarının şubat 
ayının son günlerinde açılması nedeniyle 28-29 Şubat günlerinde yayınlanan 
haberler de dâhil olmak üzere, 1-15 Mart, 1-15 Nisan, 1-15 Mayıs 2021 tarihleri 
aralığındaki ilgili tüm haberler örneklem olarak alınmıştır. Toplamda 55 haber 
analiz edilmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinde kullanılan ölçüt örnekleme, 
önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan bütün durumların çalışılması 
olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda, araştırmanın ölçütü olarak daha 
önceden hazırlanmış ölçütler listesi de kullanılabilir, araştırmacının kendisi de 
ölçütü oluşturabilir (Marshall & Rossman, 2014). Bu araştırmada ise 
araştırmacının kendisi ölçüt oluşturarak analizlerini bu ölçüt çerçevesinde 
uygulamıştır. 

Bu çalışma, bazı sınırlılıklara sahiptir. Bu sınırlamalardan ilki, örneklemin 
büyüklüğüyle ilişkilidir. Çalışmada, üç gazeteye ilişkin 55 haberden oluşan bir 
örneklem analiz edilmiştir. Hem gazete hem de haber sayısı bağlamında 
çalışmanın sonuçlarının genelleştirilebilir olmaktan uzak olduğu belirtilmelidir. 
İkinci sınırlılık, çalışmanın yöntemlerinden sosyal pratik boyutuyla ilişkilidir. 
Sınırlandırılmış gazete haberleri üzerinden ötekileştirilme sonucunda ortaya 
çıkan sosyal pratiklerin muhtemel sonuçlarının hepsine ulaşmak mümkün 
değildir. Mevcut haberler üzerinden sosyal pratikler bilgisine ulaşılmaya 
çalışılmıştır. Üçüncü sınırlılık, eleştirel söylem analiziyle ilişkilidir. Bu 
yöntemle yapılan analizlerin araştırmacının öznel düşüncelerinden bağımsız 
olması yine mümkün görünmemektedir. Dördüncü sınırlılık, haber seçimiyle 
ilişkilidir. Nitel çalışmalar detaylı bir analiz gerektirdiğinden haber sayısının 
fazla olması durumunda temsili bir örneklem seçilmektedir. Bu açıdan söz 
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konusu konuya ilişkin tüm haberlerin çalışmaya dâhil edilememesi son 
sınırlılığı oluşturmaktadır. Uzun süreli zaman dilimi aralığında bu yöntemle 
yapılan çalışmaların temsil yeterliliği olan haberler analiz edilse bile seçilen 
örneklemin tüm evreni temsil etmeyebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Verilerin Toplanması ve Analizi 
Suriyeli sığınmacılara ilişkin haberlere ulaşmak için gazetelerin internet 
arşivlerinde “göçmen”, “mülteci”, “sığınmacı” ve “Suriyeli” anahtar kelimeleri 
aratılmıştır. Ölçüt olarak, 28-29 Şubat günlerinde yayınlanan haberler de dâhil 
olmak üzere, 1-15 Mart, 1-15 Nisan, 1-15 Mayıs 2021 tarihleri aralığındaki 
haberler örneklem olarak alınmıştır. Bu doğrultuda, toplamda 55 haber analiz 
edilmiştir. Farklı gazetelerdeki haber içeriklerinin aynı ve birbirine çok benzer 
olduğu 9 habere bulgular bölümünde ayrıca yer verilmemiştir. 

Bulgular 

Metin Analizi 

Metin analizinde ana hatlarıyla kelime bilgisi, dilbilgisi, metin yapısı ve uyum 
gibi mikro yapıya odaklanılmıştır (Fairclough, 1992: 75; 1995a: 57). Bu 
özellikleriyle metin analizini, dilsel özelliklerin yansıması şeklinde görmek 
mümkündür. 

Kelime bilgisi analizinde haberde sıklıkla kullanılan kelimeler irdelenmiştir. 
Analiz edilen tüm gazetelerde iki kelime grubu analiz edilmiştir. Bunlardan ilki 
sosyal kimliğe, ikincisi ise korku ve endişe duygularına ilişkin kelime 
gruplarıdır. 

Sığınmacılara ilişkin haberlerde ilk olarak sosyal kimliği ifade eden kelimelerin 
sıklığı dikkat çekmektedir. Bunlar; Türkiye, Suriyeli, Avrupa, Yunanistan, 
göçmen, mülteci, sığınmacı, kardeşlerimiz, meselemiz, sorumluluğumuz, ülke, 
yurt, vatan, evlat, şehit, kahraman, askerlerimiz, Mehmetçik gibi kelimelerdir 
(URL-8; URL-9; URL-10; URL-11). Sosyal kimliği ifade eden kelimelerin 
kullanımına bakıldığında, ortak ifadelerin seçildiği gözlenmektedir. Ortak 
ifadeler, stratejik bir ortaklığın yansıması olduğundan bu kelimeler de ortak bir 
paydaşım alanı yaratmak amaçlı kullanılmaktadır. Özellikle “kardeşlerimiz, 
meselemiz, sorumluluğumuz, ülke, yurt, vatan, evlat, şehit, kahraman, 
askerlerimiz, Mehmetçik” gibi sıklıkla kullanılan kelimelerle ortak bir kimlik 
yaratılmakta ve ortak paydaşım alanında insanlar birleştirilmektedir. Biz kimlik 
kategorisinde yaratılan ortak paydaşım alanı ‘biz = tüm vatandaşlarımız’ olarak 
kurulmaktadır. Bu noktada görülmektedir ki kimlik yaratımı, aslında söylemin 
bir etkisi olarak şekillenmektedir.  

İkinci grupta ise korku ve endişe duygusunu ifade eden kelimelerin sıklığı 
dikkat çekmektedir. Bunlar; ölüm, dehşet, insanlık dışı, şiddet, saldırı, zulüm, 
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konusu konuya ilişkin tüm haberlerin çalışmaya dâhil edilememesi son 
sınırlılığı oluşturmaktadır. Uzun süreli zaman dilimi aralığında bu yöntemle 
yapılan çalışmaların temsil yeterliliği olan haberler analiz edilse bile seçilen 
örneklemin tüm evreni temsil etmeyebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Verilerin Toplanması ve Analizi 
Suriyeli sığınmacılara ilişkin haberlere ulaşmak için gazetelerin internet 
arşivlerinde “göçmen”, “mülteci”, “sığınmacı” ve “Suriyeli” anahtar kelimeleri 
aratılmıştır. Ölçüt olarak, 28-29 Şubat günlerinde yayınlanan haberler de dâhil 
olmak üzere, 1-15 Mart, 1-15 Nisan, 1-15 Mayıs 2021 tarihleri aralığındaki 
haberler örneklem olarak alınmıştır. Bu doğrultuda, toplamda 55 haber analiz 
edilmiştir. Farklı gazetelerdeki haber içeriklerinin aynı ve birbirine çok benzer 
olduğu 9 habere bulgular bölümünde ayrıca yer verilmemiştir. 

Bulgular 

Metin Analizi 

Metin analizinde ana hatlarıyla kelime bilgisi, dilbilgisi, metin yapısı ve uyum 
gibi mikro yapıya odaklanılmıştır (Fairclough, 1992: 75; 1995a: 57). Bu 
özellikleriyle metin analizini, dilsel özelliklerin yansıması şeklinde görmek 
mümkündür. 

Kelime bilgisi analizinde haberde sıklıkla kullanılan kelimeler irdelenmiştir. 
Analiz edilen tüm gazetelerde iki kelime grubu analiz edilmiştir. Bunlardan ilki 
sosyal kimliğe, ikincisi ise korku ve endişe duygularına ilişkin kelime 
gruplarıdır. 

Sığınmacılara ilişkin haberlerde ilk olarak sosyal kimliği ifade eden kelimelerin 
sıklığı dikkat çekmektedir. Bunlar; Türkiye, Suriyeli, Avrupa, Yunanistan, 
göçmen, mülteci, sığınmacı, kardeşlerimiz, meselemiz, sorumluluğumuz, ülke, 
yurt, vatan, evlat, şehit, kahraman, askerlerimiz, Mehmetçik gibi kelimelerdir 
(URL-8; URL-9; URL-10; URL-11). Sosyal kimliği ifade eden kelimelerin 
kullanımına bakıldığında, ortak ifadelerin seçildiği gözlenmektedir. Ortak 
ifadeler, stratejik bir ortaklığın yansıması olduğundan bu kelimeler de ortak bir 
paydaşım alanı yaratmak amaçlı kullanılmaktadır. Özellikle “kardeşlerimiz, 
meselemiz, sorumluluğumuz, ülke, yurt, vatan, evlat, şehit, kahraman, 
askerlerimiz, Mehmetçik” gibi sıklıkla kullanılan kelimelerle ortak bir kimlik 
yaratılmakta ve ortak paydaşım alanında insanlar birleştirilmektedir. Biz kimlik 
kategorisinde yaratılan ortak paydaşım alanı ‘biz = tüm vatandaşlarımız’ olarak 
kurulmaktadır. Bu noktada görülmektedir ki kimlik yaratımı, aslında söylemin 
bir etkisi olarak şekillenmektedir.  

İkinci grupta ise korku ve endişe duygusunu ifade eden kelimelerin sıklığı 
dikkat çekmektedir. Bunlar; ölüm, dehşet, insanlık dışı, şiddet, saldırı, zulüm, 

alçak, kötü muamele, güç, tehdit, kriz, panik, endişe, güvenlik, çatışma, polis, 
asker, mücadele, müdahale, bomba, korona gibi kelimelerdir (URL-12; URL-
13; URL-14). Haberlerde kullanılan bu kelimelerle durumun korkunçluğu ve 
endişe duyguları sıklıkla vurgulanmaktadır. Öte yandan, bu kelimelerle birlikte 
kullanılan güçlü, şefkatli, merhametli, kurtarıcı, barış gibi zıt kelimelerle de 
yine biz kimliği pekiştirilmektedir (URL-15). Bu doğrultuda ideolojik 
farklılıklarına rağmen Sabah ve Sözcü gazeteleri biz = ülke, sığınmacıları ise 
örtük olarak onlar/öteki olarak kodlamaktadır. Yaratılan bu zıt kategorilerde biz 
güçlüyüz, şefkatliyiz, merhametliyiz, kurtarıcıyız, barışçılız, onlar bizim 
gücümüze, merhametimize, şefkatimize, kurtarmamıza muhtaç kişilerdir. Açık 
anlamda onlar kodlaması ise Avrupa ülkeleri ve özellikle Yunanistan’a 
yapılmaktadır. Biz iyiyiz, onlar kötü stratejisi güdülmektedir (URL-16; URL-
17; URL-18; URL-19). Fairclough (1992: 75, 185; 1995a: 57)’un da belirttiği 
gibi, haberde terörist ya da özgürlük savaşçısı kelimesinin seçilmesinde olduğu 
gibi hem dil kullanım yapısı hem de anlam oldukça önemlidir. Bu açıdan 
seçilen kelimelerin sosyal ve kültürel süreçlerin bir sonucu olduğunu söylemek 
mümkündür. 

Dilbilgisi analizinde, haberlerde sıklıkla kullanılan zamir ve fiil kiplerine 
odaklanılmıştır. Haberlerde biz ve onlar zamirinin sıklıkla kullanıldığı, ideoloji 
ve güç ilişkisi doğrultusunda zamirlerin somutlaştırıldığı görülmektedir. 
Sıklıkla kullanılan bu (insanlar) gibi zamirler de sosyal mesafeyi daha karmaşık 
hale getirmektedir. Haberlerde biz ve onlar ayrımı yapılması ise onlarla kendini 
dolaylı bir şekilde ayırt etmekte, aralarında mesafe oluşturmaktadır. Biz 
zamirinin doğrudan ve dolaylı kullanımıyla çoğunlukla bireysel sorumluluklar 
ve üstlenilen roller vurgulanmaktadır. Hem doğrudan hem de dolaylı olarak 
kullanılan biz, bizim, bize, bizi gibi zamirlerle grup içi dayanışma, birlik olma 
ve aidiyet teşvik edilmektedir (URL-20; URL-21; URL-22; URL-23; URL-24). 
Ayrıca Fairclough (1989: 127)’un da belirttiği gibi yoğun biz kullanımı, okur 
kitlesinin de aynı fikirde olduğu ya da olması gerektiği iması yaratmaktadır. 
Onlar kullanımı ise daha çok kestirilemez, tehlikeli şeylere vurgu yapmakta, 
onların bizden olmadığı imasını yaratmaktadır. Onlar kullanımı Bauman (1999: 
63-94)’nın belirttiği gibi, geldikleri yere geri gönderilmesini, kendiliklerinden 
toplu olarak gitmelerini ya da fiziksel olarak bizden ayrılmalarını da görünür 
kılmaktadır. 

Metin yapısında temel olarak tekrarlayan formlar analiz edilmiştir. İlk olarak 
“karşılık vermek, sözler tutulmadı, kapıları açtı” şeklindeki kalıpların benzer 
şekillerde tekrarlandığı gözlenmektedir (URL-25; URL-26; URL-27). Bu 
tekrarlarla sınır kapısının açılması gerekçelendirilmektedir. Bununla birlikte, 
göçmen sayısı da haberlerde sürekli güncellenip, tekrarlanarak gündemde 
tutulmaktadır. Ayrıca “Yunan güvenlik güçleri, Yunan askerleri, Yunanistan 
şiddeti” gibi ifadelerin benzer şekillerde tekrarlanmasıyla açık bir şekilde öteki 
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olarak konumlandırılan Yunanistan hedef olarak gösterilmektedir (URL-28; 
URL-29; URL-30). Sığınmacılar ise bu tekrarlayan formlarda çoğunlukla 
mağdur olarak temsil edilmektedir. Bu anlamda üç gazetenin analiz edilen 
haberlerinde ortak bir ideolojik tavrın hâkim olduğunu söylemek mümkündür. 

Uyum analizinde, metin yapısındaki tutarlılığa odaklanılmaktadır. Bu 
kapsamda, kullanılan zamirlerin ve zamanların metin yapısıyla tutarlı olduğu 
görülmektedir. Zamir kullanımıyla biz ve onlar arasında ayrım yapılmakta, 
kimlerin dâhil ve hariç olduğu ayırt edilmektedir. Tekrar eden sözcükler, eş 
anlamlı sözcükler gibi metnin yapısında nelerin vurgulandığına bakıldığında ise 
(Fairclough, 1992: 77; 1995a: 58) amaçlanan anlam ve söylemin tutarlı bir 
şekilde inşa edildiği ve bütünlüğün sağlandığı görülmektedir. İkna stratejilerine 
ilişkin detaylı analiz, söylemsel pratikler analizinde yer almaktadır. 

Söylemsel Pratikler 

Söylemsel pratiklerde, metnin üretim ve dağıtım süreçlerindeki yapısal ve 
işlevsel özelliklere odaklanılmıştır. Üretici, metni biçimlendirmekte böylelikle 
okuyucunun anlayışını şekillendirmeye çalışmaktadır (Richardson, 2007: 41). 
Öte yandan metin, farklı sosyal bağlamlarda farklı şekillerde tüketilmektedir 
(Fairclough, 1992: 78-79; 1995a: 58). Dolayısıyla metinlerin üretim ve tüketimi 
sosyal koşullara gömülü olduğu için de (Richardson, 2007: 39) sosyokültürel 
pratiklerin metni nasıl şekillendirdiğine bakılmıştır (Fairclough, 1995a: 60). Bu 
analizde, sosyal aktörlerin herhangi bir olayı nasıl yorumladığını etkileyen 
faktörlerin neler olduğu ve bu sürecin metinlerin üretim ve dağıtımını nasıl 
etkilediği analiz edilmiştir. Yorumlamada ise güç ilişkileri ön plana 
çıkarılmıştır (Waller, 2006: 13). Bunun nedeni, bu süreçlerin iktidar 
ilişkilerinden bağımsız olmamasıdır (Hall, 2005). 

Üretim ve dağıtımda maliyetlerin yüksek olması nedeniyle haberlerde ajanslara 
bağımlılık dikkat çekmektedir. Söz konusu gazetelere haber sağlayıcı ajanslar 
olarak AA (Anadolu Ajansı), DHA (Demirören Haber Ajansı) ve İHA (İhlas 
Haber Ajansı), üretimi ve dağıtımı büyük ölçüde elinde tutmaktadır. Gazetelerin 
kendi muhabirlerinin haberleri oldukça düşük seviyededir. Öte yandan 
gazeteler, haber ajansları ve dağıtım kollarının büyük ölçüde birbiriyle 
bağlantılı olduğu gözlenmektedir. Hürriyet gazetesi DHA gibi Demirören 
Grubu’nun bünyesi altında, AA Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 
denetimindedir. İHA ile Turkuvaz Medya’ya bağlı Sabah gazetesi ise iktidara 
yakınlığıyla bilinmektedir. Bunun karşısında, Estetik Yayıncılık’a bağlı Sözcü 
gazetesi, iktidar karşıtlığıyla tanınmaktadır. Söz konusu üç gazetenin basılı 
dağıtımı ise yine Turkuvaz Medya’ya bağlı Turkuvaz Dağıtım Pazarlama 
tarafından yapılmaktadır. Ekonomi-politik bağlamda güç ilişkilerinin medya 
tekelinden bağımsız olmadığı ve dağıtımı oldukça önemli bir oranda etkilediği 
açık bir şekilde görülmektedir. İdeolojik farklılaşmaya rağmen haber kaynakları 
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olarak konumlandırılan Yunanistan hedef olarak gösterilmektedir (URL-28; 
URL-29; URL-30). Sığınmacılar ise bu tekrarlayan formlarda çoğunlukla 
mağdur olarak temsil edilmektedir. Bu anlamda üç gazetenin analiz edilen 
haberlerinde ortak bir ideolojik tavrın hâkim olduğunu söylemek mümkündür. 

Uyum analizinde, metin yapısındaki tutarlılığa odaklanılmaktadır. Bu 
kapsamda, kullanılan zamirlerin ve zamanların metin yapısıyla tutarlı olduğu 
görülmektedir. Zamir kullanımıyla biz ve onlar arasında ayrım yapılmakta, 
kimlerin dâhil ve hariç olduğu ayırt edilmektedir. Tekrar eden sözcükler, eş 
anlamlı sözcükler gibi metnin yapısında nelerin vurgulandığına bakıldığında ise 
(Fairclough, 1992: 77; 1995a: 58) amaçlanan anlam ve söylemin tutarlı bir 
şekilde inşa edildiği ve bütünlüğün sağlandığı görülmektedir. İkna stratejilerine 
ilişkin detaylı analiz, söylemsel pratikler analizinde yer almaktadır. 

Söylemsel Pratikler 

Söylemsel pratiklerde, metnin üretim ve dağıtım süreçlerindeki yapısal ve 
işlevsel özelliklere odaklanılmıştır. Üretici, metni biçimlendirmekte böylelikle 
okuyucunun anlayışını şekillendirmeye çalışmaktadır (Richardson, 2007: 41). 
Öte yandan metin, farklı sosyal bağlamlarda farklı şekillerde tüketilmektedir 
(Fairclough, 1992: 78-79; 1995a: 58). Dolayısıyla metinlerin üretim ve tüketimi 
sosyal koşullara gömülü olduğu için de (Richardson, 2007: 39) sosyokültürel 
pratiklerin metni nasıl şekillendirdiğine bakılmıştır (Fairclough, 1995a: 60). Bu 
analizde, sosyal aktörlerin herhangi bir olayı nasıl yorumladığını etkileyen 
faktörlerin neler olduğu ve bu sürecin metinlerin üretim ve dağıtımını nasıl 
etkilediği analiz edilmiştir. Yorumlamada ise güç ilişkileri ön plana 
çıkarılmıştır (Waller, 2006: 13). Bunun nedeni, bu süreçlerin iktidar 
ilişkilerinden bağımsız olmamasıdır (Hall, 2005). 

Üretim ve dağıtımda maliyetlerin yüksek olması nedeniyle haberlerde ajanslara 
bağımlılık dikkat çekmektedir. Söz konusu gazetelere haber sağlayıcı ajanslar 
olarak AA (Anadolu Ajansı), DHA (Demirören Haber Ajansı) ve İHA (İhlas 
Haber Ajansı), üretimi ve dağıtımı büyük ölçüde elinde tutmaktadır. Gazetelerin 
kendi muhabirlerinin haberleri oldukça düşük seviyededir. Öte yandan 
gazeteler, haber ajansları ve dağıtım kollarının büyük ölçüde birbiriyle 
bağlantılı olduğu gözlenmektedir. Hürriyet gazetesi DHA gibi Demirören 
Grubu’nun bünyesi altında, AA Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 
denetimindedir. İHA ile Turkuvaz Medya’ya bağlı Sabah gazetesi ise iktidara 
yakınlığıyla bilinmektedir. Bunun karşısında, Estetik Yayıncılık’a bağlı Sözcü 
gazetesi, iktidar karşıtlığıyla tanınmaktadır. Söz konusu üç gazetenin basılı 
dağıtımı ise yine Turkuvaz Medya’ya bağlı Turkuvaz Dağıtım Pazarlama 
tarafından yapılmaktadır. Ekonomi-politik bağlamda güç ilişkilerinin medya 
tekelinden bağımsız olmadığı ve dağıtımı oldukça önemli bir oranda etkilediği 
açık bir şekilde görülmektedir. İdeolojik farklılaşmaya rağmen haber kaynakları 

hemen hemen aynı olan bu gazetelerin iktidarla arasındaki mesafeyi 
kurmalarının da oldukça zor olduğunu söylemek mümkündür. Haberler -önceki 
çalışmaları destekler nitelikte- birçok yönden siyasi, ekonomik ya da diğer güç 
kurumlarıyla bağlantılıdır (van Dijk, 1991: 254). Yani haber söyleminin üretim 
bağlamından aslında bağımsız olmadığını ve Fairclough (1995b: 77)’un 
belirttiği gibi, söylemsel pratiklerin, mevcut söylem düzeni, mevcut güç 
ilişkilerinin yeniden üretimine ya da dönüşümüne katkıda bulunduğunu 
söylemek mümkündür. Bu çalışma çerçevesinde, dijital ortamdaki haberlerin 
analiz edildiği dikkate alındığında ise dağıtım şirketlerinin içeriğe etkisinden 
ziyade gazetelerin internet aracılığıyla ‘ideolojik haber içeriklerini’ daha kolay, 
hızlı ve ucuz şekilde yaydığı gerçeğinden söz etmek mümkündür. Gazetelerin 
hem basılı hem de dijital ortamdaki haberleri benzer ideolojik yapılanmayla 
işlenip dağıtıma sokulmaktadır. Bu açıdan, dijital ortamdaki haberlerin basılı 
haberlerle benzer içeriklere sahip olduğunu ve birbirinden bağımsız olmadığını 
söylemek yanlış olmayacaktır. 

Analiz edilen gazetelerde aktör olarak sırasıyla Türkiye, Yunanistan ve Avrupa 
Birliği’nin resmi yetkilileri ile küçük oranda da sığınmacıların 
konumlandırıldığı gözlenmektedir. Bilgilerin yorumlanmasına yönelik ilk 
izlenimi veren resmi yetkililer, kendi çıkarları doğrultusunda benzer görüşlere 
sahip ideolojilerin taşıyıcılığını yapmaktadır. Yetkililer, yardımseverlik, insan 
hakları ya da milliyetçilik gibi söylemlerle kendini hoşgörülü imajla 
yansıtmaktadır. Bununla birlikte sığınmacılar, “savaştan kaçan mülteciler” gibi 
genelleştirilmiş ifadelerle homojen hale getirilmektedir. Öte yandan, analiz 
edilen haberlerde sığınmacılar sınırda yaşadığı zorluklarla, güvenlik ve 
ekonomik açıdan tehdit unsuru olmalarıyla, yasadışı ve tehlikeli eylemleriyle 
örtük bir şekilde aktörleştirilmektedir (URL-31). 

Haberlerde aktörlerin biz ve onlar karşıtlığında sunulduğu görülmektedir. Bu 
stratejide, bizim iyi şeylerimiz/onların kötü şeyleri vurgulanmakta, bizim kötü 
şeylerimiz/onların iyi şeyleri önemsizleştirilmektedir (van Dijk, 1991; 1993; 
2001; 2011; 2018; Wodak, 2001). Bir anlamda, söylemsel pratiklerle ilişkilerin 
tahakkümü yeniden yapılandırılmaktadır (Fairclough 1992: 88). Bu strateji, 
bazen örtük ya da açık söylemlerle (URL-32) bazen de kurumların 
kişiselleştirilmesiyle (URL-33) yapılmaktadır. Haberlerde sığınmacılara 
atfedilen roller, kimi zaman suçlu kimi zaman kurban/mağdur niteliğinde 
olmasına rağmen, analiz edilen haberlerde biz karşıtı onlar olarak 
işlenmektedir. Kişinin haberleştirilmesi için sadece Suriye uyruklu olması 
yeterli olmakta, ya terör ve uyuşturucu suçuyla ya da nasıl öldüklerine ilişkin 
detaylarla ön plana çıkarılmaktadır.  

Bununla birlikte haberlerde, Suriyeli sığınmacıların ülkede barınabilmesi için 2 
argüman öne sürülmektedir. Çözüm yolu olarak ya “söz verilen” destekler 
sağlanmalı ya da sığınmacılar Avrupa ülkelerine gitmelidir. Peki, sığınmacılar 
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neden bu dönemde mevzu olmuş ve sınır kapıları açılmıştır? “Söz verilen” 
desteklerin sağlanmaması ve İdlib’de Türk askerlerinin şehit olması üzerine 
gelişen olaylar doğrultusunda, mevcut koşullar öne sürülerek sığınmacılar 
“sorunsallaştırılmıştır”. Hem ekonomik hem askeri alanda “acil bir durum” 
yaratılmış, sığınmacıların barındırılması tehlikeli bir risk durumuna 
dönüştürülmüştür. Hedef öncüllü bir politika izlenmiş, gerekli yardımların, 
desteklerin yapılması ya da sığınmacıların ülkeden ayrılması durumunda 
sorunun çözüleceği belirtilmiştir. Bunun dışında, başka hiçbir alternatifin 
sorunu çözmeyeceği vurgulanmıştır. Bu anlamda, ötekileştirmeyi meşrulaştırma 
argümanı olarak Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye Suriyeli sığınmacılar için 6 
milyar Euro yardım sözü vermesine rağmen ödememesi gösterilmektedir. 
Gazetelerin tümünde sığınmacıların serbest geçişine izin söylemi aynı zamanda, 
yeterli finans sağlanmaması söylemiyle yakından ilişkilidir. Böylelikle negatif 
çağrışım çerçevesi içerisinde verilen söylemsel pratiklerle güçsüz gruplar 
itibarsızlaştırılmakta (van Dijk, 1993: 264), var olan ayrımcılık yeniden 
üretilmektedir.  

Haberlerde ikna için kullanılan teknikler tekrarlama, sayısallaştırma ve 
gerekçelendirmedir. Bunlar; Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yapacağı yardım 
sözünü tutmadığı, Yunanistan güvenlik güçlerinin sığınmacılara şiddet 
uyguladığı, ülkeden ayrılan sığınmacı sayısının yüksek oranlarda güncellendiği, 
sadece Türkiye’nin sığınmacılara yardım ettiği gibi söylemlerdir (URL-34; 
URL-35; URL-36). Bu yönde Fairclough (2015: 191)’un ulusal kimliğin 
söylemsel stratejilerinden “sürdürme ve gerekçelendirme stratejileri” 
kullanılmakta, tehdit altındaki ulusal kimliği destekleme ve yeniden üretmeye 
ilişkin gerekçelendirmeler sıklıkla vurgulanmaktadır. Ayrıca belirli değerler ve 
hedefler vurgulanarak konu çerçevelenmekte, özellikle siyasi konuşmalar 
habere dönüştürülmektedir. Öte yandan, iktidara karşı muhalif tavrıyla bilinen 
Sözcü gazetesinin de diğer iki gazete gibi hükümetin söylem ve eylemlerini 
destekleyip ortak tavır içerisinde hareket ettiği gözlenmektedir. 

Özetle, haberin üretim süreçlerine bakıldığında, gazetelerin ekonomi-politik 
kaygılarla hareket ettiği ve hükümetin söylemlerini destekleyip beslediği 
görülmektedir. Gazeteler, Suriyeli sığınmacılara ilişkin haberlerde gerek 
kaynaklara bağımlılık gerekse hükümet söylemlerine ortaklık konusunda benzer 
tutumlar sergilemektedir. Kurumsal düzeyde editoryal bağlam açısından 
haberlerde benzerlik bulunmaktadır. Bu bağlamda, resmi söylemler gazetelerin 
üçünde de desteklenmekte ve benzer şekillerde temsil edilmektedir.  

Sosyal Pratikler 

Sosyal pratiklerle gazetecilik faaliyetlerine nüfuz eden ve onu şekillendiren 
yapılar, kurumlar ve değerler kastedilmektedir. Bu yüzden bu bölümde, 
gazetecilik yapısını oluşturan toplumun ideolojik, politik, ekonomik ve kültürel 
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neden bu dönemde mevzu olmuş ve sınır kapıları açılmıştır? “Söz verilen” 
desteklerin sağlanmaması ve İdlib’de Türk askerlerinin şehit olması üzerine 
gelişen olaylar doğrultusunda, mevcut koşullar öne sürülerek sığınmacılar 
“sorunsallaştırılmıştır”. Hem ekonomik hem askeri alanda “acil bir durum” 
yaratılmış, sığınmacıların barındırılması tehlikeli bir risk durumuna 
dönüştürülmüştür. Hedef öncüllü bir politika izlenmiş, gerekli yardımların, 
desteklerin yapılması ya da sığınmacıların ülkeden ayrılması durumunda 
sorunun çözüleceği belirtilmiştir. Bunun dışında, başka hiçbir alternatifin 
sorunu çözmeyeceği vurgulanmıştır. Bu anlamda, ötekileştirmeyi meşrulaştırma 
argümanı olarak Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye Suriyeli sığınmacılar için 6 
milyar Euro yardım sözü vermesine rağmen ödememesi gösterilmektedir. 
Gazetelerin tümünde sığınmacıların serbest geçişine izin söylemi aynı zamanda, 
yeterli finans sağlanmaması söylemiyle yakından ilişkilidir. Böylelikle negatif 
çağrışım çerçevesi içerisinde verilen söylemsel pratiklerle güçsüz gruplar 
itibarsızlaştırılmakta (van Dijk, 1993: 264), var olan ayrımcılık yeniden 
üretilmektedir.  

Haberlerde ikna için kullanılan teknikler tekrarlama, sayısallaştırma ve 
gerekçelendirmedir. Bunlar; Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yapacağı yardım 
sözünü tutmadığı, Yunanistan güvenlik güçlerinin sığınmacılara şiddet 
uyguladığı, ülkeden ayrılan sığınmacı sayısının yüksek oranlarda güncellendiği, 
sadece Türkiye’nin sığınmacılara yardım ettiği gibi söylemlerdir (URL-34; 
URL-35; URL-36). Bu yönde Fairclough (2015: 191)’un ulusal kimliğin 
söylemsel stratejilerinden “sürdürme ve gerekçelendirme stratejileri” 
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üçünde de desteklenmekte ve benzer şekillerde temsil edilmektedir.  

Sosyal Pratikler 
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özellikleri incelenmiştir (Fairclough, 1992: 66; Richardson, 2007: 114). Bu 
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kapsamında bakıldığında, Yunanistan polis ve istihbaratının, göçmenlere sınır 
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adaletsiz yapı göz ardı edilmektedir (URL-39; URL-40; URL-41; URL-42; 
URL-43; URL-44; URL-45; URL-46; URL-47; URL-48; URL-49). 

Öte yandan Suriyeli sığınmacılar, temel insan haklarından eğitimsizlik, 
ekonomik yetersizlikler, mevzuat eksiklikleri gibi nedenlerle 
yararlanamamakta, bunun sonucu olarak da uyum sorunları ortaya çıkmaktadır. 
Ancak sosyal yanlışın toplumsal düzenin doğasında olup olmadığına 
(Fairclough, 2009: 172) ya da sosyal yaşamdan dışlanmanın arka planına 
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bakılmadığı için bunun gibi hayati önem taşıyan konular medya temsillerinde 
göz ardı edilmekte, toplumsal gerçeklik çoğunlukla ötekileştirme çerçevesinde 
kurgulanmaktadır. 

Metaforlar ise toplumun duygu, düşünce, tutum, algı ve davranışını temel bir 
şekilde yapılandırmaktadır. Hatta bazı metaforlar öyle doğallaştırılmıştır ki, 
zamanla içselleştirilmesi kaçınılmaz olmuştur. Bunun en bariz örneği, 
medyanın militarist metafora hizmet ediyor olmasıdır (Fairclough, 1992: 194-
196). Haberlerde “saldırı, misliyle karşılık, karşı hamle, bombardıman, zorla 
tutma, kıstırma” gibi militarist metaforlar kullanılmıştır. Ayrıca saldırı 
karşısında “misliyle karşılık verme” gibi metaforlarla karşı saldırıya geçme 
doğallaştırılmakta ve gerekli kılınmaktadır. Bunun dışında “umut yolculuğu, 
bayram kutlaması” gibi metafor kullanımlarıyla da sığınmacıların sınır 
kapılarından geçerek Avrupa ülkelerine gitmesi güçlü bir tonla işlenmektedir 
(URL-50; URL-51). Bu örnekle görülmektedir ki, medyanın dili belirli kodlarla 
yapılandırılmıştır ve dilin sosyal pratiklerdeki karşılığı militarist ya da duygu 
sömürüsü gibi farklı metaforlara hizmet edebilmektedir. 

SONUÇ 

Bu çalışmada, ülkelerinde yaşanan iç savaş sonrasında Türkiye’ye sığınmak 
zorunda kalan Suriyeli sığınmacıların Türk basınındaki temsilleri incelendi. 
Konuya ilişkin haberlerde işlenen temalara bakıldığında, analiz edilen üç 
gazetede de “İdlib’de askerlerin şehit olması üzerine Avrupa sınır kapılarının 
açılması, sığınmacıların Avrupa sınır kapılarına gitmesi, yaşadıkları 
deneyimleri, ölüm haberleri, Avrupa ülkelerine gözdağı verme, Yunanistan ile 
yaşanan sürtüşmeler, Türkiye’nin sığınmacılara sağladığı olanaklar ve 
sığınmacıların mevcut şartları” gibi temaların ön plana çıktığı görülmektedir. 
Bunun karşısında, sığınmacıların neden ayrımcılığa uğradığına, 
ötekileştirildiğine ve eşit şartlara sahip olamadıklarına ya da haklarının neler 
olduğuna ilişkin herhangi bir haberleştirme görülmemektedir. Buna dair 
söylemler ya da çalışmalar varsa da haberlere yansımamıştır. 

Dilsel özelliklerin habere yansımasına bakıldığında, sığınmacıların hem biz hem 
de onlar/öteki kategorisinde temsil edildiği görülmektedir. Biz kategorisi 
kapsamında sığınmacılar, ortak kimliğe dâhil edilmekte ve yaratılan ortak 
paydaşım alanında birleştirilmektedir. Bunun karşısında yaratılan öteki 
kategorisinde ise sığınmacılar, bize muhtaç kimseler olarak temsil edilmektedir. 
Ancak bu ötekileştirmenin açık bir biçimde değil, sıklıkla kullanılan kelimeler 
doğrultusunda örtük bir biçimde işlendiği gözlenmektedir. Yaratılan bu örtük 
ayrım, bizi ötekilerden ayırt etmekte, araya dolaylı bir mesafe koymaktadır. 
Bunlar dışında, sınır kapısının açılmasının gerekçelendirilmesi, Yunanistan’ın 
açık bir şekilde ötekileştirilmesi ve sığınmacıların çoğunlukla mağdur kimseler 
olarak temsil edilmesi de haberlerde tekrarlayan formlardandır.  
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Ancak bu ötekileştirmenin açık bir biçimde değil, sıklıkla kullanılan kelimeler 
doğrultusunda örtük bir biçimde işlendiği gözlenmektedir. Yaratılan bu örtük 
ayrım, bizi ötekilerden ayırt etmekte, araya dolaylı bir mesafe koymaktadır. 
Bunlar dışında, sınır kapısının açılmasının gerekçelendirilmesi, Yunanistan’ın 
açık bir şekilde ötekileştirilmesi ve sığınmacıların çoğunlukla mağdur kimseler 
olarak temsil edilmesi de haberlerde tekrarlayan formlardandır.  

Analiz edilen haberlerde, sığınmacıların ya “savaştan kaçan mülteciler” gibi 
ifadelerle homojenleştirildiği ya da güvenlik ve ekonomi açısından ülkeye 
tehdit kimseler olarak örtük bir biçimde aktörleştirildikleri görülmektedir. Bu 
bağlamda, sığınmacıların suçlu ya da kurban/mağdur kimseler şeklinde sunumu 
fark etmeksizin çoğunlukla biz ve öteki karşıtlığı çerçevesinde işlendiği 
gözlenmektedir. Hatta görülmektedir ki, kişinin sadece Suriye uyruklu olması 
haberleştirilmesine yetmektedir. Bununla birlikte, gazetelerin üçünde de 
sığınmacılara sınır kapılarının açılması söylemi, aynı zamanda -Avrupa 
Birliğinin söz verdiği- yeterli finans sağlanmaması söylemiyle de yakından 
ilişkilidir. Böylelikle söylemsel pratiklerle güçsüz gruplar sorunsallaştırılmakta 
ve itibarsızlaştırılmaktadır. Bu anlamda, söylemsel pratiklerle mevcut güç 
ilişkilerinin devamlılığı sağlanmakta, üretim ve dağıtım süreçlerinin medya 
tekelinden bağımsız olmadığı gerçeği görünür kılınmaktadır. 

Sosyal pratiklerde gazetecilik faaliyetlerini etkileyen ve şekillendiren yapılar 
bağlamında, özellikle Yunanistan polis ve istihbarat yetkilileri gibi devletin 
baskı aygıtlarının -göçmenlere sınır kapısında uygulanan şiddet görüntülerini 
engellemek adına- gazetecilerin haber yapma pratiklerini engellemesi dikkat 
çekmektedir. Bununla birlikte sosyal pratikler bağlamında, ötekileştirici 
söylemin kitleler üzerindeki muhtemel etkileri üzerine bakıldığında, 
sığınmacıların olumsuz şartlardaki evlerde yaşamaları ve işlerde çalışmalarıyla 
gelir eşitsizliği; sığınmacı çocukların çalışması, dilencilik yapmasıyla çocuk 
işçiliği; sırf uyruklarından dolayı dolandırılmaları ya da saldırıya uğramalarıyla 
da ırkçılık pratikleriyle karşılaşılmaktadır. Ayrıca haberlerde, “umut yolculuğu, 
bayram kutlaması” gibi metaforlar ile “saldırı, misliyle karşılık, karşı hamle, 
bombardıman, zorla tutma, kıstırma” gibi militarist metaforların kullanıldığı ve 
doğallaştırıldığı görülmektedir.  

Analiz edilen gazeteler, Suriyeli sığınmacılara ilişkin haberlerde gerek 
kaynaklara bağımlılık gerekse hükümet söylemlerine ortaklık konusunda benzer 
tutumlar sergilemektedir. Kurumsal düzeyde editoryal bağlam açısından 
haberlerde benzerlik bulunmaktadır. Bu bağlamda, resmi söylemler gazetelerin 
üçünde de desteklenmekte ve benzer şekillerde temsil edilmektedir. Bu 
bağlamda bu çalışma, ideolojik farklılıklarına rağmen gazetelerin, sığınmacılara 
yönelik haber temsillerinde farklılık göstermemesi açısından özgün nitelik 
taşımaktadır.  

Son yıllarda literatürde fazlaca işlenen ve başta insan hakları olmak üzere 
siyaset ve medya alanında sıklıkla gündeme gelen sığınmacıların temsiline ve 
ötekileştirilmesine ilişkin tartışmalara farklı açılardan yaklaşılması oldukça 
önemli görünmektedir. Biz ve onlar ayrımıyla şekillenen kimlik kurgusu 
ötekileştirmeyi beraberinde getirmekte, kutuplaşmayı artırmaktadır. Bu 
anlamda, ötekileştirmenin söylemsel ve sosyal pratiklerde dolaşıma sokulduğu 
en önemli alanlardan biri medyadır. Çalışmanın bulguları, -önceki çalışmalarla 
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da tutarlı olarak- sığınmacıların haberlerde hem suçlu hem de kurban/mağdur 
olarak temsil edildiğini saptamaktadır. Bu temsiller ise stereotipik olarak 
işlenen sığınmacı kimliğini meşrulaştırmakta ve pekiştirmektedir. Bu 
çerçevede, sığınmacılara ilişkin haberlerde olayın bağlamından koparıldığı, 
mülteci, göçmen ve sığınmacı kavramlarının birbirinin yerine kullanıldığı, 
sığınmacıların özne değil nesne olarak konumlandırıldığı, çoğunlukla örtük 
biçimde biz ve onlar ayrımı yaratılarak benzer şekillerde temsillerin tercih 
edildiği gözlenmektedir. Çalışma sonuçları göstermektedir ki, haber 
içeriklerinde oldukça fazla eksiklik bulunmakta, bu anlamda insan ve yaşam 
hakkına dayanan daha çeşitli ve kapsayıcı içeriklere ihtiyaç duyulmaktadır. 
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ÖZ 

Çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin sosyal görünüş kaygıları ile öznel iyi oluş 
düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada, ilişkisel tarama yöntemi 
kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu 434 lise öğrencisi 
oluşturmaktadır. Araştırmada, “Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği” ve “Ergen 
Öznel İyi Oluş Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde, frekans, aritmetik 
ortalama, yüzde dağılımı, standart sapma, kolerasyon ve regresyon analizi 
testlerinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda, öğrencilerin en 
fazla aile ilişkilerinde doyum ve en az yaşam doyumunu yaşadıkları bulunmuştur. 
Öğrencilerin sosyal görünüş kaygıları düşük düzeyde bulunmuştur. Sosyal 
görünüş kaygısı ile öğrencilerin öznel iyi oluşları arasında orta düzeyde negatif 
yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu bulunmuştur.  
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Öğrencilerin sosyal görünüş kaygıları ile aile ilişkilerinde doyum, yaşam doyumu 
ve önemli diğerleri ile ilişkide doyum algıları arasında orta düzeyde negatif 
yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin, aile ilişkilerinde 
doyum, yaşam doyumu ve önemli diğerleri ile ilişkide doyum algıları sosyal 
görünüş kaygılarının anlamlı bir yordayıcısıdır. Öğrencilerin yaşadığı sosyal 
görünüş kaygısı algılarının azaltılıp, yaşam doyumu ve öznel iyi oluş 
düzeylerinin iyileştirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Görünüş, Aile İlişkilerinde Doyum, Yaşam Doyumu, 
Olumlu Duygular, Öznel İyi Oluş. 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPERIENCES OF 
STUDENTS’ SOCIAL APPEARANCE ANXIETY AND 

PERCEPTIONS OF SUBJECTIVE WELL BEING 

  

ABSTRACT 

The purpose of this study is to investigate the relationship between high school 
students’ levels of social appearance anxiety and their subjective well-being. In 
this study, the relational screening method was used. The sample of the study 
consisted of 434 high school students. “The Social Appearance Anxiety Scale” 
and “The Adolescent Subjective Well Being Scale” were used in the study. 
Frequency, arithmetic mean, percentage distribution, standard deviation, 
correlation and regression analysis were used in the analysis. As a result of the 
study, it was found that the students’ satisfaction with family relations were on 
the highest levels and their satisfaction with life were on the lowest levels. It was 
found that the students’ social appearance anxiety was on the low levels. A 
moderate negative significant relationship was found between the students’ social 
appearance anxiety and their subjective well-being. A moderate 
negative significant relationship was found between the students’ perceptions of 
social appearance anxiety and satisfaction in family relations, life satisfaction and 
satisfaction in relationship with significant others. Students' perceptions of 
satisfaction in family relations, life satisfaction and satisfaction in relationship 
with significant others are significant predictor of social appearance concerns. 
Suggestions were made to reduce the social appearance anxiety experienced by 
students’ and improve their life satisfaction and subjective well-being levels. 

Keywords: Social Appearance, Satisfaction in Family Relationships, Life 
Satisfaction, Positive Emotions, Subjective Well-Being. 



1031

Venhar KAPLAN, Burak POLAT, Akif Eren ERTUĞRUL

Öğrencilerin sosyal görünüş kaygıları ile aile ilişkilerinde doyum, yaşam doyumu 
ve önemli diğerleri ile ilişkide doyum algıları arasında orta düzeyde negatif 
yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin, aile ilişkilerinde 
doyum, yaşam doyumu ve önemli diğerleri ile ilişkide doyum algıları sosyal 
görünüş kaygılarının anlamlı bir yordayıcısıdır. Öğrencilerin yaşadığı sosyal 
görünüş kaygısı algılarının azaltılıp, yaşam doyumu ve öznel iyi oluş 
düzeylerinin iyileştirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Görünüş, Aile İlişkilerinde Doyum, Yaşam Doyumu, 
Olumlu Duygular, Öznel İyi Oluş. 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPERIENCES OF 
STUDENTS’ SOCIAL APPEARANCE ANXIETY AND 

PERCEPTIONS OF SUBJECTIVE WELL BEING 

  

ABSTRACT 

The purpose of this study is to investigate the relationship between high school 
students’ levels of social appearance anxiety and their subjective well-being. In 
this study, the relational screening method was used. The sample of the study 
consisted of 434 high school students. “The Social Appearance Anxiety Scale” 
and “The Adolescent Subjective Well Being Scale” were used in the study. 
Frequency, arithmetic mean, percentage distribution, standard deviation, 
correlation and regression analysis were used in the analysis. As a result of the 
study, it was found that the students’ satisfaction with family relations were on 
the highest levels and their satisfaction with life were on the lowest levels. It was 
found that the students’ social appearance anxiety was on the low levels. A 
moderate negative significant relationship was found between the students’ social 
appearance anxiety and their subjective well-being. A moderate 
negative significant relationship was found between the students’ perceptions of 
social appearance anxiety and satisfaction in family relations, life satisfaction and 
satisfaction in relationship with significant others. Students' perceptions of 
satisfaction in family relations, life satisfaction and satisfaction in relationship 
with significant others are significant predictor of social appearance concerns. 
Suggestions were made to reduce the social appearance anxiety experienced by 
students’ and improve their life satisfaction and subjective well-being levels. 

Keywords: Social Appearance, Satisfaction in Family Relationships, Life 
Satisfaction, Positive Emotions, Subjective Well-Being. 

GİRİŞ 

Çok eski dönemlerden beri insanoğlu, fiziksel görünüme önem vermiş, sosyal bir 
varlık olarak toplumsal hayatta yer edinmiştir. Sosyal ortamlarda, bireyin dış 
görünümüne verilen önem her zaman öncelikli olmuştur. Bireyler, ilk olarak dış 
görünüşleri ile değerlendirilirken, görüş, düşünce ve fikirler ikinci planda 
kalabilmektedir. Bu durumda kişiler, fiziksel görünüşlerine yönelik iyi veya kötü 
biçimde değerlendirmede bulunabilmektedir (Hart, vd., 1989). Kişilerin 
kendilerini nasıl algıladıkları, analiz edebildiklerine yönelik durumlar sosyal 
görünüş kaygısı ve beden imajı kavramını doğurmaktadır. Beden imajı, kişiliğin 
temel unsurlarından biridir. Kişinin dış görünümünün zihinsel açıdan resmi, 
kendiliğin gözle görülen bölümü beden imgesi veya beden imajı ile 
özdeşleştirilmiştir (Orsel vd., 2004). Beden imajı, kişinin kendisine ve bedenine 
yönelik geliştirmiş olduğu duygu, düşünce ve algılamalarının bir sonucudur. 
Beden imajı, olumlu veya olumsuz yönde olabilmektedir (Cash, 1989). Olumlu 
beden imajı yüksek düzeyde benlik saygısı yaratırken, olumsuz yöndeki beden 
algısı ise düşük düzeyde benlik saygısı ile ilişkilendirilmiştir. Beden imajının 
olumlu veya olumsuz olması, kişide yeme bozuklukları, sosyal fobi, cinsel 
davranışlarda bozulma, sosyal ilişkileri ve duygusal yaşamı olumsuz yönde 
etkilemektedir (Cash & Fleming, 2002). Doğan’a (2010) göre olumlu beden 
imajı, bireyin kendisinden memnun olabilme halidir. Olumsuz beden imajında 
kişi, dış görünümü ile olumsuz değerlendirmeye, negatif his, düşünce ve 
duygulara sahip olmasının yanında, kendini diğer kişilere karşı daha az dikkat 
çeken, daha az alımlı ve bir nevi bedeninden utanç duyarak bedenini kabul 
edememesi gibi olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. Meydana gelen bütün bu 
negatif durumlar kişide sosyal görünüş kaygısının oluşmasına neden olmaktadır. 

Bireyin görünüşüne ve imajına yönelik olumsuz algı ve değerlendirmelerin 
sonucunda sosyal görünüş kaygısı yaşanmaktadır. Sosyal görünüş kaygısı, 
kişinin sosyal hayatını ve aktivitelerini negatif yönde etkilemektedir. Kişinin dış 
görünümü ile ilgili kaygılarını ve başkalarının onun hakkındaki 
değerlendirmesine yönelik oluşan kaygıların toplamı sosyal görünüş kaygısıdır 
(Doğan, 2010). Sosyal görünüş kaygısı, kişinin diğer bireyler üzerinde olumlu 
etki bırakamayacağı tarzında olumsuz bir his oluşturmaktadır (Leary & 
Kowalski, 1995). Hart vd. (2008)’e göre sosyal görünüş kaygısı, farklı bir kaygı 
olarak kişilerin dış görünümleri hakkında diğer bireyler tarafından olumsuz 
değerlendirileceklerine yönelik yaşadıkları tedirginlik ve kaygılı bir hal olarak 
yaşamı negatif yönde etkilemektedir. Sosyal görünüş kaygısı, “kas, boy, kilo” 
gibi dış görünüm dışında,  kişinin yüz şekli (gülüşü, gözlerinin uzaklığı,    burnu 
vb.), ten rengi gibi birçok özelliği de kapsayan kapsamlı bir kavramdır. Sosyal 
görünüş kaygısı sadece bedeni üzerinde duyduğu kaygı durumu olarak değil, 
ayrıca insanın görüntüsü ile ilgili ilişkili olabilecek tüm değerlendirmelerin bir 
yansımasıdır (White, 2008). Değerlendirmeler toplumsal, kültürel özellikler, 
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demografik yapı, kitle iletişim araçları, medya ve moda akımlarından büyün 
oranda etkilenmektedir (Şimşir vd., 2019). Sosyal görünüş kaygısının artmasında 
benlik saygısının azalması, negatif değerlendirmelerin artması, sosyal desteğin 
azalması, özgüvenin düşmesi gibi faktörlerin etkisi olmaktadır (Levinson vd., 
2013). 

Ergenlik dönemi, gelişimsel olarak birçok değişimin yaşandığı bir dönemdir. 
Ergen kişiler hem bu döneme adapte olmaya çalışırken diğer taraftan kimlik 
gelişimini biçimlendirmeye, kendini kişisel olarak tanımlandırmaya çalışırlar 
(Archer, 1989). Bu bakımdan ergenlik dönemi, bireyin sosyal ve kişisel 
kimliklerinin arasındaki ilişkiyi sağlamaya çalışması açısından çok önemli bir 
gelişim dönemidir. Ergenler, dış görünümlerindeki değişiklikleri, artan içsel 
kapasite ve zihinsel kabiliyetleri ile bireyin zihnini sürekli meşgul etmekte, 
olaylara karşı tavrına olumlu veya olumsuz yönde etki etmektedir. Bunun yanı 
sıra başka kişilerin de kendileri hakkındaki değerlendirmelerini 
önemsemektedirler (Rosenblum & Lewis, 1999). Ergenlikte birey, dış 
görünümüne aşırı önem vermeye başlar. Özellikle günümüz dünyasında 
medyanın ve internet ortamının da etkisiyle ergenler için vücutlarında oluşan en 
ufak bir kusur, kabul edilemez olarak algılanmaktadır (Doğan, 2011). Beden 
imgesi, bu dönemde önem kazanmaktadır. Çünkü iyi bir beden algısının, ergenin 
sağlam düzeyde özgüven kazanabilmesinde etkisi büyüktür. Bu yaş 
dönemlerinde kazanılacak olumsuz beden algısı, bireylerde depresyon, kendilik 
algılarında düşme ve olumsuz değerlendirilme korkusuna sebep olmaktadır 
(Göksan, 2007). Ergenlik döneminde fiziksel ve biyolojik yönden yaşanan hızlı 
değişimler, kişinin beden imajında olumsuz sonuçlar doğurabilir. Olumsuz bir 
beden imajı ile gelişen anksiyete, sosyal görünüş kaygısı oluşturarak birey 
üzerinde yeme bozuklukları, anti sosyal davranışlar, depresyon, sosyal fobi ve 
olumsuz negatif cinsel davranışlar meydana getirmektedir (Seki, 2014). 
Ergenlikte bireyler, kendilerini diğer kişilerle daha çok karşılaştırmakta, nasıl 
göründükleri konusunda özellikle akranların görüşlerine ayrı bir önem 
vermektedir (Sebatian vd., 2008). Gençlerin fiziksel görünümü, diğer kişilerin 
onu nasıl algılayacakları ve etkileşime gireceği üzerinde belirli rol oynayacağı 
için kendilerini çekici olarak görmeyenlerin akranlarından olumsuz yönde 
değerlendirme alma halleri yüksek olacağından dolayı sosyal etkileşimleri 
azalarak sosyal görünüş kaygıları yükselmektedir (Berscheid vd., 1971). Fiziksel 
görünümü ile ilgili sorun yaşayan gençler de akranları tarafından akran 
zorbalığına maruz kalmakta, olumsuz beden algısı geliştirerek sosyal görünüş 
kaygı problemi yaşamaktadır (Mastro vd., 2016). 

Geçmişten bugüne psikoloji biliminin en önemli uğraş alanı insan aklı ile ilgili 
depresyon, paranoya, obsesyon, nevrozlar, anksiyete vb. birçok hastalığı olumsuz 
durumdan olumlu hale getirmeye çalışmaktır. Araştırmalar, kişilerin iyi olma 
hallerinden çok, yaşamış oldukları sorunlar, dengesizlikler ve korkular üzerine 
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oranda etkilenmektedir (Şimşir vd., 2019). Sosyal görünüş kaygısının artmasında 
benlik saygısının azalması, negatif değerlendirmelerin artması, sosyal desteğin 
azalması, özgüvenin düşmesi gibi faktörlerin etkisi olmaktadır (Levinson vd., 
2013). 

Ergenlik dönemi, gelişimsel olarak birçok değişimin yaşandığı bir dönemdir. 
Ergen kişiler hem bu döneme adapte olmaya çalışırken diğer taraftan kimlik 
gelişimini biçimlendirmeye, kendini kişisel olarak tanımlandırmaya çalışırlar 
(Archer, 1989). Bu bakımdan ergenlik dönemi, bireyin sosyal ve kişisel 
kimliklerinin arasındaki ilişkiyi sağlamaya çalışması açısından çok önemli bir 
gelişim dönemidir. Ergenler, dış görünümlerindeki değişiklikleri, artan içsel 
kapasite ve zihinsel kabiliyetleri ile bireyin zihnini sürekli meşgul etmekte, 
olaylara karşı tavrına olumlu veya olumsuz yönde etki etmektedir. Bunun yanı 
sıra başka kişilerin de kendileri hakkındaki değerlendirmelerini 
önemsemektedirler (Rosenblum & Lewis, 1999). Ergenlikte birey, dış 
görünümüne aşırı önem vermeye başlar. Özellikle günümüz dünyasında 
medyanın ve internet ortamının da etkisiyle ergenler için vücutlarında oluşan en 
ufak bir kusur, kabul edilemez olarak algılanmaktadır (Doğan, 2011). Beden 
imgesi, bu dönemde önem kazanmaktadır. Çünkü iyi bir beden algısının, ergenin 
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algılarında düşme ve olumsuz değerlendirilme korkusuna sebep olmaktadır 
(Göksan, 2007). Ergenlik döneminde fiziksel ve biyolojik yönden yaşanan hızlı 
değişimler, kişinin beden imajında olumsuz sonuçlar doğurabilir. Olumsuz bir 
beden imajı ile gelişen anksiyete, sosyal görünüş kaygısı oluşturarak birey 
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için kendilerini çekici olarak görmeyenlerin akranlarından olumsuz yönde 
değerlendirme alma halleri yüksek olacağından dolayı sosyal etkileşimleri 
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zorbalığına maruz kalmakta, olumsuz beden algısı geliştirerek sosyal görünüş 
kaygı problemi yaşamaktadır (Mastro vd., 2016). 

Geçmişten bugüne psikoloji biliminin en önemli uğraş alanı insan aklı ile ilgili 
depresyon, paranoya, obsesyon, nevrozlar, anksiyete vb. birçok hastalığı olumsuz 
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yoğunlaşmıştır (URL-6). İnsanoğlunun iyi olma, iyi hissetme hali üzerine olan 
araştırmalar daha sığ kalmıştır. Daha çok problemli olan, sorunlu ve anormal 
üzerine odaklanılmıştır. İyimserlik ile ilgili yapmış olduğu önemli çalışmalarla 
bilinen ünlü psikolog Martin Seligman ile bilinmeye başlanan pozitif psikoloji 
alanı daha çok huzur, iyi olma hali, mutluluk gibi pozitif insan davranışları 
üzerine yoğunlaşmıştır. Pozitif psikolojiye olan merakın artmasıyla bireysel ve 
toplumsal konular yeniden ele alınmaya başlanmıştır (Goleman, 2003). 
Toplumsal konular açısından ele alınan konular, sorumluluk, vatandaşlık, 
başlarını düşünme, nezaket, bakım, hoşgörü, ılımlılık ve iş ahlakıyken, bireysel 
olarak kişilerin azim, özgünlük, affedicilik, cesaret, kişiler arası ilişkiler, 
maneviyat, yetenekler, akıl, estetik duyarlılık, sevme, merhamet gibi konuların 
yanında daha özel konuların değerlendirildiği huzur, memnuniyet, iyimserlik, 
umut, yaşam doyumu, pozitif düşünebilme ve mutluluk kavramlarını 
içermektedir. Mutluluk kavramı, özellikle psikoloji alan yazınında “öznel iyi 
oluş” olarak karşımıza çıkmaktadır (Diener, 2000). 

Öznel iyi oluş, kişilerin hayattan aldıkları doyumu da kapsayacak düzeyde 
duygusal ve bilişsel duygu durumunu ifade etmektedir. Başka bir anlatımla, 
kişilerin duygusal tepkimelerini, memnuniyet oluşturan alanları ve evrensel 
düzeyde yaşam doyumlarını da içeren bir kavram olarak bilinmektedir (Tuzgöl 
Dost, 2004). Kısaca öznel iyi oluş, bireylerin yaşamlarındaki özsaygı, yaşam 
doyumu, neşe, başarma duygusu, memnuniyet gibi değerlendirmelerin bir özetini 
içeren şemsiye bir kavramdır (Diener, 2006). Diener’a (2006) göre öznel iyi oluş, 
daha çok kişilerin hayatlarını değerlendirmeleri durumudur. Bu değerlendirmeler 
ise daha çok hayatta sahip olunması gereken şeylere ilişkin daha geniş anlamda 
yaşam memnuniyeti, bireysel memnuniyet ve evlilik memnuniyeti üzerinde 
durmaktadır. Değerlendirmeler duygusal veya bilişsel olabilmektedir. Öznel iyi 
oluş bu nedenle en az üç temel bileşene sahiptir. Bunlar; olumsuz duygulanım, 
yaşam memnuniyeti ve bilişsel değerlendirme ve olumlu duygulanımdır. 
1. Olumsuz Duygulanım: Kişilerin yaşamlarında meydana gelen olaylar, sağlık, 

koşullarla ilgili hoşa gitmeyen sonuçlara verdikleri tepkiler (üzüntü, endişe, 
anksiyete, suçluluk, utanç, düşmanlık, engellenme kızgınlık vb.) oluşan ruh 
hali ve duygulanım durumudur. Bu halin uzaması kişilerin etkili 
davranmasında sorun oluşturur ve bireyi mutsuz yapar (Arthaud Day vd., 
2005). 

2. Olumlu Duygulanım: Sevgi, sevinç, hoş ruh hali, ilgi, ümit, huzur, inanç, 
güven, heyecan, gurur, neşe gibi duyguları belirtir. Olumlu duygulanım hali 
bireylerin olaylara göstermiş oldukları tepkilerin bir sonucu olduğundan 
öznel iyi oluşun da bir parçasıdır. Tepkiler, bireyin yaşamının gelişmesinde 
işe yaramaktadır. Olumlu duygulanım durumu da kendi içinde üç bölümde 
incelenmektedir; zayıf düzey (memnuniyet), orta düzey (hoşlanma) ve 
yüksek düzey (coşku) (Diener, 2006). 
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3. Yaşam Memnuniyeti ve Bilişsel Değerlendirme: Öznel iyi oluşun bilişsel 
bileşenidir. Kişinin farklı yaşam alanındaki doyuma ilişkin 
değerlendirmeleridir. Birey haz veren durumları daha çok yaşıyorsa haz 
vermeyen deneyimleri ise daha az yaşıyorsa yüksek düzeyde öznel iyi oluş 
algısındadır (Myres & Deiner, 1995). 

Öznel iyi oluşun diğer bileşenleri olarak; başarma duygusu ve iyimserlik hali de 
4.bileşen olarak ele alınabilecektir (Diener, 2006). 

Öznel iyi oluş, anlık ruhsal durumlarla değil, daha uzun soluklu duygu 
durumlarıyla ilgilidir. Bireylerin ruhsal durumları her farklı olayda değişmesine, 
inip çıkmasına rağmen, öznel iyi oluş ile ilgilenen araştırmacılar, daha çok geniş 
bir zaman diliminde sergilenen ruh hallerine odaklanmışlardır. Öznel iyi oluş, 
zihin sağlığından tam olarak ayrılamaz. İnsanlar mutlu oldukları zamanlarda da 
rahatsızlık tepkileri verebilirler. Bu sebeple, öznel iyi oluşun 
değerlendirilmesinde zihin sağlığı ile ilgili sonuçlar da önem taşımaktadır (URL-
2). İnsanlar bilinçli olarak düşünmeseler bile genellikle genel bir öznel iyi oluş 
derecesine sahiptirler. Bireylerin öznel iyi oluş algıların olumlu olması, yaşam 
doyumu düzeyinin yüksek olmasına sebep olmaktadır. Bu bağlamda kişi, kendine 
yönelik daha fazla hoş duygu ve haz duygusu hissedecek, az da olsa keder, 
çaresizlik, üzüntü, öfke tarzında olumsuz duygular yaşayabilecektir. Öznel iyi 
oluş algısı düşük düzeyde olan kişilerin, sürekli gergin olma, öfke, tedirginlik, 
depresyon, umutsuzluk gibi olumsuz duyguları daha sık yaşaması 
beklenmektedir (Yetim, 2011). Bu nedenle, öznel iyi oluş halini olumlu veya 
olumsuz yönde etkileyen birçok etmen bulunmaktadır. Bunlar: Bireylerin sahip 
olduğu sosyoekonomik durum, kişilik özellikleri, cinsiyet, yaş, sağlık durumu ve 
evlilik (Çelik, 2008). Buna göre, bireylerin gelir durumları yükseldikçe öznel iyi 
oluş durumlarının yükselmesi göz önüne alınamayacak kadar az etkilidir (Diener, 
2006). Yüksek özgüven duygusu olan, dışa dönük ve kontrol odağı olarak ise 
içten denetimli kişilik özelliğindeki bireylerin öznel iyi oluş düzeyleri, özgüveni 
düşük, içe dönük ve dıştan kontrol odaklı kişilik özelliğindeki bireylere göre daha 
olumludur (Burger, 2006). Sağlıklı bireylerin öznel iyi oluş ve yaşam doyumu 
algıları, sağlık durumu iyi olmayan bireylere göre daha yüksek düzeydedir 
(Annak, 2005). Evli bireylerin yaşam doyumu ve öznel iyi oluş düzeyleri, bekâr 
bireylere göre daha olumludur. Çünkü evlilik, kişilerde derin ilişkiler 
kurabilmenin yanı sıra, eksik yönlerin diğer kişi tarafından belirtilmesi ve 
tamamlanması imkânı sunmakta, ayrıca bireye geniş bir sosyal çevre ve 
arkadaşlık ağı sağlayarak öznel iyi oluş algılarını yükseltmektedir (Çetinkaya, 
2004). 
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düşük, içe dönük ve dıştan kontrol odaklı kişilik özelliğindeki bireylere göre daha 
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algıları, sağlık durumu iyi olmayan bireylere göre daha yüksek düzeydedir 
(Annak, 2005). Evli bireylerin yaşam doyumu ve öznel iyi oluş düzeyleri, bekâr 
bireylere göre daha olumludur. Çünkü evlilik, kişilerde derin ilişkiler 
kurabilmenin yanı sıra, eksik yönlerin diğer kişi tarafından belirtilmesi ve 
tamamlanması imkânı sunmakta, ayrıca bireye geniş bir sosyal çevre ve 
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ARAŞTIRMANIN KURAMSAL ÇEVÇEVESİ 

Sosyal Görünüş Kaygısı 
Kişinin kendi bedenini beğenmesi, fiziksel görünümüne yönelik pozitif duygu ve 
düşüncelere sahip olması hali, bireyde olumlu beden algısına sahip olduğunu 
göstermektedir. Kişiler kendilerini fiziksel olarak olumlu şekilde algılandıkça 
daha mutlu ve ilişkilerde daha başarılı olurlar. Kişi, dış görünüm açısından kendi 
bedenine negatif anlam yüklerse başarılı şekilde iletişim kuramaz, sonuçta 
kendisini değersiz olarak değerlendirir ve mutsuz olurlar (URL-1). Olumsuz 
beden algısına sahip bireyler, bedenlerine ait olumsuz düşünce ve duygular 
beslemektedirler. Olumsuz beden algısına sahip bireyler, bedenlerinden rahatsız 
olduklarını belirtmişlerdir. Kişilerin sahip olduğu bu olumsuz algı “sosyal 
görünüş kaygısı” olarak adlandırılmaktadır (Şimşir vd., 2019). İnsanların çoğu 
sosyal bir ortama girdikleri zaman diğer kişiler üzerinde pozitif etki bırakmak 
ister. Kişi, karşı taraf üzerinde bırakacağı etkinin negatif olacağını düşünürse 
kaygı yaşamaya başlar. Yaşanan bu kaygı hali sosyal görünüş kaygısı olarak 
nitelendirilir. Sosyal görünüş kaygısı, bireyin kalabalık ortamlarda diğer kişiler 
tarafından dış görünümün değerlendirilmesine dair oluşan kaygı durumudur 
(Kara, 2016). Sosyal görünüş kaygısı, kişilerin fiziksel görünümlerinin 
çevrelerindeki diğer kişiler tarafından değerlendirilme kaygısıdır. Başka bir 
deyişle; kişinin diğer bireyler tarafından kendi dış görüntülerinin 
değerlendirilerek yorumlanmasıyla oluşan duygusal bir tepkidir (Çınar & Keskin, 
2015). Sosyal görünüş kaygısının oluşmasında birden çok faktör etkili olabilir. 
Bunlar: ırklar, etnik gruplar, kişilerarası biyolojik farklılıklar, kültürel süreçler 
içerisinde meydana gelen psikososyal farklılıklar, travmatik stresler olarak ele 
alınmaktadır (Bandelow & Michaelis, 2015). Çocuk, doğduğu andan itibaren 
içinde bulunduğu aile ortamı içinde psikolojik yapısı ve davranışsal özelliklerini 
kazanmaktadır. Ailenin çocuğuna yönelik davranışları da çocuğu etkilemektedir. 
İlk çocukluk döneminden itibaren çocuk, ailesini gözlemlemekte ve kendine rol 
model edinmektedir. Sosyal kaygı düzeyi yüksek düzeyde olan anne ve babalar, 
dış dünyanın tepkilerine karşı aşırı derecede yoğunlaştıkları için çocuklarını 
sosyal ortamlardan uzak tutmaya çalışmakta çocuğun dış çevre ile olan bu 
yalıtılmış hali zamanla uyumsuz ve negatif davranışlara neden olarak sosyal 
görünüş kaygısı yaratmaktadır (Ledley & Heimberg, 2006). Sosyal model alma 
yönüyle oluşan öğrenmelerde sosyal görünüş kaygısı yaratmaktadır. Sosyal 
ortamlarda insanlardan kaçan, iletişim kurmayan, çeşitli konulara girmekten 
sakınan ve korku duyan ailelerin çocuklarında da benzer davranışların oluştuğu 
gözlemlenmiş, ailelerin yaşadığı kaygıyı çocuğa yansıttıkları ve sonuçta sosyal 
ilişkileri zedeleyerek kaygı meydana getirdiği belirlenmiştir (Rosnay vd., 2005). 
Sosyal görünüş kaygısı, bireyler üzerinde düşük akademik başarı, depresyon, 
mesleki yetersizlik, intihar eğilimi, düşük sosyal ilişkilere neden olmaktadır 
(Flanagan vd., 2008). Sosyal görünüş kaygısı ile ilgili birçok kuramsal yaklaşım 
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bulunmaktadır. Bunlar: bilişsel yaklaşım, davranışçı yaklaşım, sosyal beceri 
yaklaşımı, bağlanma yaklaşımı, kendilik sunumu yaklaşımıdır. 

Bilişsel Yaklaşım 

Bilişsel yaklaşım kuramına göre sosyal görünüş kaygısı yaşayan bireyler, sosyal 
bir ortama girdikleri zaman utandırılacakları duruma düşecekleri ya da 
istenmeyeceklerine dair düşünce ve duygulara sahiptirler. Bu kişiler sosyal 
ortamlarda kendilerini küçük görürler, bu ortamlarda kendilerine yönelik tehdit 
edici unsurların meydana geleceğini düşünerek sosyal ortamları tehdit olarak 
görmektedirler. Bu kuramda, sosyal kaygının oluşmasının temelinde işlevi 
olmayan düşünceler yatmaktadır. Bu işlevsiz düşünceler çoğunlukla reflekstir, 
bireylerin duygu ve düşüncelerini etkileyerek kaygının yaşanmasına sebep 
olmaktadır. Bilişsel yaklaşıma göre, sosyal görünüş kaygısı yaşayan bireylerin 
ailelerinin aşırı korumacı ve müdahaleci tutuma sahip oldukları belirlenmiştir 
(Beck, 2015). 

Davranışçı Yaklaşım 

Davranışçı yaklaşımda, sosyal kaygının yaşanmasında üç sebep bulunmaktadır: 
doğrudan koşullanma, bilgi aktarımı ve gözlemsel öğrenmedir. Doğrudan 
koşullanma, kişinin toplumsal olaylar karşısında kişilerin travma yaşaması 
sonucunda meydana gelmektedir. Gözlemsel öğrenmede ise kişinin sosyal 
alanlarda negatif deneyim yaşayan başka bireyleri izlemesi sonucunda ortaya 
çıkmaktadır. Bilgi iletme ise sözel veya davranışsal ifadelerle sosyal ortamın 
tehlikeli olduğuna yönelik bilginin kişiye iletilmesi sonucunda sosyal kaygı ve 
korkunun oluşmasıdır (Çakır, 2010). 

Sosyal Beceri Yaklaşımı 
Sosyal beceri yaklaşımında, kişilerde sosyal kaygı sosyal beceri eksikliği 
sonucunda yaşanmaktadır. Hem diğer kişiler tarafından olumsuz değerlendirilme 
endişesi hem de koşullanma süresi kişinin sıkıntılarının sebebini oluşturmaktadır. 
Sosyal beceriler, sözlü ve sözsüz birçok davranıştan meydana gelmekle beraber, 
jest ve mimikleri doğru kullanabilme, göz kontağı kurabilme, ses tonunu 
ayarlayabilme, söz hakkı alma, sosyal ilişki başlatabilme, geliştirme ve sürdürme 
şeklindeki davranışlardır. Bu becerileri bilememe ya da kullanamama sonucunda 
sosyal anlamda yetersizlik ve kaygı yaşanmaktadır (Erkan, 2002). 

Bağlanma Yaklaşımı 
Kişilerde sosyal kaygının daha küçük yaşlardayken meydana geldiği ve bu açıdan 
bebeğin bakımını sağlayan kişi arasındaki ilişki önemli görülmektedir. Bağlanma 
kuramına göre bebek, hayatta kalabilmek için çalışmaktadır. Bu durumun 
gerçekleşmesi ise bakım veren kişi ile mümkündür. Bebek ve bakımını sağlayan 
kişi arasında oluşan bağ, bebeğin hayata dair düşüncelerini de 
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gerçekleşmesi ise bakım veren kişi ile mümkündür. Bebek ve bakımını sağlayan 
kişi arasında oluşan bağ, bebeğin hayata dair düşüncelerini de 

şekillendirmektedir. Doğumdan itibaren ilk zamanlarda bebek tarafından 
geliştirilen içsel çalışma modeli sayesinde kendi benlik anlayışı ve diğer kişilerle 
olan ilişkilerindeki temsil oluşmaktadır. İçsel çalışma modeli negatif ise, diğer 
kişilere karşı güven geliştiremez ve bu güvensizlik hali sosyal kaygıya neden 
olmaktadır (Vertue, 2003). 

Kendilik Sunumu Yaklaşımı 
Bu yaklaşımda, sosyal ortamlarda bireysel farklı görüşlerin oluştuğu veya 
ihtimalinin olduğu zamanlarda sosyal kaygının meydana geldiği 
savunulmaktadır. Sosyal ilişki içerisine giren kişilerde, kişilerarası 
değerlendirme beklentisi oluşmaktadır. Sosyal kaygı düzeyi yüksek düzeydeki 
bireylerin benlik imajları ile ilgili düşünceleri sosyal kaygıya neden olarak diğer 
kişilere karşı kendilik sunumunu sürekli kontrol etme kaygısı meydana gelmekte 
ve insanlar üzerinde arzuladıkları izlenime kavuşamayacaklarına inanmaları ile 
sosyal görünüş kaygı duygusunun oluşması kaçınılmaz hale gelmektedir (Kılıç, 
2005). 

Öznel İyi Oluş 

Öznel iyi oluş kavramı için iki araştırma alanı mevcuttur. İlki, mutluluğa 
odaklanan ve iyi oluş halini haz alma ve acıdan kaçınma şeklinde göre “hazcı” 
yaklaşımken, ikincisi ise iyi oluş halini kendini gerçekleştirme ile anlatan 
“ödemik” yaklaşımdır. Öznel iyi oluş, genel olarak hazcı yaklaşıma denk 
gelmektedir. Temel öğeleri ise: yaşam doyumu, negatif ve pozitif duygulardır 
(Lent, 2004). Öznel iyi oluş, hayat kalitesini arttırmaya yönelik çalışmaların bir 
parçası olarak tanımlanırken, psikolojik iyi oluş ise, insanların zorluklar 
karşısında kendilerini gerçekleştirme ve bireysel potansiyellerini ön plana 
çıkaran bir kavramdır (URL-5). Öznel iyi oluşu açıklayan çok sayıda kuram 
bulunmakla beraber beş temel kuram en yaygın olanlarıdır: Uyum Kuramı, Sabit 
Nokta Kuram, Erek Kuramı, Aşağıdan Yukarıya ve Yukarıdan Aşağıya Kuram 
ve Etkinlik Kuramıdır. 

Uyum Kuramı 
Uyum kuramına göre insanlar, yaşamlarında meydana gelen çeşitli durum ve 
olaylar karşısında uyum gösterebilme güçleriyle öznel iyi oluşlarını 
etkilemektedir. Bireylerin olaylara karşı uyum gösterebilme güçleri, kendilerini 
olumsuz etkileyen olaylardan sonra yaşamış oldukları mutsuzluk durumunun 
uzun sürmemesi gibi, yaşadıkları olumlu yaşantılardan sonra da uzun süre 
mutluluk düzeyleri aynı kalmamaktadır. Kişiler bu şekilde yaşamlarındaki 
olumlu veya olumsuz olaylar sonucunda dengelerini koruyarak uyum 
sağlamaktadırlar (Tuzgöl Dost, 2004).  
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Sabit Nokta Kuramı 
Sabit nokta kuramında, kişinin öznel iyi oluşunun sabit ve kalıtsal olduğu 
üzerinde durulmaktadır. Buna göre, kişinin öznel iyi oluş halini büyük oranda 
kendisinin genetik özellikleri belirlemektedir. Bu nedenle, bazı kişiler olaylar 
karşısında kolayca mutlu olabilirken, bazıları ise mutsuz olma eğilimindedir. 
Kısaca insanların iyi olma hali üzerinde genetiğin önemli etkisi bulunmaktadır 
(Hefferon & Boniwell, 2018). 

Erek Kuramı 
Erek kuramına göre kişi, bir amaca ulaştığında veya ihtiyacı doyurulduğunda 
mutluluğa ulaşabilmektedir. Öznel iyi oluşun amaç ve ihtiyaç olarak ifade 
edilebilen erek kuramı, iki temel boyutla ilişkilidir. Bunlardan ilki kişinin 
gerginliğini azaltmasıyken, ikincisi ise psikolojik ihtiyaçlarını gidermesiyle 
mutluluğa ve öznel iyi oluşa ulaşacaktır (Akın, 2015). 

Aşağıdan Yukarıya ve Yukarıdan Aşağıya Kuram 

Aşağıdan yukarıya kuramına göre, bireylerin öznel iyi oluşları çeşitli hazlar ile 
ilişkilendirilmiştir. Yaşam içerisinde haz verici olayların yaşanması olumlu 
duygulanımla ilişkiliyken, istenmeyen durumların yaşanması ise olumsuz 
duygulanıma neden olmaktadır (Stallings vd., 1997). Yukarıdan aşağıya kurama 
göre ise öznel iyi oluş bireylerin kişilik özelliği olarak açıklanmaktadır. Bu 
durum, kişilerin olaylara karşı tepki verme şeklini de etkilediği düşünülmektedir. 
Birey içinde bulunduğu yaşam olaylarını olumsuz veya olumlu olarak 
değerlendirerek kendi mutluluk ve öznel iyi oluş durumlarını belirlemektedir 
(URL-3). 

Etkinlik Kuramı 
Etkinlik kuramı, mutluluğun kişilerin yapmış oldukları çeşitli faaliyetlerin bir 
ürünü olarak oluştuğunu savunmaktadır. Örnek olarak, dağcının tırmanma 
faaliyeti insana zirveye ulaşabilmekten daha büyük mutluluk vermektedir. Erek 
kuramcılarının tersine, mutluluk bir amaca ulaşmaktan çok, o yolda harcanan 
emek ve yapılan davranışlardan kaynaklanmaktadır. İnsanların sahip oldukları 
çeşitli yetenekler doğrultusunda yapmış oldukları etkinliklerin mutluluğun 
oluşmasına katkı sağlayarak öznel iyi oluşu meydana getirdiği öne sürülmektedir 
(URL-4). 

LİTERATÜR TARAMASI 

Alan yazında sosyal görünüş kaygısı ve öznel iyi oluş arasındaki ilişkiyi 
inceleyen çalışmalarda genel olarak sosyal görünüş  kaygısı ile öznel iyi oluş 
arasında negatif yönde ilişkinin olduğu belirlenmiştir (Baş, 2019; Demir & Kutlu, 
2016; Dilmaç & Baş, 2019; Dilmaç & Tezelli, 2021, Gilman & Huebner, 2006; 
Karahan & Akduman, 2017; Karshdan & Roberts, 2004; Kermen vd., 2016; Seki, 
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2014; Tezelli, 2019; Varol, 2020). Öğrencilerin öznel iyi oluş algıları ile sosyal 
görünüş kaygıları arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmaların yanında, öznel iyi 
oluş düzeyine pozitif yönde etki eden başka değişkenlerinde olduğu 
belirlenmiştir.  Buna göre, ergenlere yönelik sağlanan öğretmen desteğiyle lise 
öğrencilerinin öznel iyi oluş algıları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki 
belirlenmiştir.  Öğretmenlerin ergenlere yönelik geliştireceği duygusal destek, 
sosyal destek ve araçsal desteğin öznel iyi oluşu pozitif yönde orta düzeyde 
etkilemektedir (Malecki & Demeray, 2003; Richman vd., 1998; Suldo vd., 2009). 
Sosyal ağlar ile ergenlerin öznel iyi oluş algılarının alt boyutu olan yaşam 
doyumu ile pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur (Pinquart & Sörensen, 2000; 
Webster vd., 2021). Diğer taraftan, sosyal ağlarda kendini ifşa etme miktarı ile 
öznel iyi oluş algısı pozitif yönde ilişkilidir (Lee vd., 2011). Bu değişkenlerin 
dışında öğrencilerin sosyal görünüş kaygılarını olumlu veya olumsuz yönde 
etkileyen başka faktörlerde bulunmaktadır. Göksel vd. (2018) göre öğrencilerin 
sosyal görünüş kaygılarıyla öznel mutluluk algıları negatif yönde anlamlı ilişki 
bulunmaktadır. Duygusal zekayla sosyal görünüş kaygısı arasında negatif yönde 
ilişki tespit edilirken (Jacobs vd., 2008; Dilmaç & Tezelli, 2021; Summerfeldt 
vd., 2006), bazı çalışmalarda ise duygusal zeka ile öznel iyi oluş durumu arasında  
ise pozitif yönde bir ilişki belirlenmiştir (Constantine & Gainor, 2001; Çelik, 
2008; Dilmaç & Tezelli, 2021; Tümkaya vd., 2016). Doğan & Çolak’a (2016) 
göre, öğrencilerin yalnızlık, kendini gizleme ve sosyal ağ sitelerinin kullanılma 
düzeyleri arttıkça, öğrencilerin yaşayacağı sosyal görünüş kaygı algıları da 
artmaktadır. Son yıllarda internet kullanımının artması, sanal ortamlar, medyanın 
etkisi, sosyal çevre ve kişilerin dış görünümleri önem kazanmıştır. Bu bağlamda, 
yaşamın en önemli gelişim dönemlerinden olan ergenlik dönemindeki bireylerde 
fiziksel görünüm de önemli değerlerden biri olmaktadır. Okullarda rehberlik 
servisleri ve psikolojik danışmanların ergenlerin sosyal görünüş kaygı 
düzeylerini bilmesi öğrencileri daha iyi tanımasına, alanda çalışacak olan 
uzmanlara kuramsal bilgi edinmelerine katkı sağlayacaktır. Yetişkinlik dönemine 
geçiş aşaması olan ergenlikteki sosyal görünüş kaygı düzeylerini yordamaya 
ilişkin yapılacak olan araştırmaların, ergen bireylerin olumlu yönde gelişim 
dönemi yaşamalarına katkıda bulunulacağı göz önüne alındığında önemlidir. 
Daha önceki alan yazınlarında lise dönemindeki öğrencilerin sosyal görünüş 
kaygı düzeyleri ile öznel iyi oluş algıları arasındaki ilişkinin incelendiği, sosyal 
görünüş kaygısı ve alt boyutlarının öznel iyi oluş düzeyini yordama derecesine 
yönelik herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ayrıca araştırmanın yürütüldüğü 
il merkezinde de bu çalışma ilk olma özelliği taşımaktadır. Bu bağlamda, 
çalışmanın ilgili alan yazına katkıda bulunacağı düşünülmüştür. Öznel iyi oluş 
ile sosyal görünüş kaygısı arasındaki ilişki durumunun belirlenmesi, ergenlerin 
olumlu bir gelişim dönemi yaşamalarına yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bu 
sayede olumlu kimlik gelişimi sağlanarak öğrencilerin verimli ve etkin bir eğitim 
hayatı yaşamaları, psikolojik danışmanlık hizmetleri sırasında daha farkında ve 
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bilinçli davranılmasını sağlayacaktır. Kuramsal bilgilerin alanda çalışacak 
araştırmacılara da yol göstereceği ve problemler karşısında daha etkili ve kolay 
çözüm önerileri geliştirmelerine katkıda bulunacaktır. Bu kapsamda öğrencilerin 
sosyal görünüş kaygı durumlarıyla öznel iyi oluş düzeyleri arasındaki ilişki 
incelenmiştir.  

      Araştırma kapsamında aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır: 

1. Öğrencilerin sosyal görünüş kaygısı ölçeğine yönelik algıları ne düzeydedir? 
2. Öğrencilerin öznel iyi oluş ve alt maddelerine yönelik algıları ne düzeydedir? 
3. Öğrencilerin sosyal görünüş kaygısı algıları ile öznel iyi oluş düzeyleri 

arasında bir ilişki bulunmakta mıdır? 
4. Öğrencilerin öznel iyi oluş algıları sosyal görünüş kaygılarının anlamlı bir 

yordayıcısı mıdır? 

YÖNTEM 

Lise öğrencilerinin sosyal görünüş kaygı düzeyleri ile öznel iyi oluş algıları 
arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmada ilişkisel tarama deseni kullanılmıştır. 
İlişkisel tarama düzeyindeki çalışmalarda iki ve daha fazla sayıdaki değişkenin 
arasındaki ilişkiyi belirlemek amaçlanır (Karasar, 2002).  

ÇALIŞMA GRUBU 

Araştırmanın örneklem grubunu 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci 
döneminde İç Anadolu’daki bir il merkezinin ortaöğretim okullarından rastgele 
örnekleme ile belirlenen 434 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Rastgele örnekleme, 
araştırmacı tarafından evrenden kendi kanaati yönünde herhangi bir parçayı 
seçmesidir. Bu örnekleme yöntemi, araştırmacıya zaman ve ekonomiklik 
sağlayan örneklem yöntemidir (Büyüköztürk, 2016).  

Katılımcılara ilişkin bilgiler Tablo 1’de verilmiştir: 

Tablo 1. Katılımcıların Özellikleri 
Özellik Düzey f % 

Cinsiyet Kadın 
Erkek 

189 
245 

43.5 
56.5 

Sınıf Düzeyi 

Hazırlık 33 7.6 
9.Sınıf 191 44.0 

10.Sınıf 98 22.6 
11.Sınıf 79 18.2 
12.Sınıf 33  7.6 

Okul Türü 
Fen Lisesi 147 33.9 

Anadolu Lisesi 60 13.8 
Meslek Lisesi 4 0.9 
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bilinçli davranılmasını sağlayacaktır. Kuramsal bilgilerin alanda çalışacak 
araştırmacılara da yol göstereceği ve problemler karşısında daha etkili ve kolay 
çözüm önerileri geliştirmelerine katkıda bulunacaktır. Bu kapsamda öğrencilerin 
sosyal görünüş kaygı durumlarıyla öznel iyi oluş düzeyleri arasındaki ilişki 
incelenmiştir.  

      Araştırma kapsamında aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır: 

1. Öğrencilerin sosyal görünüş kaygısı ölçeğine yönelik algıları ne düzeydedir? 
2. Öğrencilerin öznel iyi oluş ve alt maddelerine yönelik algıları ne düzeydedir? 
3. Öğrencilerin sosyal görünüş kaygısı algıları ile öznel iyi oluş düzeyleri 

arasında bir ilişki bulunmakta mıdır? 
4. Öğrencilerin öznel iyi oluş algıları sosyal görünüş kaygılarının anlamlı bir 

yordayıcısı mıdır? 

YÖNTEM 

Lise öğrencilerinin sosyal görünüş kaygı düzeyleri ile öznel iyi oluş algıları 
arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmada ilişkisel tarama deseni kullanılmıştır. 
İlişkisel tarama düzeyindeki çalışmalarda iki ve daha fazla sayıdaki değişkenin 
arasındaki ilişkiyi belirlemek amaçlanır (Karasar, 2002).  

ÇALIŞMA GRUBU 

Araştırmanın örneklem grubunu 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci 
döneminde İç Anadolu’daki bir il merkezinin ortaöğretim okullarından rastgele 
örnekleme ile belirlenen 434 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Rastgele örnekleme, 
araştırmacı tarafından evrenden kendi kanaati yönünde herhangi bir parçayı 
seçmesidir. Bu örnekleme yöntemi, araştırmacıya zaman ve ekonomiklik 
sağlayan örneklem yöntemidir (Büyüköztürk, 2016).  

Katılımcılara ilişkin bilgiler Tablo 1’de verilmiştir: 

Tablo 1. Katılımcıların Özellikleri 
Özellik Düzey f % 

Cinsiyet Kadın 
Erkek 

189 
245 

43.5 
56.5 

Sınıf Düzeyi 

Hazırlık 33 7.6 
9.Sınıf 191 44.0 

10.Sınıf 98 22.6 
11.Sınıf 79 18.2 
12.Sınıf 33  7.6 

Okul Türü 
Fen Lisesi 147 33.9 

Anadolu Lisesi 60 13.8 
Meslek Lisesi 4 0.9 

Tablo 1 incelendiğinde, lise öğrencilerinin 245’inin (%56.5) erkek, 189’unun 
(%43.5) kadın öğrencilerden oluşmaktadır. Öğrencilerden 33’ünün (%7.6) 
hazırlık, 191’inin (%44.0) 9.sınıf, 98’inin (%22.6) 10.sınıf, 79’unun (%18.2) 
11.sınıf, 33’ünün (%7.6) 12.sınıf; 147’sinin (%33.9) Fen Lisesi, 60’ının (%13.8) 
Anadolu Lisesi, 4’ünün (%0.9) Meslek Lisesi, 17’sinin (%3.9) Sosyal Bilimler 
Lisesi, 140’nın (%32.2) Anadolu İmam Hatip Lisesi, 66’sının (%15.3) Güzel 
Sanatlar Lisesinde öğrenim gördüğü belirlenmiştir. Öğrenim durumu açısından 
öğrencilerin annelerinin 2’sinin (%0.5) öğrenim görmediği, 77’sinin (%17.8) 
ilkokul, 45’nin (%10.4) ortaokul, 149’unun (%34.3) lise, 29’unun (%6.7) ön 
lisans, 107’sinin (%24.7) lisans, 17’sinin (%3.9) yüksek lisans, 8’nin (%1.7) 
doktora mezunu, babanın öğrenim durumu değişkeni olarak ise 30’unun (%7.0) 
ilkokul, 36’sının (%8.3) ortaokul, 129’unun (%29.7) lise, 47’sinin (%10.8) ön 
lisans, 145’inin (%33.4) lisans, 32’sinin (%7.4) yüksek lisans ve 15’inin (%3.4) 
doktora mezunu olduğu tespit edilmiştir. 

VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 

Araştırmada veri araçları olarak Kişisel Bilgi Formu, Sosyal Görünüş Kaygı 
Ölçeği (Hart vd., 2008) ve Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği (Eryılmaz, 2009) 
kullanılmıştır. Anketlerin okullarda uygulanabilmesi için izinler ve etik kurul 
raporu ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üniversitenin Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Etik Kurulundan alınmıştır. Anketlerin uygulanması Google form 
üzerinden gerçekleştirilmiştir. Çalışma, üç bölümden oluşmaktadır. 

Sosyal Bilimler Lisesi 17 3.9 
Anadolu İmam Hatip Lisesi 140 32.2 

Güzel Sanatlar Lisesi 66 15.3 

Annenin 
Öğrenim  
Durumu 

Öğrenim Görmedi      2     0.5 
İlkokul      77 17.8 

Ortaokul      45   10.4 
Lise    149 34.3     

Ön lisans      29  6.7             
Lisans   107 24.7 

Yüksek Lisans     17  3.9              
Doktora      8    1.7 

Babanın 
Öğrenim 
Durumu 

İlkokul 30    7.0 
Ortaokul  36    8.3 

Lise  129   29.7 
Ön Lisans  47   10.8 

Lisans 145   33.4 
Yüksek Lisans  32    7.4 

Doktora 15    3.4 
Toplam  434 100.0 
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Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacının hazırlamış olduğu kişisel bilgi forumunda; 
okul türü, cinsiyet, sınıf düzeyi, anne-babanın öğrenim düzeyleri değişkenleri 
bulunmaktadır. 

Sosyal Görünüş Kaygı Ölçeği: Araştırmada, lise öğrencilerinin sosyal görünüş 
kaygı düzeylerini ölçmek için Hart vd. (2008) tarafından geliştirilen, Doğan 
(2010) tarafından Türkçeye uyarlanan çalışmanın güvenirlik ve geçerlilik 
çalışmaları yapılan “Sosyal Görünüş Kaygısı” ölçeği kullanılmıştır. Tek boyut ve 
16 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin ilk maddesi ters kodlanmıştır. Ölçekten 
alınacak puanların yüksek olması, öğrencilerin kendilerine yönelik sosyal 
görünüş kaygı düzeylerinin de yüksek düzeyde olduğunu belirtmektedir. 5’li 
Likert tipinde olan puanlamada, tamamen uygun (5.00-4.20), uygun (4.19-3.40), 
biraz uygun (3.39-2.60), uygun değil (2.59-1.80) ve hiç uygun değil (1.79-1.00) 
şeklindedir. Doğan’a (2010) göre, ölçeğin güvenirlik değeri .93 olarak elde 
edilmiştir. Madde kolerasyon katsayıları .32-.82 arasındadır. Maddeler toplam 
varyansın %53.4’nü açıklamaktadır. 16 maddenin öz değeri ise 8.49 dur. Faktör 
analizinde ölçeğin tek boyutlu bir yapıda olduğu ortaya konulmuştur. Araştırmacı 
tarafından ölçeğin güvenirlik (Cronbach Alpha) değeri ise .96 olarak tespit 
edilmiştir. Faktör yüklerinin .42-.82 arasında değiştiği belirlenmiştir. Scree Plot 
grafiğinden ölçeğin tek boyuttan oluştuğu belirlenmiştir. Sosyal Görünüş Kaygısı 
ölçeği toplam varyansın % 67’sini açıklamıştır. Sosyal Görünüş Kaygısı 
ölçeğinin doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yönelik değerlere ilişkin sonuçlar: 
x2/df=2.50 (x2=1254.78, df=502); GFI=0.931, AGFI=0.886, NNFI=0.945, 
RMSEA=0.074, karşılaştırmalı uyum indeksi olan CFI=0.952 ve Tucker-Lewis 
indeks (TLI) değeri 0.93 dür. KMO değeri (=.96) ve Bartlett (=5566.017, p=.000) 
analizleri sonucunda verilerin AFA (açımlayıcı faktör analizi) için uygun olduğu 
görülmektedir. 

Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği: Lise öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeylerini 
belirlemek amacıyla Eryılmaz (2009) tarafından geliştirilen, güvenirlik ve 
geçerlik çalışmaları gerçekleştirilen “Ergen Öznel İyi Oluş” ölçeği kullanılmıştır. 
Ölçek, dört boyuttan ve 15 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten alınan yüksek 
puanlar, öğrencilerin kendilerine yönelik öznel iyi oluş düzeylerinin yüksek 
düzeyde olduğunu belirtmektedir. Ölçek, 4’lü Likert tipindedir. Eryılmaz (2009) 
tarafından ölçeğin geçerlilik ve güvenirliği için yapılan çalışmada, 156 kız ve 94 
erkek olmak üzere 250 lise öğrencisinin katıldığı belirlenmiştir.  Ölçeğin iç 
tutarlılık katsayısı Cronbach Alpha için değeri .86 olarak elde edilmiştir 
(Eryılmaz, 2009). Madde toplam kolerasyon katsayıları .40 ile .69 arasında 
olduğu belirlenmiştir. Faktör yükleri ise .63-.79 arasındadır. Maddeler varyansın 
%61,4’nü açıklamıştır. 15 maddenin öz değerleri olarak “Aile İlişkilerinde 
Doyum” alt boyutu için 5,36; “Diğerleri İle İlişkilerde Doyum” için 1,45; 
“Yaşam Doyumu” için 1,30 ve “Olumlu Duygular” için ise 1,11 olarak elde 
edilmiştir. Faktör analizinde, ölçeğin dört boyutlu bir yapıda olduğu ortaya 
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Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacının hazırlamış olduğu kişisel bilgi forumunda; 
okul türü, cinsiyet, sınıf düzeyi, anne-babanın öğrenim düzeyleri değişkenleri 
bulunmaktadır. 

Sosyal Görünüş Kaygı Ölçeği: Araştırmada, lise öğrencilerinin sosyal görünüş 
kaygı düzeylerini ölçmek için Hart vd. (2008) tarafından geliştirilen, Doğan 
(2010) tarafından Türkçeye uyarlanan çalışmanın güvenirlik ve geçerlilik 
çalışmaları yapılan “Sosyal Görünüş Kaygısı” ölçeği kullanılmıştır. Tek boyut ve 
16 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin ilk maddesi ters kodlanmıştır. Ölçekten 
alınacak puanların yüksek olması, öğrencilerin kendilerine yönelik sosyal 
görünüş kaygı düzeylerinin de yüksek düzeyde olduğunu belirtmektedir. 5’li 
Likert tipinde olan puanlamada, tamamen uygun (5.00-4.20), uygun (4.19-3.40), 
biraz uygun (3.39-2.60), uygun değil (2.59-1.80) ve hiç uygun değil (1.79-1.00) 
şeklindedir. Doğan’a (2010) göre, ölçeğin güvenirlik değeri .93 olarak elde 
edilmiştir. Madde kolerasyon katsayıları .32-.82 arasındadır. Maddeler toplam 
varyansın %53.4’nü açıklamaktadır. 16 maddenin öz değeri ise 8.49 dur. Faktör 
analizinde ölçeğin tek boyutlu bir yapıda olduğu ortaya konulmuştur. Araştırmacı 
tarafından ölçeğin güvenirlik (Cronbach Alpha) değeri ise .96 olarak tespit 
edilmiştir. Faktör yüklerinin .42-.82 arasında değiştiği belirlenmiştir. Scree Plot 
grafiğinden ölçeğin tek boyuttan oluştuğu belirlenmiştir. Sosyal Görünüş Kaygısı 
ölçeği toplam varyansın % 67’sini açıklamıştır. Sosyal Görünüş Kaygısı 
ölçeğinin doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yönelik değerlere ilişkin sonuçlar: 
x2/df=2.50 (x2=1254.78, df=502); GFI=0.931, AGFI=0.886, NNFI=0.945, 
RMSEA=0.074, karşılaştırmalı uyum indeksi olan CFI=0.952 ve Tucker-Lewis 
indeks (TLI) değeri 0.93 dür. KMO değeri (=.96) ve Bartlett (=5566.017, p=.000) 
analizleri sonucunda verilerin AFA (açımlayıcı faktör analizi) için uygun olduğu 
görülmektedir. 

Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği: Lise öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeylerini 
belirlemek amacıyla Eryılmaz (2009) tarafından geliştirilen, güvenirlik ve 
geçerlik çalışmaları gerçekleştirilen “Ergen Öznel İyi Oluş” ölçeği kullanılmıştır. 
Ölçek, dört boyuttan ve 15 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten alınan yüksek 
puanlar, öğrencilerin kendilerine yönelik öznel iyi oluş düzeylerinin yüksek 
düzeyde olduğunu belirtmektedir. Ölçek, 4’lü Likert tipindedir. Eryılmaz (2009) 
tarafından ölçeğin geçerlilik ve güvenirliği için yapılan çalışmada, 156 kız ve 94 
erkek olmak üzere 250 lise öğrencisinin katıldığı belirlenmiştir.  Ölçeğin iç 
tutarlılık katsayısı Cronbach Alpha için değeri .86 olarak elde edilmiştir 
(Eryılmaz, 2009). Madde toplam kolerasyon katsayıları .40 ile .69 arasında 
olduğu belirlenmiştir. Faktör yükleri ise .63-.79 arasındadır. Maddeler varyansın 
%61,4’nü açıklamıştır. 15 maddenin öz değerleri olarak “Aile İlişkilerinde 
Doyum” alt boyutu için 5,36; “Diğerleri İle İlişkilerde Doyum” için 1,45; 
“Yaşam Doyumu” için 1,30 ve “Olumlu Duygular” için ise 1,11 olarak elde 
edilmiştir. Faktör analizinde, ölçeğin dört boyutlu bir yapıda olduğu ortaya 

konulmuştur. Ölçeğin güvenirlik analizi sonuçlarına göre elde edilen uyum 
indekslerinde ölçeğin alt boyutlarında, “Aile İlişkilerinde Doyum” boyutunun 
Cronbach Alpha değeri .83; “Önemli Diğerleri İle İlişkide Doyum” boyutunun 
Cronbach Alpha değeri .73; “Yaşam Doyumu” boyutunun Cronbach Alpha 
değeri ise .81; “Olumlu Duygular” boyutunun Cronbach Alpha değeri .66 ve son 
olarak ölçeğin tamamının güvenirlik katsayısı değerleri için Cronbach Alpha 
değeri .86 olarak belirlenmiştir.  

Araştırmacı tarafından ölçeğin iç tutarlılık katsayısı değerlerini veren tablo Tablo 
2’de verilmiştir: 
 

Tablo 2. Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeğinin Ortalama, S. Sapma Ve Güvenirlik 
Değerleri 

Alt Boyutlar     (�̅�𝐱) ss α 
Aile İlişkilerinde Doyum 3,48 0,50 0,80 
Olumlu Duygular 2,89 0,46 0,82 
Yaşam Doyumu 2,18 0,75 0,78 
Önemli Diğerleri İle İlişkide 
Doyum 

2,49 0,74 0,74 

Öznel İyi Oluş 2,80 0,44 0,84 
 

Tablo 2 incelendiğinde, ergen öznel iyi oluş ölçeğine ait alt güvenirlik durumu 
incelendiğinde, güvenirlik düzeyi en yüksek olan alt boyut olumlu duygular, 
güvenirlik düzeyi en düşük olan boyut ise önemli diğerleri ile ilişkide doyum alt 
boyutu olmuştur. Alt boyutlar olarak aile ilişkilerinde doyum boyutunun 
güvenirlik katsayısı .80, olumlu duygular boyutunun güvenirlik katsayısı .82, 
yaşam doyumu boyutunun güvenirlik katsayısı .78, diğerleri ile ilişkilerde doyum 
.74 olarak elde edilmiştir. Ergen Öznel İyi Oluş ölçeğinin toplam güvenirlik 
değeri .84 olmuştur. Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeğin faktör yüklerinin .41-.84 
arasında değiştiği belirlenmiştir. Scree Plot grafiğinden ölçeğin dört alt boyuttan 
oluştuğu belirlenmiştir. Ergen Öznel İyi Oluş ölçeği toplam varyansın % 68,5’ini 
açıklamıştır. Araştırmacı tarafından Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği’nin doğrulayıcı 
faktör analizine (DFA) yönelik sonuçlar: x2/df=2.66 (x2=223,445 df=84); 
GFI=0.91, AGFI=0.964, NNFI=0.971, NFI=0,94, RMSEA=0.059, 
karşılaştırmalı uyum indeksi olan CFI=0.972 ve Tucker-Lewis indeks (TLI) 
değeri 0.96 dır. KMO değeri (=.845),  Bartlett (=984,127, p=.000) analizleri 
sonunda değerlerin açımlayıcı faktör analizi (AFA) için uygun olduğu 
görülmektedir. 
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VERİLERİN ANALİZİ 

Kişisel bilgi formu, sosyal görünüş kaygı ölçeği ve ergen öznel iyi oluş 
ölçeklerinden elde edilen verilerin analizinde “SPSS 22.0” programı 
kullanılmıştır. Sosyal görünüş kaygısı ölçeği ve öznel iyi oluş ölçeğinden alınan 
puanların normal dağılım gösterip göstermediğini tespit etmek için çarpıklık ve 
basıklık değerlerinin standart hataya bölümü ile elde edilen ±1.96 aralığı dikkate 
alınmıştır (Tabachnick & Fidell, 2007). Analiz sonucunda, dağılımın normallik 
varsayımını sağladığı belirlenmiştir. Ergen sosyal görünüş kaygısı ölçeği için 
basıklık değeri (=-0.084) ve çarpıklık değeri ise (=0.729) p<.05 olarak 
belirlenmiştir. Ergen öznel iyi oluş ölçeği için basıklık değeri (=1,106) ve 
çarpıklık değeri (=-1,234); aile ilişkilerinde doyum için basıklık değeri (=0,613) 
ve çarpıklık değeri (=-0,941); olumlu duygular için basıklık değeri (=0,637) ve 
çarpıklık değeri (=-0,365); yaşam doyumu için basıklık değeri (=1,081) ve 
çarpıklık değeri (=1,188); önemli diğerleri ile ilişkide doyum için basıklık değeri 
(=-0,457) ve çarpıklık değeri (=0,718) p<.05 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin 
sosyal görünüş kaygılarının öznel iyi oluş ve alt boyutları tarafından ne kadar 
düzeyde yordandığını belirlemek için yapılan saçılma diyagramında negatif 
doğrusal bir ilişkinin bulunduğu belirlenmiştir. Ayrıca öznel iyi oluş ve alt 
boyutlarının sosyal görünüş kaygısı üzerindeki yordama düzeyi için elde edilen 
VIF değerleri, öznel iyi oluş için (=8,260), aile ilişkilerinde doyum için (=2.804), 
olumlu duygular için (=2.043), yaşam doyumu için (=3.381) ve diğerleri ile 
ilişkilerde doyum için (=3.042); tolerans değerleri olarak öznel iyi oluş için 
(=.221), yaşam doyumu için (=.296), olumlu duygular için (=.490), aile 
ilişkilerinde doyum için (=.357) ve diğerleri ile ilişkilerde doyum için (=.421) 
olarak belirlenmiştir. Sonuçta VIF değerleri 10’dan büyük olmadığı ve tolerans 
değerlerinin ise .20’nin altında olmadığından çoklu doğrusal regresyon analizi 
varsayımını sağlamıştır (Büyüköztürk, 2016). İstatistiksel değerlerde anlamlılık 
düzeyi, .05 olarak alınmıştır. Bu değerlerden hareketle dağılımların normale 
yakın olduğu söylenebilir. Bu nedenle, elde edilen verilerin analizinde parametrik 
testler kullanılmıştır. Sonuç olarak çalışmada; standart sapma, aritmetik 
ortalama, yüzde, frekans, kolerasyon ve regresyon analiz testleri kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Araştırmanın birinci alt amacı; “Lise öğrencilerinin sosyal görünüş kaygılarına 
yönelik algıları ne düzeydedir?” sorusunun cevabı verilmiştir. Tablo 3’te lise 
öğrencilerinin sosyal görünüş kaygılarına yönelik aritmetik ortalama ve standart 
sapma değerleri verilmiştir: 

 

 

 



1045

Venhar KAPLAN, Burak POLAT, Akif Eren ERTUĞRUL

VERİLERİN ANALİZİ 

Kişisel bilgi formu, sosyal görünüş kaygı ölçeği ve ergen öznel iyi oluş 
ölçeklerinden elde edilen verilerin analizinde “SPSS 22.0” programı 
kullanılmıştır. Sosyal görünüş kaygısı ölçeği ve öznel iyi oluş ölçeğinden alınan 
puanların normal dağılım gösterip göstermediğini tespit etmek için çarpıklık ve 
basıklık değerlerinin standart hataya bölümü ile elde edilen ±1.96 aralığı dikkate 
alınmıştır (Tabachnick & Fidell, 2007). Analiz sonucunda, dağılımın normallik 
varsayımını sağladığı belirlenmiştir. Ergen sosyal görünüş kaygısı ölçeği için 
basıklık değeri (=-0.084) ve çarpıklık değeri ise (=0.729) p<.05 olarak 
belirlenmiştir. Ergen öznel iyi oluş ölçeği için basıklık değeri (=1,106) ve 
çarpıklık değeri (=-1,234); aile ilişkilerinde doyum için basıklık değeri (=0,613) 
ve çarpıklık değeri (=-0,941); olumlu duygular için basıklık değeri (=0,637) ve 
çarpıklık değeri (=-0,365); yaşam doyumu için basıklık değeri (=1,081) ve 
çarpıklık değeri (=1,188); önemli diğerleri ile ilişkide doyum için basıklık değeri 
(=-0,457) ve çarpıklık değeri (=0,718) p<.05 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin 
sosyal görünüş kaygılarının öznel iyi oluş ve alt boyutları tarafından ne kadar 
düzeyde yordandığını belirlemek için yapılan saçılma diyagramında negatif 
doğrusal bir ilişkinin bulunduğu belirlenmiştir. Ayrıca öznel iyi oluş ve alt 
boyutlarının sosyal görünüş kaygısı üzerindeki yordama düzeyi için elde edilen 
VIF değerleri, öznel iyi oluş için (=8,260), aile ilişkilerinde doyum için (=2.804), 
olumlu duygular için (=2.043), yaşam doyumu için (=3.381) ve diğerleri ile 
ilişkilerde doyum için (=3.042); tolerans değerleri olarak öznel iyi oluş için 
(=.221), yaşam doyumu için (=.296), olumlu duygular için (=.490), aile 
ilişkilerinde doyum için (=.357) ve diğerleri ile ilişkilerde doyum için (=.421) 
olarak belirlenmiştir. Sonuçta VIF değerleri 10’dan büyük olmadığı ve tolerans 
değerlerinin ise .20’nin altında olmadığından çoklu doğrusal regresyon analizi 
varsayımını sağlamıştır (Büyüköztürk, 2016). İstatistiksel değerlerde anlamlılık 
düzeyi, .05 olarak alınmıştır. Bu değerlerden hareketle dağılımların normale 
yakın olduğu söylenebilir. Bu nedenle, elde edilen verilerin analizinde parametrik 
testler kullanılmıştır. Sonuç olarak çalışmada; standart sapma, aritmetik 
ortalama, yüzde, frekans, kolerasyon ve regresyon analiz testleri kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Araştırmanın birinci alt amacı; “Lise öğrencilerinin sosyal görünüş kaygılarına 
yönelik algıları ne düzeydedir?” sorusunun cevabı verilmiştir. Tablo 3’te lise 
öğrencilerinin sosyal görünüş kaygılarına yönelik aritmetik ortalama ve standart 
sapma değerleri verilmiştir: 

 

 

 

Tablo 3. Öğrencilerin Sosyal Görünüş Kaygılarına İlişkin Algı Düzeyleri 

Ölçek N (�̅�𝐱) ss 
Sosyal Görünüş Kaygısı 434 2,41 0,98 

 
Tablo 3 incelendiğinde, lise öğrencilerinin sosyal görünüş kaygı puanları 
(x̅=2,41, ss=0,98) düzeyindedir. Başka bir anlatımla, lise öğrencilerinin sosyal 
görünüş kaygıları düşük düzeydedir. 

Araştırmanın ikinci alt amacı; “Lise öğrencilerinin öznel iyi oluş ve alt 
boyutlarına yönelik algıları ne düzeydedir?” sorusunun cevabı verilmiştir. Tablo 
4’te lise öğrencilerinin öznel iyi oluş ve alt boyut puanlarına yönelik değerler 
verilmiştir: 

Tablo 4. Öğrencilerin Öznel İyi Oluş Ve Alt Boyutlarına İlişkin Algı Düzeyleri 

Alt Boyutlar N (�̅�𝐱) ss 
Aile İlişkilerinde Doyum 434 3,48 0,50 
Olumlu Duygular 434 2,88 0,46 
Yaşam Doyumu 434 2,18 0,75 
Önemli Diğerleri ile İlişkide Doyum 434 2,49 0,74 
Öznel İyi Oluş 434 2,80 0,44 

 
Tablo 4 incelendiğinde, öznel iyi oluş alt boyut puanlarından öğrenciler en fazla 
“Aile İlişkilerinde Doyum” (x̅=3,48, ss=0,50) ve en az ise “Yaşam Doyumu” 
(x̅=2,18, ss=0,75) algı düzeyine sahiptir. Başka bir anlatımla, lise öğrencileri en 
fazla aile ilişkilerinden doyum elde ederken, yaşam doyumunu en az düzeyde 
hissetmektedir. 
Araştırmanın üçüncü alt amacına göre, “Öğrencilerin öznel iyi oluş ve alt 
boyutları ile sosyal görünüş kaygıları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?” 
sorusunun cevabı verilmiştir. Tablo 5’te lise öğrencilerinin öznel iyi oluş ve alt 
boyutları ile sosyal görünüş kaygıları arasındaki ilişki düzeyi verilmiştir: 

Tablo 5. Öğrencilerin Öznel İyi Oluş ve Alt Boyutları ile Sosyal Görünüş 
Kaygıları Arasındaki İlişki 

Boyutlar 2. 3. 4. 5. 6. 
1.Öznel İyi Oluş .656* 

p=.000    
.744* 

p=.000    
.587* 

p=.000    
.851* 

p=.000    
.-377* 

p=.000    
2.Aile İlişkilerinde 
Doyum 

- .263* 

p=.000    
.194* 

p=.000    
.458* 

p=.000    
.-291* 

p=.000    

3.Yaşam Doyumu  - .322* 

p=.000    
.523* 

p=.000    
.-266* 

p=.000    

4.Olumlu Duygular   - .305* .-200* 
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*p<.05 
 

Tablo 5 incelendiğinde, lise öğrencilerinin sosyal görünüş kaygısı ile öznel iyi 
oluş, aile ilişkilerinde doyum, yaşam doyumu, olumlu duygular ve önemli 
diğerleri ile ilişkide doyum boyutları arasında negatif yönde orta düzeyde bir 
ilişkinin varlığı göze çarpmaktadır. Buna göre, en yüksek öznel iyi oluş ile sosyal 
görünüş kaygısı arasında (r=.-377, p<.05) negatif yönde ve orta düzeyde anlamlı 
bir ilişki bulunmuştur. Bu durumu sırasıyla diğerleri ile ilişkilerde doyum (r=.-
315, p<.05), aile ilişkilerinde doyum (r=.-291, p<.05), yaşam doyumu (r=.-266, 
p<.05) ve olumlu duygular (r=.-200, p<.05) alt boyutları izlemiştir. Başka bir 
anlatımla, öğrencilerin öznel iyi oluş, diğer kişilerle ilişkilerde doyum, aile 
ilişkilerinde doyum, yaşam doyumu ve olumlu duygu özelliklerini sergiledikçe, 
sosyal görünüş kaygı düzeylerinde düşme meydana gelmektedir. 

Araştırmanın dördüncü alt amacına göre, “Öğrencilerin öznel iyi oluş algıları 
onların sosyal görünüş kaygılarının anlamlı bir yordayıcısı mıdır?” sorusunun 
cevabı verilmiştir. Tablo 6’da sosyal görünüş kaygısının yordanmasına ilişkin 
sonuçlar verilmiştir: 

Tablo 6. Sosyal Görünüş Kaygısının Yordanmasına İlişkin Çoklu Regresyon 
Analiz Sonuçları 

Değişkenler B Standa
rt Hata 

B 

β 
 

t p İkili r Kısmi r 

Sabit 4.952 0,378 - 22,46
2 

.000 - - 

Aile İlişkilerinde 
Doyum 

-0,345 0,145 -0,076 -6,330 .000
* 

-.291 -.168 

Yaşam Doyumu -0,153 0,109 -0.004 -5,736 .031
* 

-.266 -.104 

Olumlu Duygular -0,176 0,135 0,010 -4,232 .084 -.200 -.083 
Önemli Diğerleri 
ile İlişkide 
Doyum 

-0.197 0,177 -0.179 -6,887 .010
* 

-.315 -.223 

Öznel İyi Oluş -0.844 0,100 -0.377 -8,448 .000
* 

-.377 -.323 

p=.000    p=.000    
5. Önemli Diğerleri İle 
İlişkide Doyum 

   - .-315* 

p=.000    
6.Sosyal Görünüş 
Kaygısı 

    - 



1047

Venhar KAPLAN, Burak POLAT, Akif Eren ERTUĞRUL

*p<.05 
 

Tablo 5 incelendiğinde, lise öğrencilerinin sosyal görünüş kaygısı ile öznel iyi 
oluş, aile ilişkilerinde doyum, yaşam doyumu, olumlu duygular ve önemli 
diğerleri ile ilişkide doyum boyutları arasında negatif yönde orta düzeyde bir 
ilişkinin varlığı göze çarpmaktadır. Buna göre, en yüksek öznel iyi oluş ile sosyal 
görünüş kaygısı arasında (r=.-377, p<.05) negatif yönde ve orta düzeyde anlamlı 
bir ilişki bulunmuştur. Bu durumu sırasıyla diğerleri ile ilişkilerde doyum (r=.-
315, p<.05), aile ilişkilerinde doyum (r=.-291, p<.05), yaşam doyumu (r=.-266, 
p<.05) ve olumlu duygular (r=.-200, p<.05) alt boyutları izlemiştir. Başka bir 
anlatımla, öğrencilerin öznel iyi oluş, diğer kişilerle ilişkilerde doyum, aile 
ilişkilerinde doyum, yaşam doyumu ve olumlu duygu özelliklerini sergiledikçe, 
sosyal görünüş kaygı düzeylerinde düşme meydana gelmektedir. 

Araştırmanın dördüncü alt amacına göre, “Öğrencilerin öznel iyi oluş algıları 
onların sosyal görünüş kaygılarının anlamlı bir yordayıcısı mıdır?” sorusunun 
cevabı verilmiştir. Tablo 6’da sosyal görünüş kaygısının yordanmasına ilişkin 
sonuçlar verilmiştir: 

Tablo 6. Sosyal Görünüş Kaygısının Yordanmasına İlişkin Çoklu Regresyon 
Analiz Sonuçları 

Değişkenler B Standa
rt Hata 

B 

β 
 

t p İkili r Kısmi r 

Sabit 4.952 0,378 - 22,46
2 

.000 - - 

Aile İlişkilerinde 
Doyum 

-0,345 0,145 -0,076 -6,330 .000
* 

-.291 -.168 

Yaşam Doyumu -0,153 0,109 -0.004 -5,736 .031
* 

-.266 -.104 

Olumlu Duygular -0,176 0,135 0,010 -4,232 .084 -.200 -.083 
Önemli Diğerleri 
ile İlişkide 
Doyum 

-0.197 0,177 -0.179 -6,887 .010
* 

-.315 -.223 

Öznel İyi Oluş -0.844 0,100 -0.377 -8,448 .000
* 

-.377 -.323 

p=.000    p=.000    
5. Önemli Diğerleri İle 
İlişkide Doyum 

   - .-315* 

p=.000    
6.Sosyal Görünüş 
Kaygısı 

    - 

R=0,387           
R2=0,149 
F(1, 432)= 71,373 
p=.000* 

       

 
Tablo 6 incelendiğinde, lise öğrencilerinin öznel iyi oluş, aile ilişkilerinde 
doyum, yaşam doyumu ve önemli diğerleri ile ilişkide doyum algıları, sosyal 
görünüş düzeylerinin anlamlı düzeyde yordayıcısıdır (R=0,482 R2=0,232, F (6, 
1051)=53,039, p<.05). Aile ilişkilerinde doyum, yaşam doyumu, diğerleri ile 
ilişkilerde doyum ve olumlu duygular alt boyutları, öğrencilerin sosyal görünüş 
kaygılarındaki toplam varyansın %14’ünü açıklamıştır. Standardize regresyon 
katsayısına (β) göre ölçeğin yordayıcı değişkenleri sosyal kaygı üzerinde oluşan 
göreceli önem sırası; öznel iyi oluş, diğerleri ile ilişkilerde doyum, aile 
ilişkilerinde doyum, olumlu duygular ve yaşam doyumu olmuştur. Regresyon 
katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde ise yaşam 
doyumu, aile ilişkilerinde doyum ve diğerleri ile ilişkilerde doyum boyutları 
sosyal görünüş kaygısı üzerinde önemli bir yordayıcı olduğu görülmektedir. 
Sosyal görünüş kaygısının yordanmasına ilişkin regresyon eşitliği aşağıda 
verilmiştir: 

Sosyal Görünüş Kaygısı= -.377Öznel İyi Oluş -.179Önemli Diğerleri ile İlişkide 
Doyum -.076Aile İlişkilerinde Doyum +.010Olumlu Duygular -.004Yaşam 
Doyumu. Başka bir deyişle, lise öğrencilerinin öznel iyi oluş, diğerleri ile 
ilişkilerde doyum, aile ilişkilerinde doyum, yaşam doyumu alt boyutları, onların 
sosyal görünüş kaygılarının anlamlı bir yordayıcısıdır. 

SONUÇ 

Araştırmanın birinci alt problemi, “Öğrencilerin sosyal görünüş kaygılarına 
yönelik algıları ne düzeydedir?” şeklindedir. Lise öğrencilerinin araştırmada 
sosyal görünüş kaygıları düşük düzeydedir. Bu bulgu (Baş, 2019; Eren Gümüş, 
2010; Ermiş & İmamoğlu, 2019; Kılıç & Karakuş, 2016; Kılıç, 2020; Levinson 
& Rodebaugh, 2011; Seki, 2014; Senna, 2019; Yüceant, 2013), araştırma 
bulguları ile paralel niteliktedir. Bazı araştırmalarda ise öğrencilerin sosyal 
görünüş kaygılarının orta düzeyde olduğu bulunmuştur (Arslan, 2019; 
Kalemoğlu vd., 2014; Vural vd., 2017).  Öğrencilerin sosyal görünüş kaygı 
düzeylerinin düşük düzeyde çıkmasında, kendilerine yönelik beden imajı, 
fiziksel görünüm, özgüven algılarının yüksek olmasından kaynaklanabilir. 
Ayrıca öğrencilerin başkaları tarafından olumsuz değerlendirilme endişesini çok 
hissetmedikleri ve sosyal ortamlarda kendilerini rahat ifade edebilmelerinin 
yansımasından kaynaklanabilir. Çünkü kişinin beden ve fiziksel görünüm 
imajının düşük olması, kendisi ile ilgili olumsuz görüşlere sahip olması, özgüveni 
yetersiz, sürekli başkalarından onay almaya çalışan, içedönük, insanların kendi 
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hakkında ne düşündüklerini fazlaca önemsemesi sosyal görünüş kaygı düzeyini 
arttırmaktadır (Norton vd., 2015). 

Araştırmanın ikinci alt problemi, “Öğrencilerin öznel iyi oluş ve alt boyutlarına 
yönelik algıları ne düzeydedir?” şeklindedir. Lise öğrencilerinin sırasıyla en 
yüksek aile ilişkilerinde doyum, en az düzeyde ise yaşam doyumu algısına sahip 
oldukları belirlenmiştir. Bu bulgu (Balatsky & Diener, 1993; Cha, 2003; Derin, 
2013; Eryılmaz, 2009; Seki, 2014; Yavaş, 2020), araştırma sonuçları ile paralel 
niteliktedir. Bu sonuç, öğrencilerin yaşam doyumuna kıyasla, aile ilişkilerine 
yönelik daha olumlu duygular hissetmelerinden kaynaklanabilmektedir. 

Araştırmanın üçüncü alt problemi, “Öğrencilerin öznel iyi oluş ve alt boyutları 
ile sosyal görünüş kaygıları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?” şeklindedir. 
Öğrencilerin sosyal görünüş kaygıları ile öznel iyi oluş ve alt boyut algıları 
arasında orta düzeyde negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu bulgu 
(Baş, 2019; Demir & Kutlu, 2016; Dilmaç & Baş, 2019; Dilmaç & Tezelli, 2021;  
Gilman & Huebner, 2006; Karahan & Akduman, 2017; Karshdan & Roberts, 
2004; Kermen vd., 2016; Seki, 2014; Tezelli, 2019; Varol, 2020), araştırma 
sonuçları ile paralel niteliktedir. Bu sonuç, beklenen bir durumdur. Çünkü 
kendine yönelik ve hayata yönelik yaşam algısı yüksek olan, sosyal çevresi,  
akranları ve ailesine yönelik olumlu duygular geliştirebilen, psikolojik iyi oluş 
hali yüksek düzeyde olan bireyler, kendilerini toplum içerisinde daha rahat ve 
özgüvenli hissedebilecek, bu durum olumlu bir beden imajı yaratarak kişinin 
yaşayabileceği sosyal görünüş kaygı seviyesini azaltacaktır. Yüksek yaşam 
doyumuna sahip olan ergenlerin sosyal stres ve sosyal kaygı puanları da düşük 
düzeydedir (Gilman & Huebner, 2006). Öğrencilerdeki olumlu yöndeki beden 
imajının psikolojik iyi oluşu pozitif yönde etkilediği, kendileri ile ilgili olumlu 
düşünce ve duygulara sahip olunması sosyal kaygı ve sosyal yetkinlik algılarını 
negatif yönde etkilemektedir (Kashdan & Roberts, 2004). 

Araştırmanın dördüncü alt problemi, “Öğrencilerin öznel iyi oluş algıları sosyal 
görünüş kaygılarının anlamlı bir yordayıcısı mıdır?” şeklindedir. Araştırmada 
lise öğrencilerinin öznel iyi oluş ve alt boyutlardan, aile ilişkilerinde doyum, 
yaşam doyumu ve önemli diğerleri ile ilişkide doyum özelliklerinin sosyal 
görünüş kaygıları üzerinde negatif yönde anlamlı yordayıcılar olduğu 
belirlenmiştir. Bu bulgu (Baş, 2019; Demir ve Kutlu, 2016; Dilmaç ve Baş, 2019; 
Gilman ve Huebner, 2006; Karahan ve Akduman, 2017; Karshdan ve Roberts, 
2004; Kermen vd., 2016; Seki, 2014; Tezelli, 2019; Varol, 2020), araştırma 
sonuçları ile benzer niteliktedir. Bu sonuç, beklenen ve istenilen bir durumdur. 
Çünkü aile ilişkilerinden, hayattan ve diğer insanlarla ilişkilerden elde edilen 
doyum düzeyi yükseldikçe, kişi kendisini daha rahat, özgüvenli ve kendiyle 
barışık olarak hissedecek, sosyal ortamlarda çekingenlik algısı düşecek ve sosyal 
görünüş kaygı durumu azalacaktır. 
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hakkında ne düşündüklerini fazlaca önemsemesi sosyal görünüş kaygı düzeyini 
arttırmaktadır (Norton vd., 2015). 

Araştırmanın ikinci alt problemi, “Öğrencilerin öznel iyi oluş ve alt boyutlarına 
yönelik algıları ne düzeydedir?” şeklindedir. Lise öğrencilerinin sırasıyla en 
yüksek aile ilişkilerinde doyum, en az düzeyde ise yaşam doyumu algısına sahip 
oldukları belirlenmiştir. Bu bulgu (Balatsky & Diener, 1993; Cha, 2003; Derin, 
2013; Eryılmaz, 2009; Seki, 2014; Yavaş, 2020), araştırma sonuçları ile paralel 
niteliktedir. Bu sonuç, öğrencilerin yaşam doyumuna kıyasla, aile ilişkilerine 
yönelik daha olumlu duygular hissetmelerinden kaynaklanabilmektedir. 

Araştırmanın üçüncü alt problemi, “Öğrencilerin öznel iyi oluş ve alt boyutları 
ile sosyal görünüş kaygıları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?” şeklindedir. 
Öğrencilerin sosyal görünüş kaygıları ile öznel iyi oluş ve alt boyut algıları 
arasında orta düzeyde negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu bulgu 
(Baş, 2019; Demir & Kutlu, 2016; Dilmaç & Baş, 2019; Dilmaç & Tezelli, 2021;  
Gilman & Huebner, 2006; Karahan & Akduman, 2017; Karshdan & Roberts, 
2004; Kermen vd., 2016; Seki, 2014; Tezelli, 2019; Varol, 2020), araştırma 
sonuçları ile paralel niteliktedir. Bu sonuç, beklenen bir durumdur. Çünkü 
kendine yönelik ve hayata yönelik yaşam algısı yüksek olan, sosyal çevresi,  
akranları ve ailesine yönelik olumlu duygular geliştirebilen, psikolojik iyi oluş 
hali yüksek düzeyde olan bireyler, kendilerini toplum içerisinde daha rahat ve 
özgüvenli hissedebilecek, bu durum olumlu bir beden imajı yaratarak kişinin 
yaşayabileceği sosyal görünüş kaygı seviyesini azaltacaktır. Yüksek yaşam 
doyumuna sahip olan ergenlerin sosyal stres ve sosyal kaygı puanları da düşük 
düzeydedir (Gilman & Huebner, 2006). Öğrencilerdeki olumlu yöndeki beden 
imajının psikolojik iyi oluşu pozitif yönde etkilediği, kendileri ile ilgili olumlu 
düşünce ve duygulara sahip olunması sosyal kaygı ve sosyal yetkinlik algılarını 
negatif yönde etkilemektedir (Kashdan & Roberts, 2004). 

Araştırmanın dördüncü alt problemi, “Öğrencilerin öznel iyi oluş algıları sosyal 
görünüş kaygılarının anlamlı bir yordayıcısı mıdır?” şeklindedir. Araştırmada 
lise öğrencilerinin öznel iyi oluş ve alt boyutlardan, aile ilişkilerinde doyum, 
yaşam doyumu ve önemli diğerleri ile ilişkide doyum özelliklerinin sosyal 
görünüş kaygıları üzerinde negatif yönde anlamlı yordayıcılar olduğu 
belirlenmiştir. Bu bulgu (Baş, 2019; Demir ve Kutlu, 2016; Dilmaç ve Baş, 2019; 
Gilman ve Huebner, 2006; Karahan ve Akduman, 2017; Karshdan ve Roberts, 
2004; Kermen vd., 2016; Seki, 2014; Tezelli, 2019; Varol, 2020), araştırma 
sonuçları ile benzer niteliktedir. Bu sonuç, beklenen ve istenilen bir durumdur. 
Çünkü aile ilişkilerinden, hayattan ve diğer insanlarla ilişkilerden elde edilen 
doyum düzeyi yükseldikçe, kişi kendisini daha rahat, özgüvenli ve kendiyle 
barışık olarak hissedecek, sosyal ortamlarda çekingenlik algısı düşecek ve sosyal 
görünüş kaygı durumu azalacaktır. 

Araştırmanın bazı sınırlılıkları mevcuttur. Araştırma, 2020-2021 eğitim ve 
öğretim yılının ikinci döneminde İç Anadolu Bölgesinin bir il merkezindeki üç 
merkez ilçenin ortaöğretim okullarındaki 13-18 yaş aralığında bulunan 434 
öğrencinin katılımı ile sınırlıdır. Araştırmada ölçülen öznel iyi oluş ve sosyal 
görünüş kaygısı ölçme araçlarının ölçtüğü niteliklerle sınırlıdır. Araştırmadan 
elde edilen diğer sınırlılık, verilerin toplanması kişilerin kendilerini 
raporlamasına dayanmaktadır. Bu nedenle yanlı cevaplar bulunma ihtimali 
vardır. Son sınırlılık olarak okul türü, sınıf düzeyi, anne ve babanın öğrenim 
durumu değişkenlerinin gruplarda eşit dağılmadığı söylenebilir. Araştırma 
sürecinde elde edilen veriler, ulaşılabilmiş olan kaynaklar ile sınırlıdır. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, uygulayıcı ve araştırmacılarda 
kapsayan durumda aşağıdaki önerilere yer verilebilir; lise öğrencilerinin yaşam 
doyumu ve olumlu duygulara yönelik algı düzeylerini yükseltebilmek adına, 
kendini bu konuda mutsuz hisseden öğrencilerin ailesel ve kişisel özellikleri 
derinlemesine incelenmeli, ortaya çıkan sonuçlar üzerinde rehberlik çalışmaları 
yapılmalıdır. Öğrencilerin öznel iyi oluş düzeylerine olumlu yönde etki edecek 
farklı sosyal destek kaynakları sağlanabilir. Öğrencilerin yaşamış oldukları 
sosyal görünüş kaygı düzeylerini azaltabilmek, öznel iyi oluş algılarını olumlu 
hale getirebilmek için ailelere, öğretmenlere yönelik eğitimler, drama ve 
uygulamalar yapılabilir. Ayrıca gençlerin arkadaş çevrelerine yönelik akran 
eğitimleri düzenlenebilir. Yapılan araştırma, Kayseri İlindeki lise öğrencileri 
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma, daha farklı illerde ve farklı okul 
kademelerinde öğrenim gören öğrenciler üzerinde de uygulanarak çalışmanın 
kapsamı genişletilebilir. Öznel iyi oluş ve sosyal görünüş kaygısı arasındaki 
ilişkiyi ölçen yeterli sayıda çalışma bulunmadığından araştırmaların artırılması, 
sosyal görünüş kaygısı ile öznel iyi oluş düzeyleri üzerine farklı faktörlerin öznel 
iyi oluş ve sosyal görünüş kaygısı üzerindeki aracılık rolü araştırılabilir. 
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İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ  
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

YAZAR KILAVUZU

Yayın İlkeleri

İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinde (İAÜD); uygulamalı 
iletişim, iletişim bilimleri, medya çalışmaları, yeni medya, dijital kültür, 
reklamcılık, halkla ilişkiler, eğitim bilimleri, uzaktan eğitim, görsel iletişim 
tasarımı, radyo, televizyon, sinema, sosyoloji ve buna yakın sosyal bilimlerdeki 
ilgili alanlarında bilimsel çalışmalar kapsamında eserler yayınlanmaktadır.

İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi senede 4 defa yayınlanan 
hakemli bir dergidir. Orijinal teorik ve/veya deneysel çalışma ve sabit referans 
değerleri ile ilgili öğretici açıklamanın bulunduğu makaleler kabul edilir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yayın kurulu, uluslararası 
uzmanların değerlendirmesiyle makalelerin kabul edilmesi veya edilmemesinde 
yetkilidir.

GENEL KURALLAR

1. Dergide yayımlanan yazı ve makalelerde kullanılacak dil Türkçe ve 
İngilizcedir.

2. Çalışmayı destekleyen bir kurum varsa, metin içerisinde belirtilmelidir.

3. Gönderilen yazılar kaynakça ve ekler dahil maksimum 12.000 kelime 
olmalıdır.

4. Makaleler APA referans sistemine (APA 6.0) göre düzenlenmelidir. 
Lütfen metin içinde verilen referansların kaynakçada olmasına özen 
gösteriniz.

5. Dergimiz için editör kurulunca belirlenen intihal oranı üst sınırı yüzde 
20‘dir. İntihal tespit programındaki filtreleme seçenekleri şu şekilde 
ayarlanır: -Kaynakça hariç (Bibliography excluded) -Alıntılar hariç 
(Quotes excluded) -5 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları 
hariç (Limit match size to 5 words) -Program menüsünde bulunan diğer 
filtreleme seçenekleri raporlamaya dâhil edilmez.



Yazım Kuralları

• Sayfa Düzeni
Üst 3,5 cm, alt 2,5 cm, sol kenar 2,5 cm, sağ 2 cm boşluk bırakılacak şekilde tüm 
metin alanı 170 mm X 240 mm şeklinde olmalıdır.

• Yazı Türü
Times New Roman yazı karakteri kullanılmalıdır. Türkçe “Öz” İngilizce 
“Abstract” bölümleri 11 punto, ana metin 11 punto, yararlanılan kaynaklar 
bölümü ise 1 punto olmalı; metin, Türkçe-İngilizce özet ve yararlanılan kaynaklar 
iki yöne yaslı olarak hizalanmalıdır. Metin tek satır aralığı kullanılarak yazılmalı, 
paragraflar arası 1 satır boşluk bırakılmalıdır.

• Başlıklar
Makale ana başlık ve alt başlıklardan oluşacak şekilde düzenlenmelidir.

• Ana Başlık
Times New Roman karakterinde, büyük harfler kullanılarak, kalın, 14 punto 
şeklinde Microsoft Word formatında olmalıdır. Yazar ismi, kısaltmaları, yazar 
ORCİD numarası ve e-posta adresleri başlıktan sonra iki satır boşluk bırakacak 
şekilde yazılmalı ve yazar ismi küçük, soyadı büyük olacak şekilde 11 punto yazı 
karakterinde yazılmalıdır.

• Öz
300 kelimeyi geçmemeli ve “ÖZ” kalın, 11 punto olmalı, özet metni 11 punto 
olarak tüm metin Times New Roman yazı stilinde iki yana yaslı ve tek paragraf 
şeklinde Microsoft Word formatında yazılmalıdır. Anahtar kelimeler italik, kalın 
yazı tipinde ve 11 punto olmalıdır. Makaleye uygun en az üç en fazla beş anahtar 
kelimenin ilk harfleri büyük diğer harfleri küçük olacak şekilde yazılmalıdır. 
“ÖZ”de makalenin konusu, araştırma yöntemi ve sonucuyla ilgili kısa bilgiler 
verilmelidir.

• Abstract
Abstract ana başlık türkçe anahtar kelimelerden sonra iki satır boşluk bırakılarak 
yazılmalıdır. Times New Roman karakterinde, büyük harfler kullanılarak, kalın, 
11 punto, iki yana yaslı ve tek paragraf şeklinde Microsoft Word formatında 
olmalıdır. 300 kelimeyi geçmemeli ve “ABSTRACT” kalın, 11 punto olmalı; tüm 
metin Times New Roman yazı stilinde Microsoft Word formatında yazılmalıdır. 
Abstract’taki anahtar kelimeler (keywords) italik, kalın yazı tipinde ve 11 punto 
olmalıdır. Makaleye uygun en az üç en fazla beş anahtar kelimenin(keywords) ilk 
harfleri büyük diğer harfleri küçük olacak şekilde yazılmalıdır. “ABSTRACT”ta 
makalenin konusu, araştırma yöntemi ve sonucuyla ilgili kısa bilgiler verilmelidir.



• Bölümler
Makalenin içeriğine göre oluşturulan bölüm alt başlıkları (GİRİŞ, KAVRAMSAL 
ÇERÇEVE, LİTERATÜR TARAMASI, ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ, 
BULGULAR, SONUÇ, …gibi) hepsi büyük harf olacak biçimde, 11 punto ve 
kalın (bold) olmalıdır ve numaralandırma kullanılmadan yazılmalıdır.

• Ana Metin
Alt başlıklar 11 punto, kalın ve büyük harf kullanılarak yazılmalı ve metin kısmı 
11 punto, Times New roman yazı stilinde Microsoft Word formatında olmalıdır. 
Makaleler tek sütun, iki yana yaslı olacak şekilde ve paragraf aralarında tek aralık 
olacak şekilde yazılmalıdır. İlk bölümün alt başlığı anahtar kelimelerden sonra 
bir satır boşluk bırakarak başlamalı ve bunu takip eden metin paragraflarında 
boşluk olmamalıdır. Makale Uzunluğu şekiller ve figürler ile birlikte 20 sayfayı 
geçmemelidir.

• Tablo, Şekil, Grafik ve Resimler
Metinde kullanılan tablo, şekil, grafik ve resimler yazar(lar) tarafından özgün 
olarak oluşturulmamış ise “kaynak” gösterilerek metin içinde kullanılabilir. 
Tablo, şekil, grafik ve resimler metin kısmına uyacak şekilde yerleştirilmeli ve 
başlıkları 11 punto ve ortalanarak yazılmalıdır. Metin içinde kullanılan tablo ve 
grafikler Tablo 1., Tablo 2./ Grafik 1., Grafik 2. … vb gibi sıralanmalıdır. Tablo 
numaraları ve başlıklar tablodan önce olacak şekilde yazılmalıdır. Şekil, grafik 
ve resimlerin numaraları ve başlıkları kendinden (şekil, grafik ve resim) sonra 
altta olacak şekilde Şekil 1., Şekil 2./ Resim 1., Resim 2. … vb gibi sıralanarak 
yazılmalıdır. Tablo, şekil, grafik ve resim başlıklarında kullanılan kelimelerin ilk 
harfleri büyük diğerleri küçük olacak şekilde oluşturulmalıdır.

• Sonuç
Başlık kalın, 11 punto, büyük harflerle ve metin kısmı da 11 punto Times New 
Roman yazı stilinde Microsoft Word formatında yazılmalıdır.

• Makale içi referans gösterimi
Makale içinde referans gösterimi APA (en son sürüm) kurallarına uygun olacak 
şekilde düzenlenmelidir.

APA referans kuralları için bakınız: https://www.citefast.com/styleguide.
php?style=APA&sec=form

Tek yazarlı kaynaklara referans: (Atılgan, 2015: 28) , (Atılgan, 2015: 28-32)

İki yazarlı kaynaklara referans: (Atılgan & Demir, 2015: 28), (Atılgan & Demir, 
2015: 28-32)



Beş yazarlı kaynaklara ilk kez referans yapıldığında: (Atılgan, Demir, Çelik, 
Savaş & Yıldırım, 2015: 28)

Beş yazarlı kaynaklara ikinci kez veya daha fazla kez referans yapıldığında: 
(Atılgan vd., 2015: 28)

Beşten fazla yazarlı  kaynaklara ilk kez referans yapıldığında: ( Atılgan, Demir, 
Çelik, Savaş, Yıldırım….Işık, 2015: 28)

Beşten fazla yazarlı  kaynaklara ikinci kez veya daha fazla kez referans 
yapıldığında: (Atılgan vd., 2015: 28)

İnternetten referans yapıldığında: (URL-1)

• Kaynakça

Makalede yararlanılan kaynaklar APA (en son sürüm) kurallarına uygun olacak 
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