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Bilgi Toplumunda Dijital Bölünme
Yrd. Doç. Dr. Erhan AKYAZI
Özet
Toplumlar sürekli bir dönüşüm ve gelişim içerisindedir. Bu değişimi şekillendiren ise üretim kaynakları
olmuştur. Bilgi toplumunu yaşadığımız günümüzde de en önemli üretim kaynağı bilgidir. Toplumsal dönüşümler doğal
olarak toplumları oluşturan bireyler üzerinde de önemli etkilere yol açmıştır. İçinde bulunduğumuz bilgi toplumu da bu
etkilerden payını almıştır. Dijital bölünme bu etkilerden birisidir. Bireyler arasında sürekli var olan bölünmüşlük bilgi
toplumunda da kendini bu şekilde göstermiştir. Bilgi ve bilgi teknolojilerine erişim konusunda bireyler arasındaki
farklılaşmayı tarifleyen dijital bölünme azalması beklenirken artma eğilimi göstermektedir.
Anahtar Kelimeler
Bilgi, Bilgi Toplumu, Dijital Bölünme.
Abstract
Societies are continiously in a change and development process. Production sources shapes this process.
Nowadays that we realize information society, most important source is information. Social transformations naturally
caused important effects on individuals that constitutes societies. Information society impressed from these effects too.
Digital divide is one of the these effects. Being divided that has been continiously between individuals indicates itself this
way in the information age. Digital divide, that defines diversity between individuals indicates a increasing tendency
while expecting decreases.
Keywords
Information, Information Society, Digital Divide.

1. Giriş
İnsanlar tarih boyunca sürekli yaşamlarını kolaylaştırma arayışında olmuşlar ve bu
arayışlarının sonucunda da çeşitli evrelerden geçmişlerdir. Avcılık ve toplayıcılıkla geçim
sırasında insanın işgücü ön planda iken, zamanla insan gücünün yerini makinenin alması ile
birlikte yeni bir döneme geçilmiştir. Son olarak da yegane güç olan bilgi gelişimin
değişmez unsuru olmuş ve bilgiyi üreten birey ön plana geçmiştir. Bilgiyi işleyecek araçlar
bir artış göstererek insanoğlunu yeni bir toplumsal forma sokmuştur. Bu yeni formun adı
“Bilgi Toplumu”dur.
2. Bilgi Toplumu
Pek çok kaynakta bilgi toplumu sanayi sonrası toplum olarak da adlandırılmaktadır.
Bunun yanı sıra “Sanayi Sonrası Toplum Olarak Bilgi Toplumu” adlı eserinde Yoneji
Masuda toplumların bir yapıdan başka yapıya geçişini sağlayan özelliği sosyal teknoloji
olarak ifade etmetedir ve sosyal teknoljiyi de; toplumun bütününe etki ederek onu başka bir
sisteme dönüştürecek derin sosyal etkiler yaratan bir teknoloji türü” olarak tarif etmektedir.
(Şen ve Koç, 2002)
Adına bilgi/bilişim toplumu denilen bu toplumsal formda ise adı geçen sosyal
teknoloji görevini bilişim teknolojileri görmektedir.
Bilgi toplumu, sosyo-ekonomik faaliyetlerin giderek etkileşimli sayısal iletişim
ağlarının katılımıyla veya bu iletişim ağlarının yoğun kullanımıyla gerçekleştirilmesi
yanında, bu amaçla kullanılan her türlü teknolojinin ve uygulamanın üretilmesi olarak
tanımlanabilir. (Fink ve Kenny, 2003).

1

Bilgi çağına damgasını vuran kavramlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
Tablo-1. Bilgi Çağında Temel Kavramlar
Bilgisayar Devrimi
Berkeley 1962
Bilgi Ekonomisi
Machlup 1962
Global Köy
McLuhan 1964
Bilimsel-Teknolojik Devrim
Prag Akademisi 1973
Üçüncü Dalga
Toffler 1980
Bilgi Devrimi
Jones 1982
Bilgicilik-informationalisation Castells 1989
Ağ Toplumu
Castells 1989
Tablo incelendiğinde bilişim teknolojileri devrimine bilgi, telekomünikasyon ve
bilgisayarın damgasını vurduğu görülmektedir. (Williams, 2001)
Bilişim teknolojilerinin başında gelen iletişim ağlarının giderek elektronikleşmesi
araştırmayı tetikleyecek bilginin dolaşımını kolaylaştırarak bilişim toplumunun gelişimine
katkıda bulunmaktadır. Bu ise bilgi kapitalizmine ve şebeke toplumuna önderlik
etmektedir. Tıpkı Manuel Castells’in bilişim teknolojilerinin yaratmış olduğu toplumsal
yapıya vermiş olduğu isim gibi; “network society-şebeke toplumu”.
Bilişim teknolojilerinin yakın gelecekte fantastik ve insan ötesi yetenekler açısından
önemli kazanımlar sağlayacağı muhakkaktır. Ancak teknolojinin başlı başına mutluluk
getirmeyeceği ortadadır. Teknoloji ile hayatımıza giren değişiklikler o kadar hızlı
gerçekleşmektedir ki toplumlar kendini bu yeni durumlara uydurmaya yetişememektedir.
Eski toplumlar çok fazla durağanlık arz ederken, örneğin insanlar tüm yaşamları boyunca
edindikleri tecrübeler doğrultusunda tanımlanmış işlere yönlenirken, günümüzde yeni
tecrübeler kazanabilmek için çok yüksek meblağlar ödenmektedir. Bugün pek çok karar
bilişim teknolojileri tabanında çalışan simülasyon yazılımları desteğiyle alınmaktadır.
Yakın gelecekte bu simülasyon programları tüm sosyal olaylarda devreye girecek ve
insanlar artık bu yazılımlar olmadan karar veremez duruma gelecektir. (Duch, 2001)
Kısacası iletişim ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeler dünyayı algılama şeklimizi
değiştirmiştir. Bu küresel köy, bilgi çağı ve araç mesajdır terimlerini popüler kılan Marshall
McLuhan’ın bir önermesidir. (Duch, 2001)
3. Dijital Bölünme
Bilişim teknolojilerinin günümüzde bize en fazla görünen yüzü olarak ifade
edebileceğimiz Internet dünyayı değiştirmektedir. Her gün daha fazla kullanıyor ve her gün
daha fazla şey öğrenmekteyiz. Fakat dünyadaki herkesin Interneti kullandığını veya
kullanmaya hevesli olduğunu söylemek doğru olmayacaktır. Bu risk ise dijital bölünme
denilen olguyu yaratmakta ve desteklemektedir. Internet kullanım oranları çok kısa bir
sürede telefonun onlarca yılda almış olduğu mesafeyi kat etmiştir. Ancak bu inanılmaz
oranların ardında yine inanılmaz bir eşitsizlik yatmaktadır. Yani erişimi olanlar ve
olmayanlar arasında yani İsveç ve Afrika arasında. Peki gerçekten böyle bir bölünme varsa
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bu bir sorun teşkil etmektemidir? Internetin kişiler arasındaki etkileşimi değiştirmesi ve iş
ilişkilerini dahi bu ortama taşımasının ardından bu durumun bir sorun olduğu söylenebilir.
(Gardner ve Oswald)
Günümüzde giderek popüler hale gelen Internet bir yandan bireyleri sonsuz bilgi
havuzu ile kuşatırken, bir yandan da bilgi teknolojilerine uzak olan bireyleri
korkutmaktadır. Bir taraftan insanlara işlemlerini uzaktan görme gibi yeşil ışık yakarken,
bir taraftan da güvenlik ve bireyin toplumdan uzaklaşması gibi sorunlarla insanların önüne
kalın bir kırmızı şerit çekmektedir. (Tezci)
Dijital bölünme farklı sosyoekonomik seviyedeki coğrafik bölgelerdeki bireyler
arasındaki çok geniş yelpazedeki aktiviteler için Internete ve dolayısıyla bilgiye ve iletişim
teknolojilerine erişme konusundaki uçurumu tarif etmektedir. (Hüsing, Selhofer ve Korte,
2001)
Tarım, endüstri ve bilgi çağları şüphesiz tarihin üretim açısından dönüm
noktalarıdır. Toplumlarda bu dönüm noktalarını başarıyla tamamlayanlar ve
tamamlayamayanlar olarak ayrıma tabi tutulabilir. Dijital bölünme de bilişim çağına
erişenler ve yol almışlarla erişemeyenler arasında yaşanmaktadır. Bu ayrım endüstrileşmiş
ve endüstrileşmemiş veya sanayileşmiş ve sanayileşmemiş ülkeler arasındaki ayrımın yeni
bir görünümüdür. (Koussa, 2002)
Dijital bölünmeye sadece bilişim teknolojilerine sahip olma açısından bakmamak
gerkmektedir. Temelini bu teknolojiler ve bilgi oluşturmak üzere çeşitli erişim
sorunlarından söz edilebilir (Dijk, Hecker, 2003, s.317).
•
•
•
•

Zihinsel erişim; yeni teknolojilerin cazip gelmemesi, bilgisayar korkusu ve ilgi
eksikliğinden kaynaklanan temel düzeyde dijital tecrübeden yoksun olma.
Maddi erişim; bilgisayar ve iletişim ağı altyapısına sahip olmama.
Tecrübe erişimi; yetersiz eğitim, yetersiz toplumsal destek ve kullanıcı dostu
olmayan teknolojik yapılardan kaynaklanan tecrübe eksikliği.
Kullanım erişimi; Önemli kullanım fırsatlarını yakalayamama.

Gelişmekte olan iletişim ve bilişim teknolojilerine toplumun büyük bir kesimi
tarafından sahip olunmaması şu temel sebeplerden dolayı sıkıntı yaratmaktadır. Öncelikle
yeni iş ortamları bu teknolojilerin kullanımını zorunlu kılmaktadır. İkinci olarak bu
teknolojilere sahip olmama veya yeterli beceriye sahip olmama Internet üzerinden
gerçekleştirilen bankacılık gibi artık olağan günlük faaliyetlerin görülmesinde sıkıntı
yaratmaktadır. Son olarak da toplumun bu teknolojilere sahip olmayan veya erişemeyen
kesimi doğal olarak gelişmekte olan yeni elektronik müşteri portföyünde yer
alamayacaklardır.(Hüsing, Selhofer ve Korte, 2001)
4. Sonuç
Hemen hemen tüm toplumlarda uzun zamandır süregelen toplumdaki bazı bireylerin
dışlanması olgusu hakimdir. Sosyal dışlama farklı dönemlerde farklı sebeplere bağlı olarak
gelişebilmektedir. Bu sebepler eğitim, sağlık, ekonomi ve statü olarak karşımıza
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çıkabilmektedir. Dijital dışlanma da bunların arasında sayılabilir. Bilgi toplumuna
geçilmesiyle birlikte, bilginin ekonomideki belirleyici faktör olması para-mal-para
döngüsünü para-bilgi-para şekline dönüştürmüştür. Bilgiye dayalı ekonomi olarak
adlandırılan bu ekonomik düzenin varlığı ise tıpkı bundan önceki ekonomik düzenlerde
olduğu gibi girdi olarak kullanılan bilgiden oluşacak çıktıları tüketecek bireylerin yani
tüketicilerin varlığına bağlıdır. Çıktıyı tüketecek birey ve bu bireylerde tüketme kapasite
yoksa çıktının dolayısıyla girdinin de bir anlamı kalmayacaktır. Dijital bölünme ise sözü
edilen anlamsızlığı körükleyici bir etki yaratmaktadır. Bu sebeple yeni bilişim
teknolojilerinin toplumun tüm bireylerinin bir araya getirilmesindeki önemi pek çok ülke
tarafından kabul edilmiş ve geleneksel politikalarının birer parçası haline getirilmiştir.
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Türk Kültüründe Şamanist İletiler
Öğr. Gör. Dr. Nevin ALGÜL
Özet
Türkler, Müslüman olduktan sonra da Şamanizm’in gelenek ve göreneklerini veya Şamanizm inancına ait
bazı özellikleri korudular.
Türkler gruplar halinde, değişik zaman, hatta farklı coğrafi bölgelerde Müslüman oldular. Bundan dolayı
İslami gelenek ve göerenekleri de birbirlerinden farklı şekil ve derecelerde yaşadılar.
İslami kuralları kabul etmelerine rağmen, alışa geldikleri eski Türk inanç sistemlerinden biri olan
Şamanizmin etkilerinden kaçamadılar. İslam geleneklerine ve göreneklerine uydurarak günlük yaşamlarına
yansıttılar. Bazıları günümüze kadar Müslüman Türkler arasında süre geldi ve gelecekte de devam etme olasılığı
bulunmaktadır.
Şamanizm inancına ait iletiler Müslüman gelenek ve göreneklerinde yer yer görülebilmektedir. Bu
makalenin konusu, ana sorusu ve amacı Şamanizm inancına ait mesajların yer aldığı, günümüze dek devam eden
gelenek ve göreneklerden bir bölümü sunmaktır.
Anahtar Kelimeler
Şamanizm(Şamanlık),Şamanist(Şamani),gelenekler,görenekler,mesajlar, kalıntılar, izler, özellikler
Abstract
Turks protected their traditions and customs of Shamanism or some properties of Shamanism beliefs even
after being Muslim.
Turks were becoming Muslim as groups and in different times and also in different geographical areas. For
this reason they used to live Islamic customs and traditions in different styles and different levels.
Although accepting Islamic rules Turks even couldn’t escape the effects of Shamanism which they used to
live . The customs of Shamanism that is one of the old Turkish beliefs, adapted in Islamic traditions and customs,
reflected in their daily life and also some of them continued up to today. It is a big possibility that goes on to the
future. Shamanism deeply mingled with Muslim traditions and customs
The subject of this article is that the relics of Shamanism; main question how and in which styles the traces
of Shamanistic elements have been continued in Muslim Turks.
Şamanizm inancına ait iletiler Müslüman gelenek ve göreneklerinde yer yer görülebilmektedir. Bu
makalenin konusu,ana sorusu ve amacı Şamanizm
inancına ait mesajların yer aldığı, günümüze dek devam eden gelenek ve göreneklerden bir bölümü
sunmaktır.
Keywords
Shamanism, customs, traditions, messages, relics, ruins, properties.

Giriş
Din bir inançtır ama her inanç bir din değildir İkisinin arasındaki fark kutsallık
kavramında belirir. Dini inançlarda varlıklar hakkında kutsal olan ve kutsal olmayan
ayırımı yapılmıştır. İslam dininde bu ayırım helal haram olarak belirlenmiştir. Bu
şartları gerçekleştiren din sistemleri halk dinleri ve yüksek veya semavi dinler olmak
üzere ikiye ayrılmaktadır. Halk dinleri ile yüksek dinler arasında en mühim fark Tanrı
kavramında görülür. Yaratıcı tek Tanrı imanın merkezi noktasıdır. Totemcilik veya çok
tanrılı bütün diğer inançlar halk dinleri sayılırlar. Türkler tarihleri boyunca türlü
inançlara bağlanmışlardır. Bunların içinde halk dinleri olduğu gibi, tek Tanrılı dinler de
vardır.(KAFESOĞLU, 1980, s. 7-8)
Türkler IX. yüzyılın başlangıcından, XIV. yüzyılın sonlarına kadar devam eden
bir süreç içinde; gruplar halinde ve farklı zaman dilimlerinde Müslüman olmaya
başladılar. Müslüman olan Türk kavimleri İslamiyet’i birbirlerinden farklı şekil ve
yoğunlukta yaşıyorlardı.
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Türkler Müslüman olduktan sonra da eski inanç sistemlerinden biri olan
Şamanizm etkisinden kurtulamamışlar; bu inanca ait bazı gelenek ve göreneklerini
sürdürmüşlerdir.
Bu makalede, eski Türk inanç sistemlerinden Şamanizm inancına ait iletilerin
Müslüman Türklerin gündelik yaşayışlarında yer alarak günümüze kadar gelebilen
varlıkları aktarılmaya çalışılmıştır.
Sadece İslam dini değil büyük ve kitaplı dinlerin hiç biri, eski batıl dinlerin
etkisinden kurtulamamıştır. Yeni yüksek dinlerin içeriğine açıkça aykırı olan bir çok
görenek ve inançların, ‘kitabına uydurularak’ yaşatıldığı görülmektedir.
İslam dinini kabul etmiş olan Türkler ve diğer kavimler eski inanç
sistemlerinden kalan bir çok inanış, gelenek ve ayinleri devam ettirmişlerdir. Bu
Şamanizm gelenek ve göreneklerinin çoğu, sanki İslam dinine aitmiş gibi, yüzyıllar
boyunca sürüp gitmektedir. Bugün dünya yüzündeki Türklerin çoğu Müslüman’dır.
Fakat Türklerin hepsi aynı tarihte Müslümanlığı kabul etmiş değillerdir. Böylece
Müslüman olmuş topluluklara yeni Müslüman olmuş Şamanilerin katılmaları
Şamanizm’e ait özelliklerin tekrar tekrar canlanmalarına sebep olmuştur.
Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçünün ilk yüzyılında İslamlaşan
Maveraün-nehir ve Horasan Müslümanlarında bile bir çok Şamanizm geleneklerine
rastlamak mümkündür. Böyle olmasına rağmen Maveraün-nehir’ de ve Horasan’da
yerleşen Türkler kendilerinden ayrılıp bozkırda kalan soydaşlarını ‘iyi Müslüman’
saymamışlar, hatta ‘Tanrı’ya ortak koştuklarını’ söyleme cesaretini göstermişlerdir.
Buradan anlaşılıyor ki Türkler Müslüman olduktan sonra da bazı gelenek ve
göreneklerini korumuşlardır.
Genellikle Müslüman Türklerde Altay Şamanlığının gelenekleri yüzyıllar
boyunca unutulmamıştır. X. Yüzyıl başlarında İslamiyet’i kabul etmeye başlayan ve XI.
Yüzyılın ilk yıllarında bütünüyle Müslüman olarak Horasan’da geçen Selçuk Oğuzları,
Dede Korkut hikayelerinden anlaşıldığına göre, XV. yüzyılda dahi bir çok Şamanist
geleneği muhafaza etmişlerdir.(İNAN,1972,s204-207)
Müslüman olan Türkler, her ne kadar kendilerinden sonra İslam dinini seçen
Türk kavimlerinin Müslümanlığını, eski gelenek ve göreneklere bağlılık açısından
beğenmese de, kendi bünyesinde de Şamanizm inancına ait derin izleri barındırmayı
devam ettirmiştir.
Oğuz ülkelerinde de Şamanizm inancı yaygın bir halde idi. Bununla beraber
sonraki yüzyıllarda bile İslamlığın kuvvetli kültürü karşısında Şamanlığın izleri
silinememiş dini gelenekler arasında tutunup kalmıştır. ( URAZ, 1967, s. 24-25)
Hatta Şamanlığa ait geleneklerin XVI. Yüzyıla kadar canlı bir şekilde yaşamış
olduğunu din bilginlerinin bu geleneklerle mücadele için yazdıkları risalelerden (küçük
kitaplardan) öğreniyoruz. ( İNAN, 1972, s. 207)
Şamanizm inancına ait özelliklerin sıralandığı bölümünde yer alacak olan bu
geleneklerden bazıları bugünkü Anadolu Türklerinde de hala varlığını korumaktadır.
Şamanizm İnanç Sistemine Ait Bazı Özelliklerin Süregelen Yansımaları
Türklerin İslamiyet’i kabullerinden sonra da Şamanlığa ait gelenek ve
görenekleri devam ettirdikleri Kaşgarlı Mahmut’un Divân-ı Lügati’t-Türk ve Yusuf Has
Hacib’in Kutadgu Bilig adlı eserlerinde görülüyor. Bunlar;
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1.Umay: Eski Şamanist Türklerin ‘Yavrular Hamisi’ diye adlandırdıkları
‘Umay’ adlı tanrıçayı anarken tam Arapça karşılığını vermekle beraber ‘Umay’ı
tanrıçalıktan çıkarıp eş yapmakta ve tam olarak Şamanizm’deki ‘Umay’ı hatırlatan
tanımıyla vermektedir. Altay -Yenisey Şamanist Türklerinin dini inançlarında Umay
kültünün bulunduğu etnograflar tarafından saptanmıştır. ( İNAN, 1998, s. 464)
Umay adına Türk tarihi kaynaklarında ilk defa Göktürk anıtlarındaki yazıtlarda
rastlanır. “Kültegin yazıtında (I D 31) Bilge Hakan babam hakan öldüğü vakit küçük
kardeşim kül Tegin yedi yaşında idi. Umay gibi anam hatun sayesinde küçük kardeşim
Kültegin er – kahraman adını aldı’’ diyor ki; anasını çocukları koruyan tanrıça Umay’a
benzetmiştir. ( İNAN, 1976, s.24)
2. Idık: XI. Yüzyılda ıdık yani koruyucu ruhlara adak olarak salıverilen hayvan
töreni Müslüman Türkler arasında devam etti.
Bu açıklama tam Şamanizm’deki açıklamadır.‘Izık’ ya da ‘Idık’ ruhlardan
birinin mülküne verilen hayvan sayılır. Kaşgarlı Mahmut ise bunu İslam dinine göre
‘hayvanın sahibi için nezreder’ diye anlamak veya anlatmak istemiştir. ( İNAN, 1998, s.
464)
3. Yog Töreni: (Matem töreni) Kaşgarlı Mahmut: ‘Yog; ölüyü gömdükten sonra
dönenlere üç veya yedi gün boyunca verilen taamdır’; yemektir denmektedir.
Oysa Yog Şamanist Türklerde ‘Ölüler Kültü’ ile bağlı en büyük törenlerden
biridir. Bu törende Yog Aşı-Ölü Aşı; doğrudan doğruya ölüyü doyurmak ve memnun
etmek için yemeğin yalnızca dirilere değil özellikle ölülere ikram edildiğine inanılır.
Bugün bile Altay dağlarının ormanlarında yaşayan Şamaniler; ye, iç, bize ve
hayvanlarımıza. dokunma diye hitap ederler ve ölünün bu törende hazır bulunduğuna
inanırlar.
Son zamanlara kadar Kazak-Kırgız Türklerinde (VII. yy.) ‘Yog Töreni’ bütün
görkemi ile yapılırdı. Yüzlerce çadırdan birinde hoca ve hafızlar Kuran-ı Kerim okurlar;
hatim indirirler; diğer bütün ayrıntı Şamanizm gelenek ve göreneklerine göre yapılırdı:
Ölünün mezarına kımız saçılır, et parçaları atılır; kesilen hayvanın yağlarından alınıp
ölüye değsin diye ateşe atılır.. Kuran-ı kerim ile ağıt (coktav) söyleyen kadınların
sesleri birbirine karışırdı. ( İNAN, 1998, s.464, 466)
4. Doğu Türkistan Bakıcıları (Kamlar, Şamanlar): Pir olarak Hz. Fatma’yı
Tanımakta; işe başlarken ‘bismillah’ demektedirler ve Altay Kamlarının tanrıları yerine
peygamberler ve İslam azizlerinin adlarını söyleyerek Şamanist gelenek ve görenekleri
sürdürmüşlerdir. Doğu Türkistan’ın eski Şamanları veya kamları bu şekilde yaşamışlar;
ilahların yerine peygamberleri, velileri sokmuşlardır.
Kaşgarlı Mahmut ile Balasagunlu Yusuf Has Hacip eserlerini yazdıklarında
Karahanlı Türklerinin Müslümanlıkları ancak bir yüzyıllıktı, tazeydi. Doğal olarak da
Şamanizm inancına ait gelenek ve görenekler bu yazınlarda yer almaktaydı; ama
yapılan araştırmalarda aynı ülkelerde bin yıl sonra da, Şamanizm’in bazı özellikleriyle
İslam perdesine bürünerek yaşadığı belirlenmiştir.
5.Üfürükçülük: Şamanlık kalıntısıdır ve Şamanlığın gerçek temsilcilerinin;
Şamların, Kamların bulunduğu yerlerde barınamamaktadırlar.
6. Ağaca paçavra, bez bağlamak.
7 Mezar çevresine bez bağlamak: Paçavra bulunmazsa bir boncuk, yahut atın
yelesinden, kuyruğundan bir kıl bırakmak.
8. Veli olduğu düşünülen ölüye kurban kesip, paçavra bağlamak.
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9. Evliya Kavak: Çocuğu olamayan kadınlar ağaç altında dua ederek, bez
parçaları bağlamaktadırlar. Cansız varlıklara ruh vermek Şamanist bir özelliktir. Diğer
bir örnek; Şir Abad kasabası dolayında yer alan Köretağ Kutlu sayılır. Orada yaşayanlar
dağın tepesinde evliya mezarı bulunduğuna inanmakta, kurban kesip, paçavra ve bez
parçaları bağlamaktadırlar.
10. Özbekler arasında hastalara bakan ve Şaman ayini yapan bakıcılar-bahsılar
vardır.
11. Türkistan Türkmenlerinde de eski Şamanizm gelenekleri ‘Purhan’ denilen
halk hekimi tarafından devam ettirilmektedir.
12. Anadolu ve Azerbaycan Oğuzlarının Müslümanlıklarının XIV. asırdaki
durumu hakkında bilgiyi Dede Korkut hikayelerinden ve çeşitli tarikat şeyhlerinin
hikayelerinden öğreniyoruz. (İNAN, 1998, s. 464-468)
XI.- XIV. yy.’larda Doğu Anadolu da yaşayan Oğuz boyları arasında söylenen
öykülerinin Altaylı Şamanilerin öykülerinden farkı yoktur. Oğuz boyları Müslüman
idiler. Bizans sınırlarında cihat yapıyor; fakat Müslümanlıkları, o da sıkıştıklarında
abdest alıp iki rekat namaz kılmaktan ibaret oluyordu. Ezan okuyan müezzinleri de ‘tat
eri’ yani İran’lı ya da İranlaşmış bir softadır. Yani Türk değildir.
13. Zahitler gibi yaşayan ‘Aşık’ denen Müslümanlar: XV. yy. başında
Anadolu’da hastaları tedavi eden, delilere benzetilen, Müslümanların tedavi için
geldikleri aşıklardan bahsedilmektedir; ‘Saç ve sakallarını tıraş eder, çıplak halde
sokaklarda gezerler; gece gündüz davul çalar, türkü söylerler; evlerinin kapılarında hilal
resmi bulunan siyah bayrak vardır. Bayrağın altına: geyik, koç, teke boynuzları asılıdır.
Sokaklarda gezerken boynuzları beraberinde taşırlar’. ( İNAN, 1998, s. 476)
14. Şamanizm kültlerinden dağ, su, ağaç: açıkça göze batar. Dirse Han Oğlu
Bohaç hikayesinde oğlunun başına gelen felaketi dağın ruhundan bilmiş olacak ki dağa
beddua eder. Altaylı Şamanist de avda başarılı olamazsa onun için yaptığı sanamı
sokağa atar ve ona küfreder.
15. Matem; yüz yırtıp, saç yolup ağlamak, bağıra çağıra ağıt yakmak, kara
giymek, at kesip, aş vermek; ölünün bindiği atın kuyruğunu kesmek.(Anadolu’da Aydın
Oğulları’nda da görülmektedir; sadece atın kuyruğu kesilmez; dulluk alameti olarak
karısının saç örgülerini ortasından keserlerdi.(XIV:yy.)
Defin töreninde at kuyruğu kesme M.Ö. III. yy. donmuş mezar örneklerinde
görülmektedir.
16. Türk Şamanizm’in en yaygın örneklerinden biri yağmur, dolu yağdırma,
fırtına çıkarma, ya da durdurma gücüne sahip ‘taş’: ya da, ‘cada taşı’. Bu taşa
İslamiyet’ten sonra yüklenen anlam; Nuh Peygamber tarafından oğlu Yasefe ‘İsmi
Azam’ duası yazılarak verilmiş taş olarak belirmiştir.
17. Kazak Kırgızların düğünlerinde gelin kayın babasının ocağına yağ döker:
yağ alevlendiği gibi ateşe karşı yere kadar eğilir, bu Şamanizm’e ait bir özelliktir.
Kazak Kırgızlar eski Şamanizm kalıntılarını en çok muhafaza eden Türk
kavimdir. Müslümanlığın şartlarını da aynı Şamanizm adetleri kadar titizlikle
uygulamışlardır.
18. Matem: Abartılı şekilde ağlayıp yas tutmak Şamanizm inancına ait bir
özelliktir. (Anadolu-Sinop) ‘İbrahim Beyin annesinin cenaze töreninde orada toplanan
kalabalık elbiselerini ters giymiş, din adamı sarığına siyah bir şey bağlamıştır’.
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19. Al Karısı -Albastı denilen Şamanlığa ait batıl inanç yaygındır. Günümüzde
doğum yapan kadınların başına kırmızı kurdele bağlanması bu ‘Al Karısı’ denilen ‘kötü
ruhu’ loğusa kadından uzak tutma isteğinden kaynaklanmaktadır.
20. Ağaç Kültü: Yakut kadının bir tür çam ağacına taparak dua ettiği; Beyşehir
köylerinden birinde bir ihtiyar ağacın yanında dua ederek ve ağacın altından geçerek
çocuk isteyen köylü kadınların olduğu gözlemlenmiştir.
21. Kurşun dökme adeti: Şamanist kültürde kut koyma-kut dökme şeklinde var
olan bir adettir. Kötü ruhlardan birinin çaldığı kutu; yani talih, saadet, baht unsurunu
geri döndürmek için yapılan sihir, büyüdür. Günümüzde nazardan korunmak; kötü
bakışlardan korunmak veya kötü bakışların insan üzerinde yarattığı ağırlıktan kurtulmak
için kurşun dökme adetinin devam ettiğini görüyoruz.
22. Tütsü: Yağlı paçavrayı ateşte tutuşturup hasta üstünde gezdirmek. ( İNAN,
1998, s.468-477)
23. Uçuklamak: Bütün Türk kavimlerinde dudaklarda peydahlanan kabarcıklara
uçuk denir. Uçuk çıkaran kişi, ateş ile özellikle ‘çokmak’ taşından yapılan ateşle tedavi
edilir. Bazen bir fincana konan su uçuklu adamın başı üzerinden evden dışarı serpilir;
git, çık diye bağırılır. Şamanizm inancına göre uçuk ruhların darılmasından ileri gelir.
Bugün hala uçuk adı kullanılıyor ve halk arasında tıp söyleminin aksine gece görülen
bir kabustan ya da aşırı heyecan ve korkudan dudak etrafına ‘uçuk’ çıktığına inanılıyor.
24. Göçürme: (Nakletme); Hasta olan insanın ruhu sağaltılarak iyileştirilebilir.
Bu da hasta ruhu başka bir şeye nakletmekle mümkündür ve ancak Kam veya diğer
adıyla Şaman yapabilir. ( ELIADE, 1999, s.248-249)
Eski Şamanizm inancına göre; insanı hasta eden ruhu Şamanın becerisiyle başka
bir şeye nakletmek mümkündür. Şamanlığın eski dönemine ait bir inanış. ‘Baştan
çevrilip verilen sadaka’ (kaza olduğunda) veya ya da çok istenen bir şeyi verirken haydi
başımın sadakası olsun diye kafadan dolaştırıp verme bu inancın devamını
göstermektedir. (İNAN, 1998, s.477-479)
‘Eski Türkler yer, su, gök, dağ, orman gibi tabiata taparlardı. Fakat bu tapılan
tapınaklar hep canlı sayılırdı; Tabiattaki seslerin bir anlamı vardı. Sıradan insanlar
anlamıyorsa Kamlar’, Şamanlar ya da Bahsılar anlardı.
Fakat burada önemli olan iki özellik vardır:
1.
Dağ tek başına bir ilah değildir. Dağ ruhun makamıdır.
2.
Ruh tek başına bir varlıktır. Bu ayrılma, bu Şamanist özelliğin sürmesini
sağlamıştır.
25. Doğada ya da ıssız yerlerde tuvalet ihtiyacı giderilirken ‘iyi saatte olsunlar ’
diye dua okunması veya seslenilmesi de Şamanist bir özelliktir.
Sonuç
Türklerin Müslüman olmaya, IX. yüzyıldan başlangıcından, XIV. Yüzyılın
sonlarına kadar devam eden bir süreç içinde; gruplar halinde ve farklı zamanlarda
başladılar. Müslüman olan Türk kavimleri İslamiyet’i birbirlerinden farklı şekil ve
yoğunlukta yaşıyorlardı. Hatta önce Müslüman olanlar yaşam şekillerini Müslüman örf
ve adetlerine daha çok yaklaştırdıklarını, günlük yaşamalarına sindirip, yansıttıklarını
düşündüklerinden kendilerinden sonra Müslüman olan ve eski inanç sistemleri
Şamanizm’e ait özellikleri daha çok barındırdıklarını düşündükleri Türklerin
Müslümanlıklarını küçümsüyorlardı.
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Dereceleri farklı da olsa Türkler Müslüman olduktan sonra da eski inanç
sistemlerinden biri olan Şamanizm etkisinden kurtulamamışlar; bu inanca ait bazı
gelenek ve göreneklerini İslamiyet’i kabul ettikten sonra da sürdürmüşlerdir.
Şamanizm inancına ait bazı özelliklerin İslam dinine ters düşmemesi de bu
Şamanizm inancına ait bazı gelenek ve göreneklerin, İslam dinine ait gelenek ve
göreneklerle karıştırılmasına, harmanlanmasına müsaade etmiş ve günümüze kadar da
sürmesine olanak sağlamıştır.
Bugün bile İslam dinine ait olduğu sanılan bazı gelenek ve göreneklerin,
Şamanizm inancına ait özellikler olduğu ortadadır. İslâm dininin Şamanizm inançlarını
tamamen yok edemediği ve bu inançların varlığını bazen aynı şekilde bazen de ufak
tefek değişikliklerle, bazı yönleriyle İslam dinine ait gelenek ve göreneklere
benzetilerek sürdürüldüğü açıkça görülmektedir.
Bu makalede Şamanizm olgusu; Türklerin İslamiyet’i kabullerinden sonra da
yaşattıkları Şamanist özellikleri ayırt etmede başvurulan bir “araç”olarak ele alınmıştır.
Şamanizm’den İslamiyet’ten sonraki Türk folkloruna yansıyan yönleriyle söz edilmiş
ve günümüzde de bu özelliklerin bir bölümünün yaşadığı birtakım örneklerle
aktarılmaya çalışılmıştır.
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Sessiz Shakespeare:
Sessiz Sinemada Shakespeare Uyarlamaları
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ARSLANTEPE
Özet
Bu makalede sessiz sinemada Shakespeare uyarlamalarının ne şekilde yapıldıkları araştırılmıştır. İlk film
yapımcıları William Shakespeare’in oyunlarını saygınlık kazanmak amacıyla uyarlamışlardır. Sessiz Shakespeareler
popüler tiyatronun melodram tarzını hareketli görüntülere taşırken yapımcılarına da saygınlık kazandırmıştır. Bu
filmler temel aldıkları oyunlardan daha fazla melodramatik öğelere sahiptirler. Sonuç olarak sessiz sinemanın sahip
olduğu anlatım olanağı Shakespeare uyarlamalarına yeterli gelmemiştir.
Anahtar Sözcükler
Sinema, uyarlama, Shakespeare
Abstract
This article discusses, Shakespeare’s plays how adapted to movie in silent area. In the silent area of cinema,
filmmakers created films based on the plays of William Shakespeare for provide to gain respectability. While silent
Shakespeares conferred respectability on their makers, at the same time it gave providing an easily transportable rival
to the pictorial, melodramatic mode of popular theatre. Silent Shakespeares have more melodramatic codes from
original plays. In conclusion, the silent movie’s ability was not enough for making Shakespeare adaption.
Key Words
Movie, adaptation, Shakespeare

1. Giriş
Shakespeare’in doğaya ayna tutmayı amaçlayan oyunlarında duyguların ve
çatışmaların anlatılmasında kullanılan sözcükler ve imgeler kolay kolay izleyenin ya da
okuyanın aklından çıkmaz. Onun oyunlarını izleyen ya da okuyan herkesin aklında
kuşkusuz unutulmayan cümleler kalır. Bunlardan belki de en bilineni “olmak ya da
olmamak”tır. Çözülmesi mümkün olmayan bir sorunu da ortaya koyan bu ifade kadar
sinema ve tiyatro ilişki de bu denli karışık mıdır? Ya da “beni ne kadar seveceksin”
sorusunun cevabı olan “sonsuzluk ve bir gün kadar” belirlenmesi zor mudur?
Sinema başlangıçta önemsenmedi. “Köleler için uygun bir eğlence” (Arkın
Sinema Ansiklopedisi, 1975, s. 402-404) düşüncesi 19. yüzyılın sonunda sinemanın
hayata girdiği ilk yıllarda zamanının entelektüelleri arasında yaygındı. Bu düşünce
tamamıyla haklı değildi; fakat aydın kesimi sinemaya çekebilecek bir sinema filmi de
gözükmüyordu. Bu nedenle edebiyat ve tiyatro eserleri, sinema üzerindeki ön yargıları
kaldırmak ve okumuş bir kesimi de sinemaya çekmek için sinemaya uyarlanmaya
başlanmıştır. Sinemanın saygınlığa kavuşmasıyla yapımcıların gelirleri artacak ve
sinema sağlam bir iş kolu olarak ortaya çıkabilecektir. Shakespeare oyunları ise ilk
sinemacıların saygınlık kazanmaya çalışırken kullandığı kaynakların bir parçasını
oluşturmaktadır.
Erken dönem sinemacılarının, yüksek sanatın bir simgesi olan Shakespeare’i
daha sinema kendi dilini-gramerini oluşturmadan yorumlamaya girişmesi ve konuşmaya
dayanan tiyatro oyunlarının sessiz sinemada ne şekilde perdeye yansıtılabildiği bu
makalenin inceleme konusudur. Kısaca Shakespeare ve Shakespeare dönemi tiyatrosuna
bakıldıktan sonra sessiz sinema döneminde çekilmiş olan Shakespeare uyarlamalarına
geçilecektir. Sessiz dönemde çekilmiş filmlerden ulaşılabilenler izlenerek genel
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uyarlama yönteminin ne olduğu ortaya konulmak istenmiştir. Yönetmeni, yapımcısı ve
tarihi belirsiz yapımlar dışarıda bırakılmıştır.
2. Shakespeare Dönemi ve Tiyatrosu
Hem feodalizm, hem de kapitalizm Shakespeare’in sorunları arasında yer
almıştır. Yönetici düşünce olarak doğayı almıştır. Doğa onun için saf, güzel, yaratıcı
yaşamdır; iyiye güzele gidiştir. (Tanilli, 1994, s. 84-85) Oyunlarını şiir aracılığıyla
yazmıştır. (Wells, 1992, s.18) Oyunlarının kaynaklarının çoğu antik döneme
dayanmaktadır. İngiliz halk tiyatrosunun geleneklerini de sürdürmüştür. Oyunlarında
trajik ile komik bir aradadır. (Tanilli, 1994, s.85) Klasik akım eleştirmenleri
Shakespeare oyunlarının üç birlik kuralına uymamasını, komik ile trajiği yanyana
kullanmasını, edeplilik kuralına her zaman bağlı kalmamış olmasını hata olarak
değerlendirmişlerdir. (Şener, 1998, s.112, 161-162) Eagleton’a göre, Shakespeare
oyunları toplumsal düzene ve istikrara itibar etmektedir. Fakat bir yandan, cinaslar,
mecazlar, bilmecemsi konuşmalar da bu istikrarı tehdit etmektedir. Shakespeare,
varsayılan şeyi dile getirmek için tantanalı edebi formüller kullanmıştır. (Eagleton,
1998, s.1-2) Shakespeare’in çağındaki tiyatrolarda dekor bulunmamaktadır.
Shakespeare’in dizelerinin oluşmasında dekorun kullanılmamasının etkisi de
bulunmaktadır. Dekorun olmayışı oyunların hızlı akmasına da neden olmuştur.
Kostümler her zaman Elizabeth çağı kostümleriydi. (Urban, 1996, s.79-80, 73-74) 1590
yıllarında bir açık hava eğlencesiydi; ve oyunlar oldukça gürültülü bir ortamda
oynanmıştır. (Greenhill ve Wignall, 1996, s.19) Elizabeth çağı seyircilerinin yeni oyun
görmeye meraklı oldukları bilinmektedir. Tiyatroların geniş bir repertuarı vardı; ve
hemen her gün başka bir oyun oynanabiliyordu. Bir oyun ortalama on kez
sahneleniyordu. (Greenhill ve Wignall, 1996, s.65-66)
3.. Sinemada Tiyatro Uyarlamaları
Bazin, bir tiyatro oyunu metninin yeniden düzenlenmeden ve bazı bölümlerinin
değiştirilmeden sinemaya uyarlanmasının imkansız olduğunu savunmaktadır. Tiyatroya
özgü karakterler filmde rahatsız edici olabilmektedir. Bazin, sinema izleyicisinin günlük
yaşamdan izler aradığını, büyük bir dekor, dış çekimler ve bol hareket istediğini
söyleyerek iki anlatım tarzı arasındaki farkı göstermiştir. (Bazin, 1993, s.65-66) Bir
tiyatro oyununu sinemaya aktarırken sinemanın sahip olduğu anlatım araçlarının
kullanılmasıyla gerçek bir uyarlamaya ulaşılabilir. Uyarlama, “sinema için
hazırlanmamış bir metni sinemaya uygun biçime sokma” olarak açıklanmaktadır.
(Özön, 2000, s.732)
Sinemada illüzyon daha ağır basmaktadır. Seyirciler olayları kamera aracılığıyla
izlemektedirler. Kamera seyirci adına seçme yapmaktadır. Sinemada aniden ortaya
çıkan bir tabanca seyirciyi heyecanlandırabilmektedir. (Aylan, 1996, s.1043) Tiyatroda
önemli olan unsur insanken, sinemada bir kapının çarpması dramatik bir etki
yaratabilmektedir. Tiyatroda konu aktör üzerine, sinemada ise dekor üzerine kuruludur.
Sinemada oyuncu ortadan kalkabilmektedir. (Bazin, 1993, s.78-79) Tiyatroda öykü
anlatılırken jest, mimik, devinim ve öteki görsel araçlardan yararlanılırken oyunun
gelişimine yoğun olarak yön veren konuşma örgüsüdür. Söz, sinemada tiyatrodan daha
ekonomik kullanılmaktadır. Sinema, tiyatrodan daha olanaklı anlatım araçlarına
sahiptir. Filmde konuşma örgüsü, tiyatrodaki konuşma örgüsünden daha değişik bir
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boyuttadır. Sinemada konuşma örgüsü, diğer öğelerle birlikte öykünün ana iletisini
vermek için kullanılan yollardan yalnızca biri olmaktadır. (Akyürek, 2004, s.253-254)
Bir filmde yakın plan portre çekimi, tiyatroyu da aşarak, tiradları daha da
güçlendirmektedir. Sinemada önemli olan sözleri kullanmadan konuşmaktır. (Ülkü,
2004, s.94)
4. Sessiz Sinema Dönemi ve Shakespeare Uyarlamaları
4.1. Sessiz Sinema
1900’ların başlarında sinema yerleşik ve kentli olmuş, düzenini kurmaya
başlamıştır. Bundan sonra da saygınlık kazanmayı amaçlamıştır. İlk büyük yapım
şirketleri Amerika’da Edison, Vitagraph ve Biograph, Fransa’da Pathe ve Gaumont,
Almanya’da Messter, İtalya’da Ambrosio kurulmuş ve artık bir panayır eğlencesinin dar
boyutlarını aşan hedefler saptanmıştır. (Scognamillo, 1997, s.19, 21) Barakalar daha iyi
şartlardaki sinema solanlarına dönüştürülmüş, daha üstün yapımlara önem verilmiştir.
Paris’te Lafitte Kardeşler 1907’de Film d’Art kuruluşu ile yüksek sınıfa hitap edecek
yapımlara öncülük etmişlerdir. (Onaran, 1994, s.37-38) Fransız film yapımcıları,
Fransız tiyatro geleneğinden, Fransız yüksek sanatından yararlanmışlardır. Böylece,
Avrupa ve Amerika’ya yayılan Film d’Art ismi verilen akım ortaya çıkmıştır. Bu filmler
tanınmış, saygınlık kazanmış edebiyat eserlerinden ve tiyatro oyunlarından oluşturulan
düşük bütçeli filmlerdir. İtalyanlar bu akımı daha ileri götürmüşler, görkemli, pahalı
yapımlar ortaya koymuşlardır. Genel görüş sinemanın bir sanat olmadığıydı; fakat
klasik yazından yararlanılarak onun sanat yönüne dikkat çekilmek amaçlanıyordu.
(Rothwell, 2000, s.4) Üst sınıfın dikkatini sinema yöneltmek amacıyla Shakespeare,
Schiller, D’Unnunzio, Dumas gibi yazarların eserleri sinemaya aktarılmıştır. (Onaran,
1996, s.25) Avrupa’da sinemanın gezginci dönemi 1896-1907, ABD’de 1896-1902
yıllarını kapsamaktadır. ABD’de 1905 yılında nickelodeon olarak tanımlanan daha rahat
ve geniş sinema salonları açılmıştır. (Scognamillo, 1994, s.27-28) Kuzey Amerika'da
ucuz yapımlar “nickelodeon”, “5-cent theatre” ya da “electric teather” olarak
isimlendirilen salonlarda gösteriliyordu. 1907’ye kadar bu salonların sayısı 2500 ile
3000 arasında bir sayıya ulaşmıştır. 200 ile 500 arasında sandalyesi olan bu salonları üst
sınıflar küçümsemişlerdir. 20. yüzyılın başında filmler çalışan sınıfın eğlencesiydi.
Sinemanın artık sadece fakir işçi sınıfının eğlencesi olmaktan çıkarılıp üst kültürlere
çıkarılması hedeflenirken “Class”, “classy” ve “classier” kelimeleri ilk film şirketlerinin
mantrası olmuştur. Shakespeare filmleri de saygınlık kazanma mücadelesinin küçük bir
parçası durumundadır. ABD’de, Vitagraph şirketi 1908’de piyasaya bir seri
Shakespeare filmiyle girerek Shakespeare filmlerinin merkezi olmuştur. (Rothwell,
2000, s.3-5) 1897’de kurulan Vitagraph dönemin en üretken ve en çok kazanan film
şirketi olmuştur. Aktör, aktris, yönetici ve teknisyenlerden oluşan 400 kişilik bir
kadroya sahip bulunuyordu. Yılda yaklaşık 300 film çeken şirket saldırgan bir büyüme
stratejisi benimsemiştir. Rakiplerinden daha uzun süreli filmler çekmiş, halkın tanıdığı
yüzleri filmlerinde kullanmış ve Florence Turner, Maurice Costello, John Bunny gibi
zamanının tanınmış oyuncularını kadrosuna almıştır. (Kuhn, 2002, s.5) Vitagraph’ın
Shakespeare uyarlamaları 10-15 dakikalık süreye sahiptiler. Julies Caesar’a suikast,
Romeo-Juliet’in balkon sahnesi gibi hiç Shakespeare bilmeyenlere bile tanıdık gelen
sahneleri kullanarak filmlerinin çekiciliğini arttırmayı hedeflemiştir. Vitagraph’ın
filmlerinin çoğunu, eski bir sahne oyuncusu olan William V. Ranous ya da Charles Kent
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yönetmiştir. Bu filmler çatı katındaki bir stüdyoda, bazen de cam çatısı olan bir
stüdyoda çekilmiştir. New York’taki Central Park, Brooklyn’deki Prospect Park ya da
Long Island sahili dış mekan olarak sıklıkla kullanılmıştır. Dekor ve kostümler ise
Broadway’den ödünç alınmıştır. Oyuncuların ücretleri düşüktü; fakat film oyunculuğu
onların Broadway’deki işlerine bir ek iş olmuştur. (rothwell, 2000, s.7) Vitagraph’ın
“yüksek sanat” sloganı gibi yine bir Amerikan şirketi olan Triangle da "clean pictures
for clean people" sloganını kullanmıştır. (Everson, 1998, s.120)
20. yüzyılın başlarındaki Amerikan kültürel politikası elitist Shakespeare ile
popülist nickelodeonları biraraya getirmiştir. Bir iş alanı olma yönünde gelişen
sinemada kar ve zarar kuralı gereğince Shakespeare’in bir metaya dönüşmesi ve popüler
kültürün bir parçası olması kaçınılmazdı. (Everson, 1998, s.3, 6) Bundan sonra
gerekenler yapılanma/sanayii ve yaratıcılık/sanat olarak belirmiştir. (Scognamillo, 1997,
s.17)
4.2. Shakespeare Uyarlamaları
İngiltere’de sinema tarihinin bilinen ilk Shakespeare uyarlaması olan King John
tiyatro oyuncusu Sir Beerbohm Tree tarafından 1889’da çekilmiştir. Shakespeare
oyunlarının ünlü aktörü Sir Beerbohm Tree, King John’dan 4 sahneyi Her Majesty’s
Theatre’da filme çekmiştir. 68mm olan film geniş ekranda London Palace Theatre’da
sergilendikten sonra 1990’a ortadan kaybolmuştur. Filmden kalan tek bir sahne (1
dakika 16 saniye) British Film Institute tarafından restore edilmiştir. (Rothwell, 2005,
s.12-13) Tree, filminin büyük bir anlamı olmadığını sadece oyunu iyi bilenler için
anlamlı olabileceğini söylemiştir. (Wolf, 1967, s.12-13) King John, sessiz sinema
döneminde bir daha sinemaya aktarılmamıştır. Başarılı sayılabilecek ilk İngiliz
uyarlama ise Clarendon Film Company tarafından yönetmen Percy Stow’a 1908’de
çektirilen The Tempest “Fırtına” olarak görülmektedir. Shakespeare’in Fırtına oyunu
kötülükleri pişmanlıkla tamir etmekte, öç almayla değil bağışlamayla son bulmaktadır.
Oyun her şeyden önce imgeleme hitap etmekte, baştan sona bir hayal içinde sürüp
gitmektedir. (Yücel, 1991, s. 7, 14) Fırtına belki de bu yapısı nedeniyle sessiz sinemanın
en az kullandığı tiyatro oyunlarından olmuştur. Oyunda cinayetler, entrikalar ve
intikamlar bulunmamaktadır. Sadece iki kere çekilmiştir. Temel alınan oyundaki
karakterlerin hepsi söz konusu yapımda bulunmaktadır. Bununla birlikte filmde
Prospero, Miranda, Ferdinand ve Ariel daha önde tutulmuştur. Diğer karakterlerin
filmde herhangi bir işlevi yoktur. Özellikle, Miranda-Ferdinand aşkı filmdeki hikayenin
merkezindedir. 11 adet little card kullanılan film, 11 dakika sürmektedir. Yazılar
izlenecek olan sahneyi özetlemektedir. Yazılar okunduktan sonra okunanların
yönlendirmesinde görüntüler gerçek anlamlarını kazanmaktadır. Prospero’nun adada
sığındığı mağara mukavvadan yapılmış bir dekordur. Diğer mekanlar dış-kır
mekanlardır. Fırtınada batırılan gemi de bir makettir. Filmde kamera hareketleri
bulunmamaktadır. Zamanın oldukça başvurulan bir görüntü hilesi olan gözden
kaybetme filmde birkaç kez kullanılmıştır. Ariel, Ferdinand’ı getirmek için
gönderildiğinde ona bir görülüp bir kaybolarak Ferdinand’ı şaşırtır. Başka bir sahnede
de Ariel, Antonio’nun grubuna yiyeceklerle dolu bir sofra gösterir. Antonio ve grubu
yiyecekleri yemeğe kalkışınca Ariel yemekleri yok eder. Filmdeki olay sırası oyunun en
bilinen sahnelerini içermektedir. Filmin, hiç bilmeyenlere bile oyunu tanıtacak düzeyde
olduğu görülmektedir: Prospero'nun adaya gönderilmesi, Prospero tarafından sihirle
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fırtına'nın çıkarılması, geminin batırılması, Ferdinand ile Miranda'nın aşık olmaları,
Prospero'nun Ferdinand'ı aşağılaması, herkesin barışması ve adadan ayrılma.
Sinemanın doğduğu yer olarak kabul edilen Fransa ilk Hamlet filminin de
çekildiği ülke olmuştur. İlk Hamlet filmi 1900 yılında Clement Maurice’in, Mme
Chenin tiyatrosunda çektiği Hamlet’in düello sahnesidir. Hamlet rolünde Sarah
Bernhardt bulunmaktadır. Film aynı yıl Paris sergisinde de gösterilmiştir. (Taylor,
2004, s.180) Böylece, halka gösterilen ilk Shakespeare filmi özelliğine de sahip
olmuştur. (Wolf, 1967, s.12) Filmlerinde öyküyü ilk kez kullanarak gerçek anlamda
sinemayı başlatmış ve yaptığı görüntü hileleri ile sinemanın büyücüsü olarak tanınmış
George Melies 1907’de, La Mort de Jules Cesar filmini çekmiştir. Oyundan sadece
suikast sahnesini almış ve filminde yaratıcı buluşlarını sergilemiştir. Filminde bir de
Shakespeare karakteri yaratmıştır. Aynı yıl çektiği Hamlet filminde kendisi de
görünmektedir. (Rothwell, 2004, s.4) Hamlet filmi, mezarcı, hayalet ve düello
sahnelerini içermektedir. (Wolf, 1967, s.13-14). Melies, filmini Hamlet oyunundan
sahnelerle doldurmuş, filminde bir hikaye anlatmayı amaçlamamıştır. (Rothwell, 2005,
s.13) Fransız Film d’Art kuruluşu edebiyat ve tiyatro uyarlamaları çekmekle
tanınmıştır; fakat Shakespeare uyarlamalarına az sayıda yer vermiştir. İtalyan yönetmen
Gerolama Lo Savio’un çektiği Othello (1909) ve Andre Calmettes’in çektiği Macbeth
(1910) bu şirketin yaptığı Shakespeare uyarlamalarıdır. (Holderness ve McCullough,
2004)
İtalya’da, Cines 1908-1917 yılları arasında 6 adet, Film d’Art Italiano 19091910 arasında 3 adet Shakespeare uyarlaması çekmiştir. (Holderness ve McCullough,
2004) İtalyan sineması, Fransa’da ortaya çıkan Film d’Art akımını daha ileri götürmüş,
daha görkemli yapımlar çekmiştir. Söz konusu eğilime, Fransız Film d’Art kuruluşunun
Fransa’daki kolu olan Film d’Art Italiana’nın 1910’da yönetmen Gerolama Lo Savio’ya
çektirdiği King Lear, Ermete Novelli ve Francessa Bertini gibi sessiz sinemanın yıldız
oyuncuları, renkli-boyalı görüntüleri ve 16 dakikalık uzun sayılabilecek süresiyle iyi bir
örnek oluşturmaktadır. O yıllarda İtalyan sineması bu gibi tarihsel konulardaki
yapımları oldukça gösterişli çekmeyi bir yöntem haline getirmiştir. Bu yapımda kamera
hareketleri görülmemektedir. Sahnelerin büyük çoğunluğu stüdyoda çekilmiştir. Filmde
sekiz adet oldukça uzun little card bulunmaktadır. Shakespeare’in Kral Lear isimli
oyunu, tacı elinden alınan trajik krala karşı kurulan komploları anlatmaktadır. Oyun
dehşet sahneleriyle dolu bir melodram olarak da ele alınabilmektedir. (Kott, 1999,
s.104) İçinde abartılı trajizmin, sentimentalizmle veya aşırı duygusallıkla karıştığı bir
dram biçimi olarak tanımlanan melodram, bu uyarlamada kendini göstermektedir.
(Aslanyürek, 1998, s.43) Bir çok ayrıntı atılarak 16 dakikada King Lear’ın temel konusu
hakkında bir bilginin filmden alınabildiği görülmektedir. Kral Lear’ın kızları arasında
krallığını paylaştırması, kızlarının evlerinden kovulması, Lear’ın aklını kaçırması,
Cordelia’nın ona yardım etmesi ve ölümleri filmde kullanılmıştır. Temel alınan
oyundaki Gloucester Kontu ve oğulları Edgar ile Edmund filmde yer almamaktadır.
Yine, Film d’Arte Italiana yapımcılığında ve Gerolama La Savio
yönetmenliğinde 1910 yılında çekilen The Merchant Of Venice “Venedik Taciri”
prestijli İtalyan yapımlarına başka iyi bir örnek oluşturmaktadır. Ünlü oyuncu Ermete
Novelli bu filmde Yahudi Shylock rolündedir. Tiyatroda, Yahudi ya da diğer yabancı
figürler kalıplaşmıştı; oyuncular bu kalıpları zamanla kırmışlardır. Fakat sinemanın
uyarlamalara başlamasıyla bu kalıplar yeniden gündeme gelmiştir. Filmdeki Yahudi
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sterotiptir. (Taylor, 2004, s.267) Bu tür kalıplar ya da klişeler sinemada anlatımı
basitleştirmeyi sağlamıştır. Film kısmen renklidir. Elle boyanmak istenmiş fakat
tamamlanamamıştır. Filmin bazı yerleri kaybolmuş olduğu için film birkaç yerde
ansızın kesilmektedir; filmin sonu da kayıptır. (Milestonefilms, 2001) Bu haliyle 11
dakikalık bir süreye sahiptir. Kamera hareketleri bulunmayan filmde 10 adet little card
izlenmektedir. Yazıların bir kısmı oldukça uzun tutulmuştur. Venedik Taciri oyununda
konular, aşk, dostluk, para, insanlık ve hırs olarak belirmektedir. (Oyun, 1992, s.7)
Filmde özellikle dostluk üzerinde vurgu yapılmıştır. Öne çıkarılan, Shylock ve Antonio
arasında yapılan anlaşmanın hikayesi ve sonucudur. Film merak, heyecan duygusunu
kullanmaktadır. Leronzo'nun evlenmek için borç para araması, borcun Shylock’tan bir
anlaşma yapılarak alınması, borcun ödenmemesi ve mahkemede Antonino’nun
kurtulması oyundan alınan yerlerdir.
İlk Alman sessiz Shakespeare filmi olarak, Deutsche Bioscop GmhH yapımı,
1913 tarihli, Stellan Rye’ın yönettiği Ein Sommernachtstraum in unserer Zeit “Bir Yaz
Gecesi Rüyası” görülmektedir. Film hakkında başka bir bilgi bulunmamaktadır. Sessiz
dönemde önemli Shakespeare uyarlamaları Alman sinemacılar tarafından çekilmiştir.
Sven Gade’in Hamlet, Drama of Vengeance (1920), Dimitri Boukhoyietski’in Othello
(1922) ve Hans Neumann’ın Bir Yaz Gecesi Rüyası (1925) çalışmaları, filme çekilmiş
tiyatro olmayı aşmışlardır. Alman yönetmen Sven Gade’in 1920’de çektiği ve bir Art
Film yapımı olan Hamlet, Drama of Vengeance tiyatrodan sinemaya yapılmış ilk
gerçek anlamdaki uyarlama olarak görülmektedir. Bu filmde sadece oyunun konusu
anlatılmamış, oyuna bir yorum getirilmiş ve sinemanın olanaklarıyla beyaz perdeye
aktarılmıştır. Hamlet bu filmde karşımıza bir kadın olarak çıkmaktadır. Hamlet, sessiz
dönemin Danimarkalı yıldız oyuncusu Asta Nielsen tarafından canlandırılmıştır.
Hamlet, annesi Kraliçe Gertrude tarafından bir erkek gibi yetiştirilmiştir; ve okul
arkadaşı Horatio’ya aşıktır. Babası, Hamlet’in babası tarafından bir düelloda
öldürülmüş olan Fortinbras’ın Hamlet’le uzlaşması, yani düşman babalarının uzlaşmış
oğulları olarak filmde yer almaları, I. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa gençliğinin
uzlaşma isteğini vurguladığı da ileri sürülmüştür. (Guntner, 2004, s.118) Dimitri
Boukhoyietski’in Othello filminde ise sessiz sinemanın efsanevi oyucucu Werner
Kraus, Othello’yu kusursuz bir şekilde yorumlamayı başarmıştır. (Rothwell, 2005)
Worner Film yapımı olan filmde Shakespeare’in oyunu harfi harfine izlenmemiş
temelden uzaklaşılmış olsa da, filmindeki expressionism etkiler ve İskandinav
ülkelerinin görsel farklılığı (ışıklandırma) filme asıl değerini kazandırmıştır. (Erickson,
2005) Önemli olarak görülen bir diğer Alman uyarlama da Hans Neumann’ın 1925’te
çektiği Bir Yaz Gecesi Rüyası’dır. Film, romantik ve yergici özelliklere sahiptir. Bottom
rolünde Werner Krauss vardır. (Wolf, 1967, s.14)
Güçlü bir sinemaya sahip diğer bir Avrupa ülkesi de Danimarka’dır. I. Dünya
Savaşı’nın sonuna kadar gücünü sürdürmüş ve her türden film üretmiştir. (Scognamillo,
1997, s.121) Bununla birlikte Shakespeare uyarlamaları Danimarka sinemasında yaygın
değildir. Danimarka sinemasının tek Shakespeare uyarlaması olan Hamlet, August Blom
tarafından 1910 yılında çekilmiştir. Bu film İskandinav sinemalarının tek Shakespeare
uyarlamasıdır. (Wolf, 1967, s.13) August Blom’un 1911 tarihli Desdemona isimli filmi
ise Othello’dan alınan konusuyla farklı bir uyarlama tekniğine sahip bulunmaktadır.
Filmde, karısının kendisini aldattığını öğrenen ünlü bir aktör Othello’yu oynadığı gece
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karısını öldürmektedir. (Wollstein, 2005) August Blom bu filmiyle zamanının uyarlama
tekniğinin dışına çıkmıştır.
Amerika’da ise Shakespeare uyarlamalarında sayıca, büyümek ve güç elde
etmek için hemen her yolu deneyen, Hollywood öncesi dönemin en güçlü yapım
şirketlerinden olan Vitagraph başta gelmektedir. 1908-1912 yılları arasında 12 adet
Shakespeare uyarlaması çekmiştir. Vitagraph, Shakespeare’in öncelikle tradegyalarına
ve komedyalarına ağırlık vermiş, arkasından tarihsel oyunları gelmiştir. (Holderness ve
McCullough, 2004) Vitagraph yapımı 1908 tarihli Romeo ve Juliet’de zamanının ünlü
yıldızları Florence Lawrence ve Paul Panzer rol almışlardır. O yıllarda çekilen ilkel
aktüel filmlerden daha ileri seviyededir. Kamera, aktüel filmlerdeki gibi sadece
kaydedici değil, hikaye anlatımında bir araç durumundadır. Yakın çekim bulunmayan
filmde, farkedilebilir bir kurgu göze çarpmaktadır. Diyalogların da bulunduğu little
cardlar anlatıma katkıda bulunmaktadır. İç mekanlar perde ve mukavvalardan
oluşturulmuştur. Filmde dış çekimler de yapılmıştır. Balkon sahnesi Fort Hamilton
yakınındaki bir evde, Romeo ve Tybalt düellosu ise Central Park’ta çekilmiştir. Verona
caddelerini yaratmak içinse Central Park’taki Bethesda Çeşmesi kullanılmıştır. Juliet’in
yatağında Vitagraph’ın logo olarak kullandığı “V” harfi görülmektedir. Bunun nedeni o
dönemde yaşanan patent savaşları ile açıklanmaktadır. Aynı yıl çekilen Julius Caesar
filminde göze çarpan bir ilerleme görülmemektedir. Kamera açıları filmde
değişmemektedir; fakat tiyatrallık dış çekimlerle kırılabilmiştir. Filmde, Caesar’a
suikast, Antony’nin söylevi ve Brutüs’ün cenaze töreni gibi bilinen sahneler
kullanılmıştır. 1909’da çekilen King Lear’de ise karakterlerin isimlerinin oyuncuların
üstüne yazılarak filmin başlaması bir yenilik olarak görülmektedir. Midsummer Night’s
Dream’da ise küçük teknik aksaklıklar dışında oyunun ruhunu veren sahneler filmde
verilebilmiştir. Bu filmde de benzerlerinde olduğu gibi dış mekanlar için şehir
parklarına çıkılmıştır. Dış mekanlarında Brookklyn’deki Prospect Park kullanılmıştır.
(Rothwell, 2000, s.8-10) J. Stuart Blackton ve Charles Kent tarafından 1909’da çekilen
A Midsummer Night’s Dream “Bir Yaz Gecesi Rüyası” görüntü hileleri ve hareketsiz
kamera kullanımı ile o yılların diğer filmlerinden farklı görünmemektedir. Filmin
tamamına yakını dış mekanda çekilmiştir. 6 adet little card bulunan filmde bazı yazılar
oldukça uzun tutulmuştur. Eğlendirici, hareketli sahneleriyle, Julia Swayne Gordon ve
Maurice Costello gibi zamanının ünlü oyuncularıyla ilgi çekici özelliklere sahip
bulunmaktadır. Film en çok Puck’ın sevgililer arasında ortaya çıkardığı karışıklık
üzerinde durmaktadır. Filmin yazılarında ise bir karışıklık bulunmaktadır. Önce Oberon
yerine Penelope’nin ismi geçmektedir; daha sonraki kartlarda ise Penepole, Oberon
olarak gösterilmektedir. Filmin süresi 11 dakikadır. Bir Yaz Gecesi Rüyası oyununda
Shakespeare güldürmeyi hedeflemiştir. Perilerin havada uçustuğu bir ormanda, aşkın ne
denli kör bir duygu olduğunu göstermiştir. (Urgan, 1996, s.113, 115) Shakespeare’in bu
oyunu sinema için görsel açıdan büyük zenginlikler taşımaktadır. Perilerin uçma
sahnelerinde zamanının görüntü hileleri sergilenmektedir. Filmde aşk ve aşıkların
sihirle başkalarına aşık edilmesi, sonunda da yanlışlığın düzeltilmesi üzerinde
durulmuştur. Görselliği ve konusuyla eğlendiricilik öndedir. Yine bir Vitagraph Com.
yapımı olan ve Charles Kent tarafından yönetilen 1910 tarihli Twelfth Night “12.
Gece” oyunun karışık konusuna ve çok sayıdaki karakterine rağmen kolay anlaşılır bir
şekilde filme çekilebilmiştir. Filmde kamera hareketleri görülmemektedir. Film,
Florence Turner, Charles Kent ve Julia Swayne Gordon gibi tanınmış oyuncularla
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büyük çoğunluğu stüdyoda çekilmiştir. Filmde 8 adet little card bulunmaktadır. 12
dakikalık bir süreye sahip olan filmde yazılar yine oldukça uzundur. Bu uyarlamada da
bir karışıklığın sunulması ve çözülmesiyle karşılaşmaktayız. Gemi kazasıyla ikiz
kardeşler Viola ve Sebastian'ın birbirlerinden ayrılması, Viola'nın Sebastian'ın yerine
geçmesi, Viola'nın Dük'ün hizmetkarı olması, Viola'nın Dük'e aşık olması, Olivia'nın
Sebastian sandığı Viola'ya aşık olması, sonunda gerçeklerin ortaya çıkması ve aşıkların
birbirini bulması, oyundan alınan yerlerdir. Film bu görünümüyle tiyatroda oynanan
vodvillerle benzerlikler göstermektedir.
Amerikan şirketi Thanhouser 1910- 1916 yılları arasında 7 adet Shakespeare
filmi üretmiştir. (Holderness ve McCullough, 2004) Şirket tradegya ağırlıklı seçimler
yapmıştır. Thanhouser/Pathe ortaklığında, Ernest Warde’in yönetmenliğinde, 1916’da
çekilen King Lear bu dönemdeki uyarlamaların en iyilerinden biri olarak görülmektedir.
Yönetmen Warde’ın çabası Shakespeare'in metninin sinemasal anlatımını yapabilmek
olmuştur. Açılış sahnesinde görünen büyük yakalı ceketli adam bir sandalyede kitap
okumaktadır. Kendini beğenmiş ve resmi görünümlüdür. Bu kodlar tipik bir Victorya
dönemi erkeğini işaret etmektedir. Oyuncunun, o yıllarda pek rastlanmayan yakın
çekimi de kullanılmıştır. G. Melies’in filmlerindeki görüntü hilelerine benzer bir şekilde
kitap okuyan kişi, Kral Lear’e dönüşür. King Lear ilk sahnede gösterildikten sonra
oldukça uzun bir yazı belirerek oyunun konusu açıklanır. Filmin endişesi
Nickelodeon'ların kabalığından uzaklaşıp bir Shakespeare trajedisi verebilmektir.
Warde, oyunu verebilmek için hem sahne bilgisini kullanmış, hem de yazılı metinden
yararlanmıştır. (Rothwell, 2004, s.212-213)
Bu filmler sakin ve kibar yapılarıyla kendinden önceki filmlerin yerlerini
almışlardır. Yapımcılar ve dağıtımcılar önce uyarlama çekmeye sıcak bakmamışlardır.
Fakat önemli kişilerce, bu yöntemin onlara prestij ve güç kazandıracağı tavsiye edilmesi
üzerine isteksizlikleri kırılmıştır. Yapımcıların asıl yaptıkları, tiyatronun melodramatik
tarzını hareketli görüntüye taşımak olmuştur. (Jackson, 2004, s.2-3) Uyarlamalar,
canlandırılmış tablo görünümündeydiler. Tiyatrodan eksik olan yanı ses’ti. Bunu da
şiirsel betimlemeler ve mekanlarla yenmişlerdir. Bu şekilde tiyatroya da meydan
okumuşlardır. (Jackson, 2004, s.20)
5. Sonuç
Halka gösterilen ilk filmler şaşkınlıkla izlenmiştir. Bir bilimsel gelişmenin
sonucu olan hareketli görüntüler heyecan yaratmıştır. Sinema, Avrupa’da ilk gelişmeleri
yaşamaya başladıktan sonra, Amerika’da güçlü bir sanayii olarak ortaya çıkmıştır.
Gelişme yolunda da pek çok yol denenmiştir. Hollywood öncesi dönem, sanayiinin
ortaya çıkışı ve sanat yönünün oluşturulmaya çalışması şeklinde de özetlenebilir.
Sinemaya olan şüpheli bakışlar ve mevcut sahip olduğu seyircisinin yetersizliği
karşısında yapımcılar yeni arayışlara girişmiştir. ilk çabalar Avrupa’da başlamış ve
arkasından da Amerika’ya ulaşmıştır.
Tiyatro ve edebiyat eserlerinin sinemaya aktarılmasının nedeni sinema
yapımcılarının saygınlık kazanma istekleri ile açıklanmaktadır. Yüksek sanat izleyicileri
tarafından sevilen tiyatro ve edebiyat ürünleri sinemacıların isteklerini karşılayacak
güce sahip görülmüşlerdir. Tiyatro ile sinema arasındaki ilişkinin vurgulanmasıyla
tiyatro izleyicisinin sinemaya da ilgi göstermesi hedeflenmiştir. Bundan sonra tiyatro,
sinema tarafından bir rakip olarak da görülecektir. Tiyatroyu aşan uyarlamaların
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yapılması için sinemanın olgunlaşması gerekecektir. 1928’de sessiz sinema
olgunlaşmış, en yüksek noktasına erişmiştir. (Bazin, 1996, s.42)
Saygı gören büyük isimler sinemada kullanılırken bu filmleri merak eden yeni
izleyici kitleleri de sinema salonlarına gelmeye başlamışlardır. Tiyatronun sinemaya
katkısı bulunurken zararı da dokunmuştur. Filme çekilen tiyatro oyunları, bir sinema
dilinin oluşmasını geciktirmiştir. Yapılan uyarlamaların bir parçasını oluşturan
Shakespeare’in oyunlarının nerdeyse tamamı sinema olmaktan çok tiyatromsu filmler
özelliği göstermektedirler. Shakespeare isminin sinemanın saygınlık ve sanat yönüne
katkısı olmuştur. O zamanki bakış açısı karşısında saygınlık kazandırdığı kesindir; fakat
sinemanın sanat yönüne katkısı görecelidir.
Sessiz Shakespeare filmleri tarihinde, sinemaya 12 kez uyarlanan Hamlet en çok
kullanılan Shakespeare oyunu olmuştur. Romeo ve Juliet 9 kez, Macbeth 8 kez, Othello
7 kez, Hırçın Kız 7 kez, Venedik Taciri 6 kez, Kral Lear 5 kez ve Bir Yaz Gecesi
Rüyası 5 kez sinemaya uyarlanmışlardır. (Holderness ve McCullough, 2004)
Shakespeare’in tragedyalarının daha çok tercih edilmiş olduğu görülmektedir. Hırçın
Kız, Venedik Taciri ve Bir Yaz Gecesi Rüyası komedya, diğerleri tragedyadır. Hamlet
en çok uyarlanan oyun olmasına karşın sadece Avrupa’da filme çekilmiştir.
Sessiz Shakespeare filmlerinde temel alınan oyundaki tüm bölümler
aktarılmamıştır. Hamlet’in tam metniyle oynandığında altı saat sürdüğü düşünülürse bir
oyunun olduğu gibi sinemaya aktarılmasının çok da anlamlı olmayacağı görülmektedir.
Uyarlamada bazı bölümlerin ve karakterlerin çıkarılması sinemacıların kendi görüşüne
ve estetik zevkine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Sessiz Shakespeare
filmlerinde bazen sadece birkaç sahnenin aktarılmış olduğu da görülmektedir. Buradaki
amaç sinemaya yeni izleyici kitleleri çekmektir. Saygı gören bir oyundan birkaç
sahnenin çekilmesi o dönemin şartları altında sinemaya saygınlık sağlamıştır.
Sessiz Shakespeare filmlerinde çerçeveleme, kamera açıları ve çekim ölçekleri
gibi sinemanın anlatım öğeleri henüz görülmemektedir. Bu filmlerde tiyatro
izleyicisinin bakış açısına yerleştirilmiş sabit bir kamera karşısında oyuncular tarafından
oynanan tiyatro oyunundan en tanınan sahneler filme çekilmiştir. Bir sinema filminde
bulunan iki türlü hareketten, kamera hareketi ve oyuncu hareketinden sadece oyuncu
hareketine sahiptirler. Çerçeveleme, kamera açısı ve ölçeklerinin hikaye anlatımına
herhangi bir katkısı görülmemektedir. Sinemaya ilişkin diğer anlatım öğeleri kurgu,
oyunculuk ve ses açısından bakıldığında, bu filmlerde sinemayı sanat yapan en önemli
öğe olan kurgunun anlatım yaratmak için kullanmada bir işlevi bulunmamaktadır.
Sahneler bir birini arkasına eklenerek filmler oluşturulmuştur. Sessiz
Shakespeareler’deki oyunculuk ise abartılı tiyatro oyunculuğudur. Henüz bir sinema
oyunculuğu bu dönemde belirginleşmemiştir. Ses’e ise teknik olarak henüz
ulaşılamamıştır.
Sinemada sesler (efektler-konuşmalar) tamamen konuşmaya dayalı tiyatrodan
farklı kullanılmaktadır. Sinemada sesler görüntüyü desteklemektedir. Konuşmaya dayalı
bir anlatımın, görüntüye dayalı bir anlatıma dönüştürülmesi sırasında diyaloglardan da
bir ölçüde yararlanılması gerekecektir. Sessiz Shakespeareler’in ise bu olanağı
bulunmamaktadır. Söz konusu filmlerde diyalogların gücünden yararlanılamadığı için
sadece konunun akışından yararlanılabilmiştir. Bu durum da aktarımı etkilemiştir.
Sessiz dönemde yapılabilecek bir tiyatro uyarlaması, kendi görüntü dilini bile henüz
geliştirme aşamasında olan bir araç için oldukça sınırlı görülmektedir.
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Mekanlara bakıldığında ise filmlerin büyük kısmının stüdyoda çekilmiş
olmasına rağmen dış mekanları da kullandığı görülmektedir. Dış mekan kullanımı sessiz
Shakespeareler’i tiyatrodan farklılaşmışlardır.
Sessiz Shakespeareler, sahip oldukları kısa sürelerde temel aldıkları oyunun
konusunu popüler şekilde sunmuşlardır. Sonuç olarak, sinemaya olan olumsuz görüşleri
değiştiren, temel aldığı oyun hakkında bilgi veren ve tiyatronun gölgesindeki yapımlar
olarak açıklanabilir. Kendi gramerini henüz oluşturamamış sinemanın, tamamen
diyaloglara dayanan tiyatro oyunlarını yorumlamaya gücü yetersiz kalmıştır.
Shakespeare oyunları, Elizabeth çağı seyircilerine ve o çağın görkemli olmayan
salonlarına, biraz da olsa benzeyen nickelodeon’lardaki hareketli görüntü izlemeye
meraklı halkın karşısına çıkmıştır. Oyunların sahip olduğu incelik ve zeka sinemanın
yolunu çizmesinde yardımcı olmuştur. Bundan sonraki gelişme tiyatronun gölgesinin
dışında olacaktır.
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Ziya Gökalp ve Basın: Gökalp’ in Yazılı Kitle İletişim Araçlarına Dair Görüşleri
ve Dergicilik/Gazetecilik Faaliyetleri
Öğr. Gör. Dr. Bora ATAMAN, Dr. Arda ODABAŞI
Özet
Türk düşünce tarihinin, etkisi bugünlere dek uzanan en önemli fikir adamlarından biri olan Ziya Gökalp
(1876-1924), yaşamı boyunca (ama özellikle II. Meşrutiyet yıllarında) yoğun bir yayıncılık faaliyeti yürütmüş, fikir
hayatındaki etkinliğini süreli yayınlar vasıtasıyla sağlamıştır. Bu nedenle, basın tarihi açısından üzerinde önemle
durulması gereken bir isimdir.
Bu makalede, yazı hayatı II. Abdülhamit döneminde başlayan, II. Meşrutiyet yıllarında yoğun bir dergicilik
faaliyeti yürüten, Kurtuluş Savaşı döneminde de etkinliğini sürdüren Ziya Gökalp’ in gazetecilik-dergicilik
faaliyetleri ve yazılı kitle iletişim araçlarına dair görüşleri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler
Ziya Gökalp, Türk Basın Tarihi, II. Meşrutiyet
Abstract
Ziya Gökalp (1876-1924), whose influences reaches to date is one of the most important intellectuals of
Turkish History of thought, had carried out intensive publishing activity in his entire life (yet especially in the II.
Constitutional Era) and obtain his efficiency in intellectual life through periodicals. Therefore, in point of journalism
history, there is specially a need to be emphasized on his name. In this article, Ziya Gökalp’s journalism and activities
in magazine business, which is started during the period of II.Abdulhamid, continued with intense of magazine
printing activities in the II. Constitutional Era and carried out in the term of War of Independence, has been tried to
be presented. Moreover, it has been dwelled upon his thoughts about written Media.
Keywords
Ziya Gökalp, The History of Turkish Journalism, II. Constitutional Era (Ottoman Empire).

1. Giriş
1908 Devrimi, Osmanlı/Türk basın tarihinin dönüm noktalarından biridir.
Devrim, bir “basın patlaması” olgusu doğurmuş ve II. Meşrutiyet döneminde (19081918) basının toplum içindeki rolü belirgin bir şekilde ön plana çıkmıştır. Süreli
yayınların niteliksel ve niceliksel zenginleşmesi yanında, basın-yayın piyasası her
anlamda genişlemiş, basım tekniklerinde önemli ilerlemeler kaydedilmiş, okur kitlesi
büyümüş, daha evvel görülmemiş tirajlar sağlanmış ve yazılı kitle iletişim araçlarının
toplum hayatındaki etkinliği belirgin şekilde artmıştır. II. Meşrutiyet yılları, her türlü
düşüncenin özellikle süreli yayınlar vasıtasıyla kamuoyuna sunulduğu, her fikrin/akımın
kendi yayın organına sahip olduğu, düşünsel hayatın sirkülâsyonunun esas itibariyle
yazılı kitle iletişim araçları dolayımıyla gerçekleştiği bir tarihsel kesit olarak öne
çıkmıştır.1
1

II. Meşrutiyet dönemi basın-yayın dünyası hakkında genel bilgi için bkz. Server İskit, Türkiye’de
Matbuat İdareleri ve Politikaları, Başvekâlet Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü Yayınları, 1943, s.
141-201; Server R. İskit, Türkiye’de Neşriyat Hareketleri Tarihine Bir Bakış, 1. Basım, İstanbul:
Devlet Basımevi, 1939, s. 130-152; Enver Behnan Şapolyo, Türk Gazetecilik Tarihi ve Her Yönü İle
Basın, Ankara: Güven Matbaası, 1971, s. 170-191; Hıfzı Topuz, II. Mahmut’tan Holdinglere Türk
Basın Tarihi, 1. Basım, İstanbul: Remzi Kitabevi, Kasım 2003, s. 82-97; Orhan Koloğlu, Osmanlı’ dan
Günümüze Türkiye’ de Basın, 2. Basım, İstanbul: İletişim Yayınları, Aralık 1994, s. 53-60; Orhan
Koloğlu, 1908 Basın Patlaması, 1. Basım, İstanbul: BAS-HAŞ, Şubat 2005; Fuat Süreyya Oral, Türk
Basın Tarihi Birinci Kitap-Osmanlı İmparatorluğu Dönemi, (yer, yayınevi, tarih yok), s. 163-223; M.
Nuri İnuğur, Basın ve Yayın Tarihi, 3. Basım, İstanbul: Der Yayınları, 1993, s. 305-336; Hülya Baykal,
Türk Basın Tarihi 1831-1923, İstanbul: Afa Matbaacılık, 1990, s. 156-189. Osmanlıca süreli yayınların
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Türk düşünce tarihinin en dikkat çekici simalarından ve II. Meşrutiyet
döneminin en önemli fikir adamlarından biri olan Ziya Gökalp2 (1876-1924), yaşamı
boyunca (ama özellikle II. Meşrutiyet yıllarında) yoğun bir yayıncılık faaliyeti
yürütmüş, dönemin fikir hayatındaki etkinliğini süreli yayınlar vasıtasıyla sağlamıştır.
Bu nedenle, sadece düşünce ve siyaset tarihi açısından değil, basın tarihi açısından da
üzerinde önemle durulması gereken bir isimdir.
Bu makalede Gökalp’ in yayıncılık (gazetecilik-dergicilik) faaliyetlerinin toplu
bir özeti sunulmaya çalışılacak, süreli yayınları yoğun bir şekilde kullanan ve asıl
etkisini bu kanaldan yaratan Gökalp’ in yazılı kitle iletişim araçlarına dair görüşleri
üzerinde durulacaktır. Bu sayede, etkisi erken Cumhuriyet dönemine ve hatta bugünlere
dek uzanan bir yakın çağ Türk aydının yazılı kitle iletişim araçlarını ne şekilde
algıladığı ve bu araçları hangi niyet ve perspektifle değerlendirdiğine/kullandığına dair
bir fikir edinilmesi mümkün olacaktır.
2. Gökalp’ in Yazılı Kitle İletişim Araçlarına Dair Görüşleri
Bizzat kaleme almış olduğu iki metin, Gökalp’ in çağdaş yazılı kitle iletişim
araçları noktasındaki duruşu hakkında özlü bir fikir verecektir. Bu yazıları, Gökalp’ in
süreli yayınlara verdiği büyük önemi göstermekten başka, bunlardan beklentisini veya
bunlara yüklediği işlevi tespit etmek açısından da faydalıdır.
Gökalp, kendisini derinden etkileyen ve ömrünce unutmadığı üç kişinin
nasihatini/vasiyetini, hayatının sonlarına doğru Diyarbakır’ da çıkardığı Küçük
Mecmua’ da ‘Felsefî Vasiyetler’ üst başlığı altında üç makale (‘Babamın Vasiyeti’,
‘Hocamın Vasiyeti’, ‘Pîrimin Vasiyeti’) halinde kaleme almıştır.
1898’ de siyasî faaliyetleri nedeniyle tutuklanan ve bir yıl hapis yatan Gökalp,
hapishanede Naim Bey isimli eski bir devrimciyle tanışmış ve ondan derinden
etkilenmiştir. “Pîr” dediği bu yaşlı devrimcinin vasiyetini, Küçük Mecmua’ nın 9 Ekim
1922 tarihli 19 numaralı nüshasında yayımlanan “Pîrimin Vasiyeti” başlıklı yazısında
anlatmıştır.3
Naim Bey’ e göre gelecekte bir gün meşrutiyet rejimi mutlaka kurulacaktır ama
özellikle halk derin bir uykuda olduğu ve bu rejime henüz hazır olmadığı için fazla uzun
ömürlü olmayacak ve istibdat yeniden vücut bulacaktır. Bu geçici veya gerçek olmayan
meşrutiyet devam ettikçe gençlerin değer vermesi gereken tek şey “basın özgürlüğü”
dür ve Naim Bey’ in vasiyeti de bu noktaya ilişkindir.
Derin bir uykuda olan milleti uyandıracak olan şey, millete kendi varlığını,
hayatı için tehlikenin ve selametin hangi tarafta olduğunu, gelecekteki hedeflerini,
gayelerini göstermektir. Özgür bir basın olmadan bunları milletin her ferdine anlatmak
mümkün olamaz. Bu hedefleri yazabilmek içinse düşünürlerin bunları daha evvelden
bilmesi gerekir. Dolayısıyla, milletin uyanması ve yükselmesi için gerekli olan program,
toplu dökümü için bkz. Hasan Duman, Osmanlı-Türk Süreli Yayınları ve Gazeteleri (1828-1928) 2
Cilt, Ankara: Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı, 2000.
2
“Gökalp” adını “Genç Kalemler” dergisinin yayınlandığı dönemde (1912’ de) alacaktır. Ancak, bu adla
özdeşleşmiş olduğu için, bu makalede en baştan itibaren “Gökalp” adının kullanılması tercih edilmiştir.
3
“Pîrimin Vasiyeti” başlıklı yazısı için bkz. Ziya Gökalp, Makaleler VII, M. Abdülhalûk Çay (hzl.), 1.
Basım, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, Şubat 1982, s. 103-107. Aynı metin için şu kaynaklara da
başvurulabilir: Ali Nüzhet Göksel, Ziya Gökalp Hayatı Sanatı Eseri, 4. Basım, İstanbul: Varlık
Yayınları, Eylül 1963, s. 63-67; Enver Behnan Şapolyo, Ziya Gökalp, İttihat Terakki ve Meşrutiyet
Tarihi, İstanbul: Güven Basımevi, 1943, s. 24-28. Göksel damadı, Şapolyo ise öğrencisidir.
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meşrutiyetin ilanından ve basının özgürlük kazanmasından daha önce hazırlanmış
olmalıdır.
Meşrutiyetin ilanından sonra basın, genç aydınların daha evvelden hazırladıkları
programlarını halka aktarma kanalı olacaktır. Gerçek olmayan meşrutiyete kadar çok
çalışıp kendini yetiştirmesi gereken genç aydınlar, basın özgürlüğü hayata geçince
derhal bir gazetenin veya derginin başına geçmeli, hazırlamış oldukları hedefleri,
idealleri ve ilkeleri hiç durmaksızın yazmalı ve yayınlamalıdır. İlk meşrutiyet ve
dolayısıyla basın özgürlüğü geçici olacağı için, bu iş “hiç durmaksızın” yapılmalıdır.
Basının geçici özgürlüğünden azami surette yararlanabilmek için, ne kadar mümkünse o
kadar çok yazmaya gayret edilmelidir. Milletin acilen bilmesi gerekli olan fikirlerin
hepsini yazabilmek için son derece çabukluk gereklidir.
Bu yazılanlar yazıldığı zamanda belki de okunmayacak veya okunacak ama
anlaşılmayacak ve etkisiz kalacaktır ama daha gerekli olan bu değildir. Daha gerekli
olan, milli programın, milli ideallerin bir kere basılı sayfalar haline geçmesidir. Basılan
bir yazı asla yok edilemez. Milli idealler ve ilkeler bir kere yayınlandıktan sonra, artık
hiçbir şeyden korkulmasına gerek kalmaz. İstibdat bin kat şiddetle ortaya çıksa, basın
eskisinden daha ağır zincirlerle bağlansa, hürriyet devrinde basılan bütün dergiler ve
gazeteler yasak ve sakıncalı duruma düşse bile, bu çok önemli değildir. Hatta bu
baskılar ne kadar şiddetli olursa o kadar iyidir çünkü baskı arttıkça uyanışı o kadar
hızlandırır. Ayrıca, insanlar “sakıncalı” sırasına geçmiş yazıları okumaya daha
hırslıdırlar. Bugün nasıl tehlikelere atılarak bugünkü sakıncalı yayınlar okunuyorsa,
gelecekteki istibdat devrinde de o yasak yazılar özlemle aranacak ve elden ele dolaşarak
herkes tarafından okunacaktır.
Şayet ortaya konan program doğruysa bu yazılar ihtirasla okunacak, milleti
gerçekten uyandıracak ve onu, kaderini eline almaya sevk edecektir. Bu şekilde uyanan
millet, meşrutiyeti ve hürriyeti kendi mücadelesiyle yeniden ortaya çıkaracaktır. Son ve
gerçek meşrutiyet böylece kurulacak, millete ve basına kalıcı bir özgürlük sağlayacaktır.
Bu sözlerin ne kadar doğru olduğunu zamanın gösterdiğini belirten Gökalp’in
anlattığına göre, ihtiyar devrimci bunları söyledikten sonra vasiyetini tutacağına dair
kendisinden söz almış, Gökalp de vatan yolunda nasıl çalışması gerektiğini açık bir
şekilde göstererek kendisini gerçekten aydınlatan bu insanı pîr saymıştır. Yani, vasiyete
uymuştur.4
Gökalp’ in söz konusu ikinci makalesi 1924’ te ‘Cumhuriyet’ Gazetesi’ nde
yayımlanmıştır ve ‘Yirminci Asrın En Mühim Müessesesi Gazetedir’ başlığını taşır.5
Gökalp bu yazısına, “çağı karakterize eden en modern kurum hangisidir?” sorusuyla
başlar. Fransız düşünür Alfred Fouillée’ ye göre 19. yüzyılı karakterize eden en belli
başlı uygarlık kurumu gazetedir. Gökalp’ e göre bu tespit 20. yüzyıl için de geçerlidir.
Örneğin, gazetesiz bir millet meclisi hiçbir şeye yaramaz. Parlamentonun bile en büyük
görevi gazetelerin özgürlüğünü sağlamaktır.
Gökalp, gazetenin çağı karakterize edecek kadar büyük bir öneme sahip
olmasının nedenlerini irdeler. Bunlardan ilki, gazetenin eski devirlerde mevcut olmayan
4

Heyd, “Gökalp 1922 yılında anılarını yazdığı zaman, yaşlı öğretmeninin bütün dileklerini yerine
getirdiğini rahatlıkla ileri sürebilirdi” değerlendirmesini yapmaktadır; Uriel Heyd, Türk Ulusçuluğunun
Temelleri, Kadir Günay (çev.), 1. Basım, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, Eylül 1979, s. 35.
5
Bu makalesi için bkz. Ziya Gökalp, Makaleler IX, Şevket Beysanoğlu (hzl.), 1. Basım, İstanbul: Kültür
Bakanlığı Yayınları, 1980, s. 125-128; Göksel, s. 96-99.
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bir toplanma (içtima) tarzı yaratmış olmasıdır. Gazetenin doğmasından evvel yalnız tek
bir tür toplanma tarzı vardır. O da insanların kapalı bir salonda veya açık bir meydanda
toplanıp beraber duyması, düşünmesi ve istemesi/dilemesidir. Bu geçici topluluğu
Gökalp, “cemm-i gafîr” (büyük cemaat / insan kalabalığı) olarak adlandırır. Bu, “sözel”
(şifahî) bir topluluktur.
Gazeteyle birlikte ise, “amme” (publique) adını alan yeni bir içtima tarzı
doğmuştur. Amme, sözel değil, yazılı (tahrirî) bir topluluktur. Bir ammenin fertleri,
cemm-i gafîr gibi belirli bir yerde toplanmaya muhtaç değildir. Evde otururken yalnızca
günün gazetesini okumakla göze görünmez, manevi bir topluluğun içine girmiş olur.
Çünkü her gün aynı gazeteyi okuyanlar, aynı şekilde duymaya, düşünmeye ve istemeye
alışarak ortak bir vicdana sahip olurlar. Aynı gazeteyi okuyanlar, her gün akşama kadar,
düşünsel olarak aynı olaylarla meşguldürler.
Gökalp’ e göre, gazetenin doğuşundan evvel toplanma, insanların (fiziksel
olarak) bir araya gelmesini gerektirmiştir. O zamanlar “vatan” ın yalnız “şehir” den
ibaret olması, bir şehre bağlı olması da bu nedenledir. Çünkü o zamanlar insanlar sadece
cemm-i gafîr halinde toplanabilmişlerdir. Ancak meclislerde veya meydanlarda
toplanarak sözlü şekilde konuşabildiklerinden, milli bir vatan kurulamamıştır. O
zamanki büyük devletler de aşiretlerin veya şehirlerin konfederasyonundan ibarettir.
Yüzlerce şehirde ve yüzbinlerce köyde dağınık olarak yaşayan bir milletin hepsi birden
cemm-i gafîr halinde toplanamaz. Bir şehrin veya bir aşiretin halkı ise bu şekilde
toplanabilir.
Gazetenin doğuşundan sonra ise milyonlarca nüfuslu milletler aynı şekilde
duyma, düşünme ve isteme/dileme yeteneği kazanmıştır. Bütün bir millette ortak
kamuoyu (efkâr-ı amme) bu şekilde doğmuştur. Milli devlet ve milli vatan ancak
bundan sonra ortaya çıkabilmiştir. Yani, milliyetin ve çağdaş devletin doğması
öncelikle gazete sayesinde gerçekleşmiştir.6
Ayrıca, gazete uluslararası kamuoyunun da anasıdır. Bütün milli kamuoylarının
üstünde bir dünya kamuoyu vardır ki bunu doğuran da özellikle gazetedir. Gazete
sayesinde bütün uygar insanlık gerçek bir toplum halini almaktadır. Gökalp’ e göre,
gerçek “Milletler Cemiyeti” nin (Cemiyet-i Akvâm) kuruluşuna kadar bu rolü yürütecek
olan da ancak gazetedir.
Gazetenin en büyük hizmeti, genel bir öğretmen, canlı bir okul olmasıdır.
Kitaplar okunmamakta, dergilerin gelirleri masraflarını karşılayamamaktadır. Seve seve
okunan sadece gazetelerdir. Çoğu kimsenin bütün bilgisi, gazetelerden edindiğinden
ibarettir. Gazete, her gün her bireyin ayağına giden ve herkesin anlayabileceği dersleri
okutan canlı bir okuldur. O halde bir ülkenin ihyası için reformlara önce gazetelerden
başlanmalıdır. Gazete, her kurumu eleştiren ve kontrol eden, her yanlışı sorumlusuna
düzelttiren, çağdaş bir millete ilkeler ve idealler veren toplumsal bir kanun koyucudur
(şâri’). Fakat bu toplumsal kanun koyucu, her şeyden evvel, kendi kendini kontrol
etmeli, kutsal rolünü yerine getirip getirmediğini daima yoklamalıdır. Gazeteleri gerçek
görevlerini yerine getiren bir millet, her türlü kusurlarından kurtularak bütün

6

Gökalp’ in bu görüşleri, milliyetçiliğin doğuşunda matbaanın (matbaa dilinin) ve yazılı kitle iletişim
araçlarının rolünü önemle vurgulayan Anderson’ ın milliyetçilik yaklaşımını çağrıştırmaktadır. Bir
karşılaştırma için bkz. Benedict Anderson, Hayali Cemaatler Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması,
İskender Savaşır (çev.), 1. Basım, İstanbul: Metis Yayınları, Ağustos 1993, s.50-51.
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ilerlemelere ve gelişmelere ulaşacağını bilmelidir. Çağdaş bir millet olmak için
görevlerinin sorumluluğunda olan gazetelere sahip olmak yeterlidir.
Gazetenin ömrü bir gündür. Bir gazete, çıktığı gün gayet önemlidir; ertesi gün
bu önemi kalmaz. Günün gazetesi okunduğu zaman, herkesle beraber, aynı olaylar
hakkında düşünüp hissetmiş olunur. Gazetenin değeri de bundan kaynaklanır. Gökalp’ e
göre, çağın ammeler çağı olduğunu söyleyen Gabriel Tarde haklıdır ve bundan da
anlaşılmaktadır ki 20. yüzyıl gazeteler yüzyılıdır.
Gökalp’ in süreli yayınlara dair bu görüşleri, yaşamı boyunca yürütmüş olduğu
dergicilik-gazetecilik faaliyetinin zenginliği dikkate alınacak olursa daha bir anlamlı
hale gelecektir. Gökalp’in bu yoğun faaliyetinin toplu bir dökümü aşağıda sunulacaktır.
3. Gökalp’ in Gazetecilik/Dergicilik Faaliyetleri7
3.1. İlk Faaliyetler
23 Mart 1876’ da Diyarbakır’ da orta halli bir memur ailesinin çocuğu olarak
doğan Gökalp’ in süreli yayınlar ile olan teması ailesine kadar uzatılabilir. Nitekim
babası Müftüzâde Tevfik Efendi evrak, matbaa ve nüfus müdürlüklerinde bulunmuş
olmaktan başka, resmî vilayet gazetesi ‘Diyarbekir’ i de bir süre yönetmiştir. Tevfik
Efendi’ nin yürüttüğü gazetecilik faaliyetinin Gökalp’ e tam olarak ne şekilde yansıdığı
hususunda kesin bir şey söylemek mümkün olmamakla birlikte, Gökalp’ i derinden
etkileyen kimselerden ilkinin babası olduğuna işaret edilmelidir.8
1891’ de girdiği Mülkiye İdadisi’ nde istibdat karşıtı, hürriyetçi, vatansever ve
rasyonalist/materyalist fikirler edinmeye başlamış olan Gökalp, halkı baskıcı rejime
karşı ayaklanmaya, ülkeyi kurtarmaya çağıran, devrimci ve vatansever şiirler yazar.
Yayınlanan ilk yazısı, Ali Şefkati Bey’ in Londra’ da çıkardığı İstikbal Gazetesi’ nin 23
Eylül 1895 tarihli son (31.) sayısında yer alan (1893’te yazılmış) bir manzumedir.9
1895 yılı sonu veya 1896 yılı başında İstanbul’ a giden ve “İttihat ve Terakki
Cemiyeti” ne resmen üye olan Gökalp, siyasî faaliyetleri nedeniyle10 Mart 1899’ da
7

Hakkında geniş bir külliyat oluşmuş bulunan Gökalp üzerine biyografik bilgi için bkz. Heyd, age.;
Şapolyo, age.; Göksel, age.; Doğumunun 80. Yıldönümü Dolayısıyla Ziya Gökalp ve Açılan Ziya
Gökalp Müzesi, İstanbul: Diyarbakır’ ı Tanıtma Derneği Neşriyatı, 1956 (özellikle, Kırzıoğlu M.
Fahrettin’in hazırladığı “Ziya Gökalp Müzesi Kılavuzu, Gökalp Ailesi Kütüğü, Ziya Gökalp’ in
Kronolojisi ve Gökalp Albümü” başlıklı bölümler [s. 148-240]; Cavit Orhan Tütengil, Ziya Gökalp
Üstüne Notlar, İstanbul: Varlık Yayınları, Ekim 1964; Mehmet Emin Erişirgil, Bir Fikir Adamının
Romanı: Ziya Gökalp, Aykut Kazancıgil-Cem Alpar (hzl.), 2. Basım, İstanbul: Remzi Kitabevi
Yayınları, 1984; Taha Parla, Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiye’ de Korporatizm, 4. Basım, İstanbul:
İletişim Yayınları, 2001. Bu bölümde, adı geçen kaynaklar esas alınmıştır.
8
Gökalp’ i derinden etkileyen ve ömrünce unutmadığı üç vasiyetin ilki babasına aittir; bkz. Gökalp,
“Babamın Vasiyeti”, Makaleler VII, s. 95-97; Göksel, s. 58-60; Şapolyo, s. 18-20.
9
Gökalp’ in “İhtilâl Şarkısı” olarak adlandırdığı bu manzumesi için bkz. Tütengil, Ziya Gökalp Üstüne
Notlar, s. 60-61; Ziya Gökalp Külliyatı – 1 Şiirler ve Halk Masalları, Fevziye Abdullah Tansel (arş.
ve hzl.), 3. Basım, Ankara: TTK Yayınları, 1989, s. 235-236. (Gökalp’in bütün manzumeleri bu kaynakta
Tansel tarafından derlenmiştir. O nedenle aşağıda manzumelerine atıf yapılmayacaktır.) Jön Türk hareketi
içinde önemli bir yeri olan Ali Şefkati Bey ve ünlü gazetesi “İstikbal” için bkz. Cavit Orhan Tütengil,
“Yeni Osmanlılar” dan Bu Yana İngiltere’ de Türk Gazeteciliği (1867-1967), 2. Basım, İstanbul:
Belge Yayınları, Şubat 1985, s. 79-83. Tütengil, Gökalp’ in basılan ilk yazısına ilişkin bilgiyi, bu son
kaynakta da vermektedir.
10
Kırzıoğlu’nun verdiği bilgiye göre, bu sıralarda Diyarbakır’ da Cemiyet’ in şubesini kurmuş ve
şapigrafla “Bahâr” adlı gizli bir gazete çıkarmıştır; Kırzıoğlu, s. 196, 221. Bu bilgi diğer kaynaklarca
doğrulanmamaktadır.
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tutuklanarak bir yıl hapisle ve hapis cezasının ardından Diyarbakır’ da polis
gözetiminde yaşama zorunluluğuyla (yani sürgünle) cezalandırılır. Taşkışla’ da on ay,
Mehterhâne’ de ve Zaptiye Tevkifhanesi’ ne iki ay hapis yatacaktır. Gökalp, Zaptiye
Tevkifhanesi’ nde kendisine basının önemini aşılayan Naim Bey isimli yaşlı
devrimciyle tanışmıştır.
Gökalp bir yıllık hapis cezasından sonra, 1900’ de memleketi Diyarbakır’ a
sürgün olarak gelir. Yazı hayatı da gerçek anlamda bu dönemde başlar. Bir zamanlar
babasının yönettiği resmî vilayet gazetesi ‘Diyarbekir’, yazı hayatındaki ilk süreli yayın
olmuştur. 1904’ ten itibaren (1908’ e kadar) yazdığı ‘Diyarbekir’ de, şiirleri (köylülerin
içinde bulunduğu kötü durumu dile getirenleri dikkat çekicidir) ve çeşitli konularda
(örneğin iktisat ve ticaret) makaleleri yayımlanmıştır. 1908 Devrimi’ nin ardından,
Kasım 1908’ de bu gazetenin başyazarlığına getirilecektir. Diyarbekir’ de 14’ ü makale
(düzyazı), altısı manzume olmak üzere toplam 20 yazısı yayımlanmıştır. Aralık 1908’
de İttihat ve Terakki Cemiyeti Merkez-i Umumisi Gökalp’ i Diyarbakır, Van ve Bitlis
parti örgütlerinin müfettişliğine memur edince ‘Diyarbekir’ gazetesi yazarlığından
ayrılır.11
Diyarbekir’ den sonra, Gökalp’ in yazdığı yayın organı Peyman adlı yerel gazete
olmuştur. Diyarbakır’ da çıkan ilk özel gazete olan ‘Peyman’, Gökalp’ in teşviki ve
desteğiyle 28 Haziran 1909’ da yayın hayatına girmiştir. Gökalp’ in 1909 yılının
Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında ‘Peyman’ da 22’ si makale dördü manzume olmak
üzere toplam 26 yazısı yayımlanmıştır. Bu yazılarda daha çok çeşitli mahalli sorunların
ele alındığı ve çözümler önerildiği; bu arada Cemiyet’ in çizgisine uygun olarak 1908
Devrimi’ nin ilkelerinin ve Osmanlıcılık siyasetinin savunulduğu görülmektedir.12
Aynı dönemde ‘Volkan’ gazetesinde (12 Ocak 1909 tarihli 19. sayıda) de
“Diyarbekir’ den” kenar başlığı altında bir yazısı yayımlanmıştır.13
3.2. Selanik Dönemi
Selanik bu dönemde İttihat ve Terakki Cemiyeti’ nin siyasî karargâhı
konumundadır. Gökalp’ in Selanik devresi 1910 yılının sonlarında, Cemiyet’ in
11

“Diyarbekir” gazetesi, bu gazetedeki tüm yazılarının listesi ve makalelerinin çevrimyazısı için bkz.
Ziya Gökalp, Makaleler I, Şevket Beysanoğlu (hzl.), 1. Basım, İstanbul: Kültür Bakanlığı Yayınları,
1976, s. 1-41, 116-118; Cavit Orhan Tütengil, Diyarbakır Basını ve Bölge Gazeteciliğimiz, İstanbul:
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü Yayını, 1966, s. 9-10, 52-53; İsmet Binark Nejat Sefercioğlu, Doğumunun 95. Yıldönümü Münasebetiyle Ziya Gökalp Bibliyografyası KitapMakale, Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1971, s. 49-51. Kendisi resmî hâl
tercümesinde muharrirliğe getirildiğini yazsa da (Kırzıoğlu, s. 206) kastettiği “başmuharrirlik” olsa
gerektir. Çünkü zaten birkaç yıldır gazetenin yazarıdır. “Diyarbekir” gibi vilayet gazetelerine ilişkin genel
bilgi için bkz. Atilla Girgin, Türk Basın Tarihi’nde Yerel Gazetecilik, İstanbul: İnkılâp Kitabevi, 2001,
s. 83-91; Koloğlu, Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Basın, s. 20-24.
12
“Peyman” gazetesi, bu gazetedeki tüm yazılarının listesi ve makalelerinin çevrimyazısı için bkz.
Gökalp, Makaleler I, s. 45-109, 119-121; Tütengil, Diyarbakır Basını ve Bölge Gazeteciliğimiz, s. 1011, 53-54; Binark - Sefercioğlu, s. 51-54.
13
“Volkan” ın çevrimyazı basımı yapılmıştır; bkz. Volkan Gazetesi 1908-1909 Derviş Vahdetî, M.
Ertuğrul Düzdağ (hzl.) İstanbul: İz Yayıncılık, 1992. Gökalp’ in yazısı için bkz. age. s. 81-82 ve Gökalp,
Makaleler I, s. 113-115. 1910’ da yayın hayatına giren “Dicle” gazetesi’ nde de yazdığı çeşitli
kaynaklarda ileri sürülmüştür. Tütengil, yaptığı inceleme sonunda, doğrudan bu gazete için yazmış
olduğu herhangi bir yazıya rastlamadığını, başka gazete ve dergilerden alınarak yeniden yayımlanan
manzumeleri olduğunu belirtmektedir; Tütengil, Ziya Gökalp Üstüne Notlar, s. 13-14.
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kongresinde Merkez-i Umumi üyeliğine seçilmesiyle başlayacaktır. Merkez-i Umumi’
deki görevi (Cemiyet’ in gençlik kolunun yönetimi) dergicilik faaliyetleri açısından kilit
önemde olacak, zamanla çevresinde aydın gençlerden bir grup oluşacaktır.
Balkanlar’ ın milliyetçi, Batı’ ya olabildiğince açık ve kozmopolit atmosferinden
etkilenen, Fransız felsefesi ve toplumbilimiyle artan bir merakla ilgilenen Gökalp’ in
milliyetçi görüşleri ve kuramsal yetenekleri bu dönemde gelişecek; zamanla 1908
Devrimi’ nin, İttihat ve Terakki Cemiyeti’ nin ve Türk Milliyetçiliği’ nin önde gelen
kuramcısı olacaktır. Bundan sonraki yayın hayatında bu unsurlar ön planda olacak, tüm
yazı faaliyeti Türk Milliyetçiliği’ nin ve Cemiyet’ in ideolojisinin/programının kuramsal
inşasına hasredilecektir.
Gökalp’ in süreli yayınlar düzlemindeki asıl etkinliği Selanik döneminde başlar.
Çevresindeki gençlerden Mehmet Zekeriya (Sertel) ve Nebizâde Ahmet Hamdi Beyler,
Gökalp’ ten aldıkları ilhamla Yeni Felsefe Mecmuası’ nı (17 sayı çıkmıştır/1911)
yayınlamaya başlamışlardır. Bu dergi, ‘Genç Kalemler’ in bir nevi ortağıdır; onunla
paralel denebilecek (milliyetçi) bir yayın çizgisi sürdürmüştür.14
Bu dönemde Gökalp’ in fikirlerinin esas taşıyıcısı ise Türkçü hareketin önde
gelen fikir dergilerinden15 ve İttihat ve Terakki Cemiyeti’ nin yarı-resmî (veya gayrıresmî) yayın organlarından olan ‘Genç Kalemler’dir (33 sayı çıkmıştır / 1910–1912).
‘Genç Kalemler’ Gökalp için, uzun yıllardır sürdürdüğü çalışmalarını ve fikirlerini
ortaya koymanın bir vesilesi ve aracı olmuştur.16 Derginin en verimli ve etkili
yazarlarından biri olarak, bu dönemde fikirlerini özellikle ‘Genç Kalemler’ aracılığıyla
yaymıştır.
Ünlü “Gökalp” adını da ‘Genç Kalemler’ de almıştır. Bu dergide “Gök Alp”
takma adını derginin başyazarı Ali Canip (Yöntem) Bey ile birlikte kullanmıştır. Gök
Alp imzalı ilk eseri, ‘Genç Kalemler’ in 26 Ocak 1912 tarihli 14 numaralı sayısında
yayımlanan “Altın Destan” başlıklı şiiridir. İstanbul’ a yerleştikten sonra bütün
makalelerinde ve kitaplarında “Ziya Gökalp” imzasını kullanacaktır. Kendisine bütün
hayatı boyunca kullanacağı Gökalp adını veren Ali Canip Bey olmuştur.

14

“Yeni Felsefe Mecmuası” için bkz. Mehmet Ö. Alkan, “Laik Bir İdeolojinin Doğuşu ya da II.
Meşrutiyet’ te Türkçülüğün Toplumsal İdeolojisi: Yeni Hayat ve Yeni Felsefe Mecmuası”, Tarık Zafer
Tunaya’ ya Armağan, İstanbul Barosu Yayını, Nisan 1992, s. 377-407; Yıldız Sertel, Babam Gazeteci
Zekeriya Sertel: Susmayan Adam, İstanbul: Cumhuriyet Kitapları, Ekim 2002, s. 19-35; Zekeriya
Sertel, Hatırladıklarım, 5. Basım, İstanbul: Remzi Kitabevi, Şubat 2001, s. 35-37.
15
Genel basın tarihlerinde dergilere yeterli önemin verildiği söylenemez. II. Meşrutiyet dönemi dergileri
hakkında genel bilgi için bkz. Bülent Varlık, “Tanzimat ve Meşrutiyet Dergileri”, Tanzimat’tan
Cumhuriyet’ e Türkiye Ansiklopedisi (TCTA) 1. Cilt, İstanbul: İletişim Yayınları, (tarihsiz), s. 116125; Zafer Toprak, “II. Meşrutiyet’ te Fikir Dergileri”, TCTA 1. Cilt, s. 126-132; Zafer Toprak, “Fikir
Dergiciliğinin Yüz Yılı”, Türkiye’de Dergiler-Ansiklopediler (1849-1984), 1. Basım, İstanbul: Gelişim
Yayınları, Ekim 1984, s. 20-30; Bilge Ercilasun, İkinci Meşrutiyet Devrinde Tenkit 1. Türkçü Tenkit,
Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1995, s. 49-57. Daha çok, İstanbul’da çıkan
mizah dergilerine yoğunlaşan dikkat çekici nitelikte bir çalışma için bkz. Palmira Brummett, İkinci
Meşrutiyet Basınında İmge ve Emperyalizm 1908-1911, Ayşen Anadol (çev.), 1. Basım, İstanbul:
İletişim Yayınları, 2003.
16
Başyapıtında buna değinmiştir; bkz. Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, Mehmet Kaplan (hzl.), 2.
Basım, İstanbul: MEB Yayınları, 1990, s. 13-14.
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Gökalp’ in ‘Genç Kalemler’ de (tespit edilebildiği kadarıyla) 13 makalesi, dört
şiiri ve bir çevirisi yayımlanmıştır.17
3.3. İstanbul Dönemi
1912 yılının ilk üç ayında yapılan seçimlerde Gökalp, Ergani Madeni Sancağı’
ndan milletvekilliğine adaylığını koymuş, Mart ayında tamamlanan seçimler sonunda
milletvekili seçilmiştir. 18 Nisan günü Meclis-i Mebusan’ ın açılışında, yani İstanbul’
dadır. Ailesiyle birlikte İstanbul’ a taşınır.
Bundan sonraki yayıncılık faaliyetlerini İstanbul’ da sürdürmüştür. İlk ürünlerini
dönemin önde gelen milliyetçi dergisi ‘Türk Yurdu’ nda (233 sayı çıkmıştır / 19111928) verecektir. Bu dergide (derginin ilave olarak verdiği ‘Altın Armağan’ dakilerle
birlikte) toplam 17 yazısı yayımlanır.18
Türk Milliyetçiliği’ nin halkçı yönünün ön planda olduğu ‘Halka Doğru’ (52
sayı çıkmıştır / 1913–1914) dergisinde çoğu manzume olmak üzere toplam 11 eseri yer
almıştır.19 ‘Halka Doğru’ nun kapanmasının ardından onun yerine çıkmaya başlayan
‘Türk Sözü’ (16 sayı çıkmıştır / 1914) dergisinde ise iki manzumesi yayımlanır.20
İttihatçı çizgiye yakın ve Türk Yurdu dergisi ile irtibatlı bir çocuk dergisi olan
‘Çocuk Dünyası’ nda (ilk döneminde 79 sayı çıkmıştır / 1913 – 1914) birkaç şiiri ve
masalı yer almıştır.21
‘Türk Bilgi Derneği’ nin yayın organı ve akademik nitelikte bir dergi olan ‘Bilgi
Mecmuası’ nda (7 sayı çıkmıştır / 1913–1914) bir yazısı yayımlanmıştır.22
I. Dünya Savaşı koşullarının ürünü bir savaş/propaganda dergisi olan ‘Harp
Mecmuası’ nın (27 sayı çıkmıştır / 1915–1918) ilk sayısında ise bir manzumesi yer
alır.23
17

“Genç Kalemler” dergisi için bkz. Arda Odabaşı, “II. Meşrutiyet Dönemi Basın ve Fikir Dünyasında
Genç Kalemler Dergisi” (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, 2006). Derginin
çevrimyazı basımı için bkz. Genç Kalemler Dergisi, İsmail Parlatır-Nurullah Çetin (hzl.), Ankara: TDK
Yayınları, 1999. Bu makalede adı geçen bibliyografyada yazılarının listesi eksiktir; bkz. Binark Sefercioğlu, s. 13-14. Aynı durum makalelerinin çevrimyazı basımı için de geçerlidir; bkz. Ziya Gökalp,
Makaleler II, Süleyman Hayri Bolay (hzl.), 1. Basım, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, Şubat 1982, s.
1-73.
18
“Türk Yurdu” dergisinin tamamının çevrimyazı basımı Tutibay Yayınları (Ankara) tarafından
yapılmıştır. Bu dergi için ayrıca bkz. Hüseyin Tuncer, Türk Yurdu (1911-1931) Üzerine Bir İnceleme,
1. Basım, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1990; Hüseyin Tuncer, Türk Yurdu Bibliyografyası,
İzmir: Akademi Kitabevi, 1993. Bu dergideki yazılarının listesi için bkz. Binark - Sefercioğlu, s. 15-17.
19
“Halka Doğru” dergisi için bkz. Arda Odabaşı, “II. Meşrutiyet Dönemi Türk Halkçılığı ve Halka Doğru
Dergisi”, Teori, Sayı: 188 (Eylül 2005), s. 9-27. Bu dergideki iki makalesinin çevrimyazı basımı için bkz.
Ziya Gökalp, Makaleler VIII, Ferit Ragıp Tuncor (hzl.), 1. Basım, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları,
Kasım 1981, s. 5-10.
20
Bu iki dergideki yazılarının listesi için bkz. Binark - Sefercioğlu, s. 17-19.
21
“Çocuk Dünyası” için bkz. Yavuz Selim Karakışla, “II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’ e Çocuk Dünyası
Dergisi”, Müteferrika, Sayı: 13 (Yaz 1998-1), s. 119-191.
22
“Bilgi Mecmuası” için bkz. Zafer Toprak, “Türk Bilgi Derneği (1914) ve Bilgi Mecmuası”, Osmanlı
İlmî ve Meslekî Cemiyetleri, Ekmeleddin İhsanoğlu (hzl.), İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi, 1987, s. 247-254. Ayrıca bkz. Binark - Sefercioğlu, s. 19. Yazısının çevrimyazı basımı için bkz.
Gökalp, Makaleler VIII, s. 99-101.
23
“Harp Mecmuası” nın önemli bir kısmının çevrimyazı basımı yapılmıştır. Derginin tanıtımı ve bu
çevrimyazı basım için bkz. Harp Mecmuası, Ali Fuat Bilkan - Ömer Çakır (hzl.), İstanbul: Kaynak
Kitaplığı, Mart 2005. Ayrıca bkz. Binark - Sefercioğlu, s. 24.
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1914-1915 yıllarından itibaren Gökalp’ in dergicilik faaliyetlerinde bir
zenginleşme göze çarpar. Gerek kendisi gerekse onun merkezinde olduğu çevre, birbiri
ardı sıra fikir dergileri çıkarır.
Gökalp’in izleyicilerinden Halim Sabit Bey tarafından yönetilen, modernist bir
İslam anlayışını savunan, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin yarı-resmî yayın
organlarından biri olan milliyetçi ‘İslam Mecmuası’ nda (63 sayı çıkmıştır / 1914–1918)
16 yazısı yayımlanmıştır.24
“Âsâr-ı İslâmiye ve Milliye Tetkik Encümeni” nin yayın organı olup, Gökalp’in
asistanı Köprülüzade Fuat Bey (Fuat Köprülü) tarafından yönetilen ve akademik
nitelikte bir dergi olan ‘Milli Tetebbular Mecmuası’ nda (beş sayı çıkmıştır / 1915) iki
makalesi yayımlanmıştır.25 İttihat ve Terakki Cemiyeti’ nin desteğine sahip bu derginin
devamı sayılabilecek olan ‘Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası’ nda (1916–1928)
ise bir makalesi yer almıştır.26
Gökalp’ in izleyicilerinden Tekin Alp’ in yönetiminde yayınlanan, İttihatçıların
yarı-resmî yayın organlarından ve “milli iktisat” öğretisinin savunucusu ‘İktisadiyat
Mecmuası’ nda (69 sayı çıkmıştır / 1916–1917 ) iki makalesi yayımlanmıştır.27
Bir eğitim (öğretmen) dergisi olan ‘Muallim’ de (25 sayı çıkmıştır / 1916–1918)
altı makalesi yer almaktadır.28
Darülfünun’ da (Üniversite’de) toplumbilim dersleri veren Gökalp’ in
izleyicilerinden Necmettin Sadık (Sadak) Bey tarafından yayınlanan toplumbilim
dergisi ‘İçtimaiyat Mecmuası’ nda (altı sayı çıkmıştır / 1917) dört makalesi
yayımlanmıştır.29
İttihat ve Terakki Cemiyeti’ nin yarı-resmî yayın organı olarak çıkan ve yayın
çizgisi doğrudan Gökalp tarafından belirlenen ‘Yeni Mecmua’ (66 sayı çıkmıştır /
1917–1918), Gökalp’ in bu dönemdeki fikirlerinin esas taşıyıcısı konumundadır. ‘Yeni
Mecmua’ da çoğu makale olmak üzere toplam 67 yazısı yayımlanmıştır ve bunlar
Gökalp’ in olgunluk dönemi ürünleridir. Dönemin en nitelikli ve önde gelen fikir
dergilerinden biri olan ‘Yeni Mecmua’, I. Dünya Savaşı’ nın yenilgiyle sonuçlanıp

24

“İslam Mecmuası” için bkz. Masami Arai, Jön Türk Dönemi Türk Milliyetçiliği, Tansel Demirel
(çev.), 2. Basım, İstanbul: İletişim Yayınları, 2000, s. 127-143, 190-204. Bu dergideki yazılarının listesi
için bkz. Binark - Sefercioğlu, s. 20-22. Bu dergideki yazılarının çevrimyazı basımı için bkz. Gökalp,
Makaleler VIII, s. 13-72.
25
“Milli Tetebbular Mecmuası” için bkz. Aykut Kazancıgil - Ayhan Vergili, “Milli Tetebbular Mecmuası
(1331-1915): Bir Devlet Mecmuası”, Müteferrika, Sayı: 27, s. 137-156. Bu dergideki yazılarının
çevrimyazı basımı için bkz. Ziya Gökalp, Makaleler III, M. Orhan Durusoy (hzl.), Ankara: Kültür
Bakanlığı Yayınları, 1977.
26
Bu makalesinin çevrimyazı basımı için bkz. Gökalp, Makaleler II, s. 75-94. Bu son iki dergideki
yazılarının listesi için bkz. Binark - Sefercioğlu, s. 22.
27
“İktisadiyat Mecmuası” için bkz. Zafer Toprak, Türkiye’de “Milli İktisat” (1908-1918), Ankara: Yurt
Yayınları, 1982, s. 26-27. Bu dergideki yazılarının listesi için bkz. Binark - Sefercioğlu, s. 22. Bu
dergideki yazılarının çevrimyazı basımı için bkz. Gökalp, Makaleler VIII, s. 74-96.
28
Bu dergideki yazılarının listesi için bkz. Binark - Sefercioğlu, s. 23.
29
Bu derginin tanıtımı ve tamamının çevrimyazı basımı için bkz. İçtimâiyat Mecmuası Sayı 1-6 1917,
Mehmet Kanar (hzl.), İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Araştırma Merkezi,
1997. Bu dergideki yazılarının listesi için bkz. Binark - Sefercioğlu, s. 23-24. Bu dergideki yazılarının
çevrimyazı basımı için ayrıca bkz. Gökalp, Makaleler VIII, s. 105-159.
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Mondros Mütarekesi’ nin imzalanmasından sonra, yabancı kaynaklardan gelen şiddetli
baskı nedeniyle kapanmıştır.30
Bu arada, edebiyat dergisi ‘Şair’ de (15 sayı çıkmıştır / 1918–1919) de dört
makalesi çıkmıştır.31
3.4. Sürgün ve Milli Mücadele Dönemi
Osmanlı İmparatorluğu’ nun I. Dünya Savaşı’ ndan yenik çıkması Gökalp’ in bu
yoğun dergicilik faaliyetini sekteye uğratacaktır. ‘Yeni Mecmua’ nın ve daha pek çok
derginin kapanmak zorunda kalmasından başka, çok sayıda politikacı ve aydınla birlikte
Gökalp de 1919’ da İngilizler tarafından önce tutuklanmış, sonra da Malta’ ya sürgüne
gönderilmiştir. Bu dönemde (1920’ de) sanat ve ilim dergisi ‘Genç Yolcular’ da (altı
sayı çıkmıştır / 1919–1920) iki manzumesi yayımlanmıştır.32
Neredeyse iki yıl sürgünde kaldıktan sonra 1921’ de ülkesine dönebilen Gökalp’
in bu son döneminde, Anadolu’ da başlayan Milli Mücadele saflarında yer aldığı
görülmektedir.
Fikir, sanat ve edebiyat dergisi ‘Dergâh’ ta (42 sayı çıkmıştır / 1921–1923) çoğu
makale olmak üzere dokuz33; çevresindeki gençlerden Falih Rıfkı (Atay) Bey’ in
yönetiminde yeniden yayınlanmaya başlanan ‘Yeni Mecmua’ da (24 sayı çıkmıştır /
1923) ise yedi yazısı çıkmıştır.34
Gökalp’ in kişisel gayretiyle Diyarbakır’ da yayınladığı ve bütün yazılarını
kendisi kaleme aldığı ‘Küçük Mecmua’ (33 sayı çıkmıştır / 1922-1923), bu dönemdeki
asıl yayın organı olarak boy gösterir. Boyut itibariyle küçük ama dönemin fikir
dünyasında gayet etkin olan bu dergide çoğu makale olmak üzere toplam 127 yazısı
yayımlanır. “Telif ve Tercüme Heyeti” nde çalışmak üzere Ankara’ ya gidince ‘Küçük
Mecmua’ da kapanacaktır.35
Bu dönemde günlük gazetelere de yazmıştır. Milli Mücadele’ yi destekleyen
‘Yeni Gün’36 gazetesinde altı, ‘Yeni Türkiye’ (1923) gazetesinde yedi makalesi yer
almıştır. Başmakaleleri çoğunlukla Mustafa Kemal (Atatürk) Paşa’ ya ait olan, Milli
Mücadele’ nin resmî yayın organı ‘Hâkimiyet-i Milliye’37 (1923) gazetesinde dokuz
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Bu dergideki yazılarının listesi için bkz. Binark - Sefercioğlu, s. 24-30.
Bu dergideki makalelerinin listesi için bkz. Binark - Sefercioğlu, s. 31. Bu makalelerinin çevrimyazı
basımı için bkz. Gökalp, Makaleler VIII, s. 163-175.
32
Bu dergideki manzumeleri için bkz. Binark - Sefercioğlu, s. 32.
33
“Dergâh” dergisi için bkz. Toprak, “Fikir Dergiciliğinin Yüz Yılı”, Türkiye’de DergilerAnsiklopediler (1849-1984), s. 31-32. Bu dergideki yazılarının listesi için bkz. Binark - Sefercioğlu, s.
44-45.
34
Bu dergideki yazılarının listesi için bkz. Binark - Sefercioğlu, s. 30-31.
35
Bu dergideki yazılarının listesi için bkz. Binark - Sefercioğlu, s. 32-44. Makalelerinin çevrimyazı
basımı için bkz. Gökalp, Makaleler VII. “Küçük Mecmua” için bkz. Tütengil, Diyarbakır Basını ve
Bölge Gazeteciliğimiz, s. 22.
36
“Yeni Gün” (sonraki adıyla “Anadolu’da Yeni Gün”) gazetesi için bkz. Millî Mücadele Dönemi
Beyânnâmeleri ve Basını, Zekâi Güner - Orhan Kabataş (hzl.), Ankara: Atatürk Kültür Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 1990, s. 319.
37
“Hâkimiyet-i Milliye” gazetesi hakkında bilgi ve bu gazetenin başmakalelerinin bir kısmının
çevrimyazı basımı için bkz. Kurtuluş Savaşı’nın İdeolojisi - Hâkimiyeti Milliye Yazıları, Hadiye
Bolluk (hzl.), 1. Basım, İstanbul: Kaynak Yayınları, Eylül 2003. Ayrıca bkz. Millî Mücadele Dönemi
Beyânnâmeleri ve Basını, s. 334-335.
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makalesi ve bir konferans metni, ‘Cumhuriyet’ (1924) gazetesinde ise 22 makalesi ve
bir manzumesi yayımlanmıştır.38
Yaşamı boyunca, yazılı kitle iletişim araçlarına verdiği önemle doğru orantılı bir
tutum içinde bulunmuş olan Gökalp’in yayıncılık faaliyeti, 25 Ekim 1924’te İstanbul’da
hayata gözlerini yummasıyla son bulmuştur.
4. Sonuç
Görüldüğü üzere, Gökalp, hayatı boyunca yoğun denebilecek bir dergicilikgazetecilik faaliyeti içinde bulunmuştur. Gerek yönetici, gerek yazar, gerekse
teşvikçi/yönlendirici olarak, II Meşrutiyet ve Milli Mücadele dönemleri basın ve fikir
dünyasında gayet aktif ve etkindir.
Yukarıda sözü edilen iki metin Gökalp’in yazılı kitle iletişim araçlarına yönelik
bakış açısını ortaya koymakta ve onun dergicilik/gazetecilik faaliyetlerini önemli ölçüde
aydınlatmaktadır. Gökalp’in bu türden faaliyetlerinin, süreli yayınlara dair görüşleri ile
uyumlu olduğu dikkat çekmektedir.
Naim Bey’in (Gökalp’in hayatı boyunca uyduğunu söylediği) vasiyeti,
Gökalp’in özellikle II. Meşrutiyet yıllarındaki yoğun dergicilik faaliyetini ve bu
faaliyetinde ne türden bir yaklaşım içinde olduğunu açıklar niteliktedir.39 Böyle bir
öğüdü layıkıyla tutan bir aydının gayet yoğun bir gazetecilik-dergicilik faaliyeti
sürdürmesi beklenir ve anlaşılabilir bir durumdur. Bu faaliyetin iki temel unsuru olduğu
görülmektedir. İlki, basın özgürlüğünden mümkün mertebe ve acilen faydalanmaktır.
Gökalp’in gazetecilik ve özellikle de dergicilik faaliyetlerindeki çeşitlilik bu düstura
uyduğunu ve çevresini de uydurduğunu gösterir. Gökalp’in basın özgürlüğüne verdiği
önem özel olarak vurgulanmaya değerdir. II. Abdülhamit’in “sansür ve jurnal”
kelimeleriyle özetlenebilecek olan istibdat rejimini yaşamış ve bu rejime karşı siyasî
mücadele vermiş bir aydın olarak basın özgürlüğünün ne kadar değerli olduğunun
bilincindedir.
İkinci unsur ise süreli yayınlar vasıtasıyla halkın uyandırılmasıdır. Gökalp’in
yayın faaliyetinin esas hedefi halkın bilinçlendirilmesidir ve dönemin başat kitle iletişim
araçları olan süreli yayınlar da bu hedefe ulaşmanın temel araçlarıdır. Bu yönüyle,
eğitim konusuyla da yakından ilgilenmiş bir düşünce adamı olan Gökalp’in yazılı kitle
iletişim araçlarından eğitim amaçlı yararlanmayı düşündüğü de söylenebilir.
Gökalp’in ikinci makalesine “Mc Luhanvari” (“teknolojik determinist”)40 bir
anlayış hâkimdir.41 20. yüzyılın ilk çeyreğinde gerek uluslararası, gerekse (kendi
38

Bu gazetelerdeki yazılarının listesi için bkz. Binark - Sefercioğlu, s. 54-58. Bu gazetelerdeki
makalelerinin çevrimyazı basımı için bkz. Ziya Gökalp, Makaleler IV, Ferit Ragıp Tuncor (hzl.), 1.
Basım, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1977; Gökalp, Makaleler IX.
39
Ziya Gökalp, Makaleler VII, s.103-107.
40
Erol Mutlu, kavramı; “Teknolojinin hem özerk olduğu, hem de toplum üzerinde belirleyici etkileri
bulunduğu varsayımı. ... Teknoloji toplumsal değişmede siyasal ve bağımsız bir değişken olarak
görülmektedir. ... Bu varsayım teknolojinin kullanımını yöneten toplumsal süreçleri ve seçimleri göz ardı
etmekle eleştirilir” şeklinde açıklamaktadır. Bkz. Erol Mutlu, İletişim Sözlüğü, 2. Basım, Ankara: Ark
Yayınevi, Ekim 1995, s.328.McLuhan, öncülüğünü yaptığı teknolojik determinist fikirlerinde, toplumsal
yaşama ait ne varsa, tüm bunların belirleyiciliğini iletişim teknolojisine atfeder ve değişimleri teknolojik
gelişmelere indirger. Televizyonla birlikte yeniden hayat bulan sözel çağın nasıl da matbaa yüzünden
bütünlüğünü, uyumunu kaybetmiş toplumun yaralarını sardığını ve onu tekrardan sağlığına
kavuşturduğunu anlatmaya çalışır. Özellikle bkz. Marshall McLuhan, Gutenberg Galaksisi Tipografik
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deneyimleriyle) ulusal düzlemde kamuoyunun ve süreli yayınların etkinliğini gören ve
yaşayan; üstelik esas itibariyle toplumun üstyapı kurumlarına öncelik tanıyan bir
aydının bu tarzda düşünmesi anlaşılabilir bir durumdur. Gökalp, milliyetçiliğin, modern
“vatan” kavramının ve “ulus”un oluşumunda gazetenin önemini vurgulamakta haklı
olmakla beraber42, “sonuç”u “neden” yerine ikâme ederken tipik teknolojik determinizm
hatasına düşmektedir.
“Gazete”nin Gökalp için “ortak düşünme ve hissetme” noktasından bir “ulusinşası” aracı olarak algılandığı ve dolayısıyla kullanıldığı anlaşılmaktadır. “Ulusal
bilinç/kimlik” yaratmayı hedefleyen bir kuramcının, vurguyu, etkinliğine inandığı kitle
iletişim araçlarına yaptığı görülmektedir.
İkinci makalesinde dikkat çeken noktalardan biri de, hayatı boyunca bir araç
olarak daha çok “dergi”yi kullanan Gökalp için günlük gazetenin, dergi ve kitaptan daha
önemli bir mevkiye ulaşmış olmasıdır. Kanımızca Gökalp’te gazetenin ön plana çıkışı
toplumsal koşullarla ilintilidir. II. Meşrutiyet yıllarında milliyetçilik, özellikle
Trablusgarp ve Balkan Savaşları’ndan sonra artan bir ivmeyle yayılsa da daha ziyade
“entelijansiyayı” ilgilendiren bir mesele olarak kalmıştır. Bu dönemde dergi ve kitap
gibi, içerik itibariyle daha “ağır” (daha az popüler) ve daha çok aydın kesimlere
hitabeden (aydınları kazanmaya yönelik) formatlar daha işlevseldir. Hâlbuki Gökalp’in
söz konusu makalesini yazdığı 1924 yılında, yani yeni Türkiye’nin kuruluşuna
başlanırken artık geniş kitlelerin ulusal bilincinin oluşturulması mevzu bahistir. Geniş
halk kitlelerine ulaşabilen (veya ulaşabilme potansiyeline sahip olan) yegâne yaygın
araç ise günlük gazetedir. Gökalp gazeteyi bir “ilerleme/gelişme” aracı ve “genel
öğretmen / canlı okul” olarak nitelerken, “halkın uyandırılması/bilinçlendirilmesi”
hedefini muhafaza etmektedir. Süreli yayınların ama özellikle gazetenin bir eğitim
kurumu olarak algılanması ikinci makale için de geçerlidir.43
Gazeteye büyük değer veren ve ona toplum yaşamı içinde gayet önemli işlevler
yükleyen Gökalp’in, denetleyici rolünden başka, gazetenin öz-denetimine vurgu
yapması da 1920’lerin ortamında dikkate değer bir duyarlılıktır.
İnsanın Oluşumu, Gül Çağalı Güven (çev.), 1. Basım, İstanbul: YKY, Mayıs 2001, s.10-13. Raymond
Williams ise bu yaklaşıma şu sözleriyle karşı çıkmaktadır: “Her yeni teknoloji zihinlere teknolojik
determinizm bulaştırır. (...) Teknolojik determinizmin temel varsayımı, yeni teknolojinin –matbaa ya da
iletişim uydusu- teknik çalışma ve deney sonucu “ortaya çıktığı” görüşüdür. Bu teknoloji daha sonra
“içine doğduğu” toplumu ya da sektörü değiştirir. (...) Oysa bütün teknik deney ve çalışmalar, zaten
mevcut toplumsal ilişki ve kültürel biçimler dahilinde, genellikle zaten önceden tahmin edilen amaçlar
için yapılır. ... Bir yenilik, ancak üretime yönelik yatırım için seçildiği ve bilinçli olarak belirli bir
toplumsal kullanım yolunda geliştirildiği –yani teknik bir yenilik olmaktan çıkıp elverişli bir teknoloji
haline gelmeye başladığı- zaman genel önem kazanır. Bu seçme, yatırım ve gelişme süreçleri, mevcut
toplumsal ve ekonomik ilişkiler çerçevesinde olur.” Raymond Williams, İkibin’e Doğru, 1.Basım,
İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1989, s.125-126.
41
İletişim alanında “teknolojik determinist” yaklaşımın en ünlü temsilcisi Marshall Mc Luhan’ın matbaaulus ilişkisi konusundaki yorumu için bkz. McLuhan, s. 279-280, 306-311, 330-334; İrfan Erdoğan Korkmaz Alemdar, Öteki Kuram Kitle İletişimine Yaklaşımların Tarihsel ve Eleştirel Bir
Değerlendirmesi, Ankara: Erk, 2002.s. 180-181.
42
Genel olarak “iletişim”in, özel olarak da “basın”ın “milliyetçilik” ve “ulus-inşası” süreciyle yakın
ilişkisi bazı araştırmacılar ve kuramcılar tarafından ele alınmış ve vurgulanmıştır. Bazı örnekler için bkz.
Anderson, age.; Karl W. Deutsch, Nationalism and Social Communication An Inquiry Into the
Foundations Of Nationality, New York - London: The Technology Press of The Massachusetts Institute
of Technology and John Wiley & Sons, Inc. New York, Chapman & Hall, Ltd. London, 1953.
43
Gökalp, Makaleler IX, s. 125-128.
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Küreselleşme Aldatmacası
Prof. Dr. Semra ATILGAN
Abstract
Imperialism is a policy of extending control or authority over foreign entities as a means of acquition or
maintenance of empires. Today imperialism has been extended by capitalistic international trade and banking.
Especially, US is the undisputed centre of political power in the world and the media has been a big role on the
cultural imperialism.

Küreselleşme Aldatmacası
Küreselleşme, enformasyon teknolojisi, bio-teknoloji, ve telekomünikasyon
sektörüne dayanan ve “Yeni ekonomi” adıyla dünyaya yeni bir olgu olarak sunulan,
gerçekte uluslar arası arenada “güçlü sermayenin” serbestçe, karlı pazarlarda
dolaşmasını sağlayabilen emperyalizmin yeni adıdır. Sermayenin serbestçe dolaşımı,
ulusal ve uluslar arası pazarlarda birtakım düzenlemeleri zorunlu kılmaktadır. Mal ve
hizmet üreten eski ekonominin yerini alacağı iddia edilen yeni ekonomi, 2000 yılından
itibaren çökmeye başlamıştır. Ancak bu gerçek gizlenerek, dünya halklarına
küreselleşme olgusunun, ülkeler arası ekonomik eşitsizliği ortadan kaldıracak, adaleti
sağlayacak sihirli bir değnek olarak gösterilmeye devam edilmiştir. Küreselleşme
olgusunu yeni bir kavram olarak ortaya atan, aynı zamanda emperyalizmin baş aktörleri
olan Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleridir. Bu aktörler, küreselleşmenin 3. Bilimsel
Teknolojik Devrimin doğal sonucu olduğunu, 3. Bilimsel Teknolojik Devrimin “Yeni
Ekonomi”yi yarattığını, ulusal devletlerin pazarlarının sermayeye küçük geldiği ve
ekonomik alanda yaşanan tüm krizlerin yeni ekonominin yarattığı olanaklar sayesinde
son bulacağını vaad ve iddia etmektedirler, Yeni ekonominin teknoloji, medya ve
telekom şirketleri 2001 yılında ekonomik krizden sonra dev işletmeler tarafından satın
alınarak yok olmuşlardır. ABD ve Avrupa’ya bağlı ulus-ötesi işletmeler karlarını
arttırırken , bu işletmelere oranla küçük kalan işletmelerin ağır kayıplar yaşaması
tanımlanan kavramların ardında başka gerçekler olduğunu açıkça göstermektedir.
Ulusötesi pazarlara, Avrupa ve ABD’nin çok uluslu şirketleri aracılığıyla
girilmektedir. Bu şirketler Avrupa ve ABD merkezli şirketlerdir. 2001 verilerine göre
çokuluslu şirketlerin % 79’u ABD ya da Avrupa merkezlidir. Japonya ile oran % 91’ e
ulaşmaktadır.1 2006 verilerine göre son durum, adı geçen ülkeler lehine devam
etmektedir. İlk ona giren şirketler, ABD, İngiltere, Almanya, Danimarka, Japonya
merkezli uluslar arası şirketlerdir. En büyük ilk yüz şirketin dağılımı incelendiğinde,
“eski ekonominin”, sanayi, finans, enerji, motor, mühendislik, şirketlerinin ilk sıralarda
olduğu görülür.2 Bu sözü edilen çok-uluslu şirketlerin tümü merkezden yönetilmektedir.
Yatırım ve yönetim kararları merkezde alınmakta ve karlar da merkez ülkeye
aktarılmaktadır. Çok uluslu şirketler merkez dışındaki ülkelerde yalnızca mal veya
hizmet üretimi yapmakta, tüm diğer faaliyetlerinde merkeze bağlı kalmaktadırlar.
Birkaç elde toplanmış ve fiilen tekel durumu yaratan mali sermaye, mali oligarşi
egemenliğini güçlendirerek, işletmelerin kuruluşundan, kıymetli evrak çıkarılmasından,
devlet tahvillerinden çok büyük karlar elde etmektedirler. Mali sermayenin, belli başlı
1
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işlemlerinden biri olan menkul kıymetler ihracının sağladığı olağanüstü karlılık, mali
oligarşinin gelişmesinde ve güçlenmesinde önemli rol oynamıştır.
Emperyalizmin gelişme süreci incelendiğinde, 1840 ve 1895 arası özellikle
İngiliz sanayileşmesinin sınırlarını aştığı yıllardır. Birinci sanayi aşaması (tekstil)
tamamlanmıştı ve ekonomik büyüme için daha sağlam bir temel vaat eden sermaye
malları sanayilerine, yani kömüre, demire ve çeliğe dayanan yeni bir süreç başlamıştı.
Bu aşamada İngiliz tekstil sanayi ciddi bir kriz sürecine girmişti. Bu yıllar İngiltere için
tekstil sanayinin daraldığı, buna karşın kömür, demir ve demiryolu yapımı sanayinin
önemli bir sıçrama yaptığı dönemdi.
Bu dönemde sanayileşme sürecinin dışında kalan ülkeler, sanayileşmiş ülkelerin
sermaye mallarını üretemediklerinden bu malları ithal etmek için doğal bir pazar
oluşturmuşlardı. 1780-1800 arası dönemde, kömür, demir ve çelik ihracatı pamuk
ihracatından çok daha yüksek oranda bir ihracat kalemini oluşturmuştu. Kömür, demir
ve çelik ihracatı, demiryolu ve buharlı gemi alanlarındaki taşımacılık devrimi ile rekor
düzeye ulaştı. Bu durum, yeni pazarların açılmasını sağlarken, eski pazarların da
genişlemesine yol açmıştır. İngiliz demiryolu ağı hızla genişlemeye başlamıştır. Bu
kuşkusuz devrimci bir dönüşümdü. Ülkenin her yanı demiryolu ağlarıyla kaplanmıştı.
1850 ile 20. yy ortalamalarına kadar demiryolları ekonominin diğer alanlarından çok
ilerideydi.1840’larda yaşanan ekonomik bunalımdan İngiliz sermayesi demiryolu
yapımıyla çıktı. Bu dönemde, İngiliz sermayesi, İngiliz teçhizat ve malzemeleri
kullanan İngiliz müteahhitleri, tüm dünyada demiryolları yapıyorlardı. Dünya gelişmiş
ülkelerde sanayileşme ve gelişmemiş bölgelerde ekonomik açılma sürecini yaşıyordu.
Büyük bir dönüşüm yaşanarak Almanya ve ABD, bu teknoloji ,sanayi malları ve
sermaye ihracı sonucu İngiltere’den çok daha büyük ekonomiler haline geldiler.3
Sermaye ihracı aynı zamanda sömürgelerin varlığıyla da yakın ilintilidir. İngiltere’nin
başlıca sermaye yatırım alanları, Asya, Amerika’daki (Kanada) sömürgelerinde
yoğunlaşırken, Fransa’nın sermaye yatırımları istikrazlar ve devlet borçları şeklinde
olmuştur.
Kapitalizmin özelliği, genel olarak sermaye sahipliğini, bu sermayenin sanayie
uygulanışından ayırmaktadır. Kapitalizm para-sermayeyi sınai veya prodüktif
sermayeden ayırmakta, para sermayeden elde ettiği gelirle yaşayan kesimi, sanayiciden
ve sermayenin yönetimi ile doğrudan doğruya ilgili herkesten ayırmaktadır. Bu ayrılma,
geniş ölçülere ulaştığı zaman, mali sermayenin egemenliği veya emperyalizm,
kapitalizmin en yüksek aşamasına gelir. Mali sermayenin, diğer sermaye türlerinden
üstünlüğü bu sermayenin sağladığı rantla geçinen rantiyenin ve mali oligarşinin
egemenliği anlamını da taşır.4
20 yy. başı dünyada, mali sermayenin büyük bir hızla arttığı bir dönüm noktası
olmuştur. Bu artışta İngiltere, Fransa (en eski kapitalist ve sömürgeci ülkeler), ABD ve
Almanya başı (Sanayi açısından en gelişmiş iki ülke) çekmiştir. Serbest rekabetin
hüküm sürdüğü eski kapitalizmin ayırıcı niteliği emtia ihracıydı. Tekellerin hüküm
sürdüğü bugünkü kapitalizmin ayırıcı niteliği ise sermaye ihracıdır. Sermaye ihracı
sömürgelerin varlığıyla yakından ilintilidir. Fransa’nın sermaye yatırımları ise
3
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istikrazlar, devlet borçları şeklindedir. Sömürgeci İngiliz emperyalizmiyle mukayese
edildiğinde Fransız emperyalizmi tefeci nitelikli idi. Almanya’nın ise sömürgeleri azdı.
İngiltere’nin başlıca yatırım alanları ise Asya ve Amerika’da ki sömürgeleriydi.
Sermaye ihraç eden ülkeler, genellikle belli bir takım avantajlara da sahiptiler. En fazla
rastlanan avantaj şekli, alınan borcun bir kısmının borç veren ülkelerden yapılacak satın
almalara harcanması şartıdır.
Sermaye ihracı, meta ihracını da harekete geçiren bir araçtır. Mali sermaye
tekeller çağını yaratmıştır. Sermaye ihraç eden ülkeler dünyayı aralarında
paylaşmışlardır ve bu paylaşım sürekli yenilenmektedir. Serbest rekabetin egemen
olduğu dönem 1860-1880 yılları arasındadır. Bu dönem emperyalizmin dünyada hızla
yayıldığı yıllardır ( Örneğin, İngiltere bu yıllar arasında sömürgelerini hızla arttırmıştır).
Tekelci kapitalizmin oluştuğu dönem ise mali sermayenin dünyadaki egemenliği ile
koşuttur. 1884-1900 yılları başta Fransa, İngiltere, Belçika, Portekiz’in (Avrupa
devletlerinin) yeni sömürgeler kazandığı yıllardır.5
Tekel haline gelen gruplar-karteller, sendikalar ve tröstler ilk olarak kendi iç
pazarlarını bölüştüler. Ancak kapitalist düzende iç pazar, dış pazara bağlıdır. Bu süreç
kapitalizme dünya pazarını yaratma olanağı sağlamıştır. Sermaye ihracı arttıkça ve
büyük tekellerin diğer ülkeler ve sömürgelerle ilişkileri genişlemeye başladığında bu
tekel grupları arasında bir işbirliğini zorunlu kılarak uluslar arası kartellerin doğmasına
neden olmuştur. Sermaye ve üretimde görülen yoğunlaşma süper monopolü yaratmıştır.
Örneğin, elektirik sanayi bunun en tipik örneklerinden biridir. 19 yy. sonu 20.yy.
başlarında bu sanayi türünün en hızla ilerlediği iki ülke ABD ve Almanya idi. Özellikle
Almanya’da ki yoğunlaşma 1900 buhranıyla büyük bir hız kazanmıştır.6
Bu süreç sonunda ( 1900’den sonra) yoğunlaşma hızla artmıştır. Örneğin
elektirik sanayinde bulunan yedi sekiz grup 1908-1912 yılları arasında bir veya iki
gruba düşmüştür.(AEG ile Siemens ve Halshe-Schuckert). Almanya’daki bu hızlı süreç,
ABD ile aynı zaman içinde olmuştur. ABD’deki Thompson-Houston şirketi Avrupa’da
bir şirket kurarak, Almanya’daki Union şirketi ve diğer bu iki şirketi AEG bünyesinde
toplamıştır. Rekabete son vererek General Elektrik Company Birleşik Devletler ve
Kanada’yı AEG ise Almanya, Avusturya, Rusya, Hollanda, Danimarka, İsviçre, Türkiye
ve Balkanları almıştır.
Dünya petrol pazarı da iki büyük tröst arasında (1905) paylaşılmıştı. Bunlardan
birincisi Rochefeller’in Standard Oil Company adlı şirketi, diğeri ise Bakü’de ki Rus
petrollerine sahip Rothschild ve Nobel’di. Dünyanın paylaşılması yolundaki bu süreç
günümüzde de tüm vahşetiyle sürmektedir. Şüphesiz, güçler arasındaki dengenin
bozulduğu her durumda “dünya güçlü tröstler tarafından paylaşılmaktadır.” 7 Dünyanın
yeniden bu dev tröstler tarafından paylaşımını bugün Irak’ta açık biçimde
görmekteyiz.
Mali sermaye, politik anlamıyla bağımsız sayılan ülkeleri de boyunduruğu altına
almaktadır. Kapitalizm geliştikçe, üretim arttıkça hammaddeye olan ihtiyaç da
artmaktadır. Bu yeni hammadde ihtiyacı eskiden sömürgelerden sağlanırken günümüzde
bağımsız ülkeler işgal edilerek sömürge haline getirilmektedir. Çünkü üretici güçlerin
gelişimi ile sermaye birikimi arasındaki ve mali sermaye için sömürgelerin ve nüfuz
5

Ibid.,s. 87.
Ibid., s.85.
7
Ibid., s. 94.
6

39

bölgelerinin paylaşılmasındaki dengesizlik kapitalist düzende yalnızca savaşla giderilir.
Dünyanın yeniden paylaşımı, toprak olarak paylaşım tamamlandığından, yani artık
rakip ulusa karşı savaşmaksızın gasp edilecek “serbest topraklar” kalmadığından
emperyalist savaşlar zorunlu olmaktadır.8
Sömürge düzeni rantiye sınıfını yaratmaktadır. Sömürge sahibi devletler de
rantiye devlettir. Dünya bir avuç tefeci devlete ve onlara borçlu devletlere bölünmüş
durumundadır. Tüm bu sömürgeci devletler incelendiğinde sanayi mamuller üretimi ve
ihracının mutlak ölçüde artış göstermesine karşın, tüm bu ülkelerin milli ekonomilerinin
bütününde faiz ve temettü gelirlerinin, emisyon, komisyon ve spekülasyon gelirlerinin
nispi önemi büyüktür. Ticaretin ve kapitalizmin gelişmesinin hızı üretim ve sermayenin
yoğunlaşmasıyla tekelci yapıyı doğurur. Emperyalist devletler kendi nüfuz bölgelerini
korumak ya da genişletmek amacıyla aralarında “ultra-emperyalist” ya da “interemperyalist” denilen antlaşmalar yaparlar. Tüm uluslar arası ekonomik örgütler bunlara
örnektir. 9
Dünya Bankası, AID ve Uluslar arası Para Fonu emperyalist ülkelerin aralarında
çıkarlarına uygun biçimde birleşip kurdukları örgütlerdir. Yoksul ülkelere yapılacak
yardımlar büyük ölçüde bu kuruluşlarca planlanır, uygulanır. Yardımın arkasında
gizlenen gerçekte belirli bir politikanın yeryüzünde egemen kılınması ve belirli bir
ekonomik sistemin yürürlükte kalması gayretidir. Krediler çoğunlukla bu azgelişmiş
ülkelere gerici hükümetlerini ya da diğer siyasal güçlerini yaşatmak üzere dağıtılır. Bu
ülkelerin iç politikalarına karışılır, bu örgütlerle anlaşmaya yanaşmayan hükümetlere
darbeler planlanır ve gerçekleştirilir. Bu bankalar 1950’lerden itibaren ülkelerin
(özellikle borç alan ülkeler için) kredi kapasitesi ve ihtiyaçlarına yönelik olmayan mali
ve yatırım politikalarını yönlendiren, ödemeler dengesini, fiyatlar ve ücretleri, özel
sektöre karşı alınan tutumu ve hatta tarım ve eğitim politikalarını da kapsayan raporlar
hazırlayarak ülkelerin iç işlerine müdahalede bulunmuşlardır.10
Bu ekonomik altyapı, kültürel anlamda da küreselleşmeyi beraberinde
getirmektedir. Başta medya sektörü olmak üzere tüm kültürel ürünlerin de
küreselleşmesini gerektirmektedir. “Küreselleşme” yolunda yapılan ekonomik
“düzenlemeler”, kültürel alanda da gerçekleşmektedir. Sömürünün rıza yoluyla
gerçekleşmesi yöntemidir bu tür düzenlemeler. Küreselleşmenin ekonomik eşitlik
yaratacağını iddia eden egemenler, küresel kitle kültürü yaratma konusunda da
ısrarlıdırlar. Bu noktada medya devreye girmektedir. Medyanın öncülüğünde yaratılan “
küresel kitle kültürü “ başta ABD olmak üzere batı kaynaklıdır. Şüphesiz, bu işleyiş,
ekonomik sömürüde olduğu gibi yerel aktörler aracılığıyla olmaktadır. Bu bağlamda,
yerel kültürel farklılıklar içinde sömürü söylemi eritilerek kitlelere kendi rızalarıyla
benimsetilir. Korkulan iddiada olduğu gibi, ulusal kültürlerin yok olmasından çok o
kültürler aracılığıyla “küreselleşme” süreci işler.
“Kapitalist emperyalizm çağının tipik ülkeleri yalnız sömürge sahibi ülkelerle
sömürgeler değildir; siyasi bakımdan resmen bağımsız olan ama gerçekte mali ve
diplomatik bağımlılık ağına takılmış olan ülkeler de bu konuda tipik örnektirler. Siyasi
bağımlılıkla el ele giden farklı bir mali ve diplomatik bağımlılıktır bu. Bunun en tipik
örneği 1701 yılından itibaren Portekiz’di. Portekiz bağımsız egemen bir devletti. Ancak
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iki yüz yılı aşkın bir süre (İspanyol veraset savaşından beri 1701-1714) İngiltere’nin
vesayeti altına girmiştir. İngiltere rakipleri olan İspanya ve Fransa’ya karşı
mücadelesinde durumunu güçlendirmek için Portekiz’i ve sömürgelerini korumuştur.
Bunun karşılığında İngiltere kendisine ticari imtiyazlar, Portekiz’e ve Portekiz
sömürgelerine mal ve sermaye ihraç etmek için tercihli şartlar, Portekiz limanlarını ve
adalarını, telgraf kablolarını kullanma hakkını, vs. sağlamıştır. Büyük devletlerle küçük
devletler arasında bu tür ilişkiler hep görülmüştür. Fakat kapitalist emperyalizm çağında
bu ilişkiler genel bir sistem olur, çıkarlar “dünyayı bölüşme” gayretinin bir parçası ve
dünya finans kapitalinin faaliyet zincirinin halkaları olurlar.” 11
Ekonomik bakımdan bu süreçte esas olan şey kapitalist serbest rekabetin yerini
kapitalist tekelin almasıdır. Serbest rekabet kapitalizmin ve genel olarak meta
üretiminin temel özelliğidir. Tekel, serbest rekabetin tam karşıtıdır. (…) Bununla
birlikte serbest rekabetten doğan tekeller serbest rekabeti ortadan kaldırmazlar, onun
üstünde ve onunla birlikte var olurlar. Tekel, kapitalizmden daha yüksek bir sisteme
geçiştir. Emperyalizmin mümkün olabilecek en kısa bir tanımlaması, emperyalizm
kapitalizmin tekelci aşaması olduğudur . Böyle bir tanımlama en önemli bütün unsurları
da içinde taşır. Çünkü finans kapital, birkaç büyük tekelci banka ile tekelci sanayici
birliklerinin sermayelerinin birleşmesinden meydana gelen banka sermayesidir. Böylece
dünyanın paylaşılması, hiçbir kapitalist devletin ele geçiremediği topraklara hiçbir
engelle karşılaşmadan yayılan bir sömürge siyasetinden, her bir yanı paylaşılmış
dünyanın topraklarının tekel altına alınmasını amaçlayan bir sömürge siyasetine
geçilerek sürdürülmüş olur. 12 Bu temel siyasi görüş, bugün de emperyalist Avrupa
ülkeleri ve ABD’nin yürürlükte olan politikasıdır.
“Emperyalizmin temel özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür: 1- Bir
üretim ve sermaye yoğunlaşması, gelişerek o kadar ileri bir aşamaya varmıştır ki,
ekonomik hayatta kesin bir rol oynayan tekelleri yaratmıştır; 2- Banka sermayesinin
sanayi sermayesiyle birleşmesi, bu temel üzerinde “finans kapitalistin”, bir mali
oligarşinin ortaya çıkması; 3 – Meta ihracından ayrı olarak sermaye ihracı olağanüstü
bir önem kazanır; 4- Dünyayı aralarında paylaşan milletlerarası tekelci kapitalist
birliklerin teşekkül etmesi; 5- Dünyanın bütün topraklarının en büyük kapitalist
devletler arasında paylaşılması tamamlanmıştır.” 13
Emperyalizm süreci, II. Dünya savaşından sonra hız kazanmıştır. Bu “Yeni
Dünya Düzeni”nin ana hatları Winston Churchill tarafından çizilmiştir. Dünyayı
yönetmenin, hak ettiği huzur içinde yaşayan zengin ulusların hakkı olarak gören bir
görüş olarak sunulmuştur. “Dünyanın yönetilmesi, sahip oldukları dışında kendileri için
bir şey beklemeyen zengin uluslara bırakılmalı. Dünyanın yönetimi aç ulusların eline
geçerse, tehlike her zaman kapımızda olur. Oysa hiçbirimizin daha fazlasının peşinde
koşmasına gerek yok. Barış kendi halinde yaşayan ve hırslı olmayan uluslar tarafından
korunabilir. Gücümüz bizi ötekilerin üstüne yerleştirdi. Kendi malikanesinde huzur
içinde yaşayan zengine benziyoruz.” 14
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1950 tarihli Milli Güvenlik Kurulunun 68 sayılı muhturası çerçevesindeki
politikalar II. Dünya savaşından kayıp almadan zaferle çıkmış olan ABD’nin sömürü
politikalarını özetleyen bir nitelik taşımaktadır. Wilson prensipleri çerçevesinde gelişen
bu görüşler, Sovyet sisteminin yıkılması yolunda yapılacakları ve sonrasında oluşacak
yeni devletlerle “olabilecek” ilişkilerin ana hatlarını oluşturuyordu. İçerde ise askeri
harcamalar arttıralarak, sosyal harcamalar
kısıtlanacak ve kademe, kademe
kaldırılacaktı. Bu doğrultuda Marshall planı, ABD’nin kendi politikaları doğrultusunda
hareket eden Avrupa’nın, kapitalist ekonomilerini güçlendirme yolunda maddi destek
sağlamıştır. ABD, özellikle Sovyetler Birliği’nin dağılma süreciyle birlikte dünya’daki
üstün ekonomik gücünü yitirmeye başlamıştı. Reagan’nın kötü yönetimi ülkedeki
zengin nüfusunun oranını arttırırken, nüfusun büyük çoğunluğunu fakirleştirmiştir.
Sosyal harcamalar azaltılmış, savunma harcamaları artmıştır. Bugün ABD dünyanın
kaynaklarını sömürmede, hayali düşmanlar yaratarak, emperyalist çıkarlarını “barış ve
demokrasi” ihraç ederek gerçekleştirmektedir. 15
Soğuk Savaşın noktalanmasıyla birlikte, yeni dünya düzeni söylemleri
duyulmaya başladı. İlk çağrı, üçüncü dünyanın önde gelen iktisatçıları, devlet planlama
uzmanları, dini liderler ve diğer bazı kişilerden oluşan hükümet dışı Güney Komisyonu
tarafından yayınlanmıştı. 1990 tarihli bir incelemesinde komisyon, devletlerin yalnız
emeği değil, sermayeyi de kontrol edebilecek kadar güçlü oldukları için, piyasanın
yıkımından şu ya da bu şekilde kurtulmuş olan Doğu Asya’daki Japon nüfus alanı hariç,
1980’lerde geleneksel sömürge alanlarını silip süpürmüş olan kapitalizm felaketiyle
sonuçlanan Kuzey-Güney ilişkilerinin son durumunu gözden geçiriyordu. 1973’deki
petrol fiyatlarının artışı ve Güneyin önlenemez yükselişinin ardından Güneyin kuzey
ülkelerine olan “yumuşama” politikası terk edildi ve Güney ülkeleri, dünya ekonomisi
üzerindeki kontrollerini tekelleştirerek, BM’nin demokratik öğelerini baltalayarak
“Güneyin ikinci sınıf statüsü”nü daha da kurumsallaştırarak” yeni tip bir “yeni
sömürgecilik biçimi”ne geçtiler. 16
Savaş sonrası krizlerin en kötüsüyle yüz yüze gelen İngiliz emperyalizmi de işçi
sınıfının en yoksul kesimine karşı saldırılarına devam etmektedir. İngiltere’deki
çalışanların yarısına yakını Avrupa Geçim Standardı (European Decency Threshold)
tarafından belirlenenin altında kazanmaktadır ve İngiliz burjuvazisi Ulusal Sağlık
Sistemini parçalamaya, işsizlik ve sağlık sigortası uygulamalarını terk etmeye
yönelmektedir. Bunun sonucu yoksullukta kütlesel bir artış ve işçi sınıfı içindeki
bölünmenin genişlemesi olmaktadır. Giderek artan biçimde “hoşnut çoğunluk” azınlığa
dönüşmekte ve savaşın sonundan bu yana ilk defa İngiliz işçi sınıfının büyük çoğunluğu
mutlak yoksulluk, umutsuzluk ve sefalet girdabına çekilmektedir.
Günümüzde ücretlerin ulusal gelir içindeki oranı geçtiğimiz 40 yılın en düşük
seviyesine gelmiştir; sanayi karları reel olarak 1990 yılının %30 üzerindedir; kar payları
30 yılın en yüksek seviyesindedir, 1979 ve 1995 arasına ulusal gelir içindeki oranı
%1,5’tan %5,2’ye yükselmiştir. Bütün bu faktörlere rağmen sanayi yatırımlarındaki
durağanlık sürmektedir. Ulusal sanayiye yatırım yapmak yerine İngiliz sermayesi ülke
dışında muazzam yatırımlara ağırlık vermiştir. 17
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Noam Chomsky, Sam Amca ne İstiyor, Minerva yay., İstanbul,2000, s.43.
Noam Chomsky, Dünya Düzeni; Eskisi Yenisi, Metis yay., İstanbul, 2000 s.14.
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Emperyalist ülkeler, pazarlarını tam olarak açmayarak, sübvansiyonlarını
kaldırmayarak, siyasal ve toplumsal nedenlerden stratejik ekonomik sektörleri
desteklemek ve korumak için müdahalelerde bulunurlar. Emperyalist ülkelerde “serbest
ticaret”, ekonomik, siyasi kriterlerden oluşmaktadır. Emperyal devletlerin seçmeci
serbest piyasa uygulamaları, yurtiçinde önemli siyasi seçmen çevrelerini kapsayan
sektörleri korumak, çok uluslu şirketlerine, piyasa fundamentalizmini uygulayan hedef
ülkelerdeki piyasa fırsatlarından yararlanmalarına olanak sağlamaktır. 18
"Saf demokrasi teorisi, emperyalist haydutlar tarafından evcilleştirilip beslenen
işçi sınıfının üst katmanının teorisidir. Bu teori, kapitalizmin çıbanlarını gizlemek,
emperyalizmin ayıbını örtmek ve sömürülen kitlelere karşı mücadelede ona moral güç
vermek için yaratılmıştır. Kapitalizm altında, sömürülenler için hiçbir gerçek
"özgürlük" yoktur ve olamaz, çünkü "özgürlükler"den yararlanabilmek için gerekli olan
yapıların, matbaaların, kâğıt depolarının sömürücülerin ayrıcalığında olması, tek başına
bu bile, "özgürlükler"in yokluğunu kanıtlamaya yeter. Kapitalizm altında, sömürülen
kitlelerin ülkenin yönetimine gerçekten katılması yoktur ve olamaz, çünkü en
demokratik durumlarda bile kapitalizm koşulları altında hükümetler halk tarafından
değil, tam tersine Rothschild ve Stinnes, Rockefeller ve Morgan'lar tarafından
kurulduğundan, tek başına bu bile, kapitalizm koşulları altında sömürülen kitlelerin
ülkenin yönetimine gerçekten katılmasının yokluğunu kanıtlamaya yeter. Kapitalizm
altında demokrasi, kapitalist bir demokrasidir, sömürülen çoğunluğun haklarının
kısıtlanmasına dayanan ve bu çoğunluğa karşı yönelen, sömürücü azınlığın
demokrasisidir." 19
Küreselleşme kavramını, yeni bir olgu olarak dünyaya yaymaya çalışan
emperyalist ülkelerin, iç ekonomik dengelerinin bozuk olduğu bir gerçektir. Bu
ülkelerde ülke içindeki kaynaklar sürekli varlıklı kesime aktarılırken, çalışanlar aleyhine
olan bir gelir paylaşımının yanı sıra sosyal harcamalarında sürekli kısıntıya
gidilmektedir. İngiltere ve ABD örneklerinde bu durum açık biçimde görülmektedir. Bu
ülkelerde, birkaç medya tekelli elindeki haber kanallarında, devletin istediği belli
doğrultudaki gerçekler sunulur. Haberler sürekli tekrarlanarak gerçeklik hissi
yaratılmaya çalışılır. Yalnızca sistemin izin verdiği olaylar, haberler ve olgular sunulur
ve tartışma programlarıyla “bu sahte gerçeklikler” kanaat önderleri tarafından
kamuoyuna kabul ettirmeye çalışılır. Hiçbir biçimde halk sınıflarının, bu işleyişe politik
katılımı mümkün değildir. Özel sahiplik kurumunun elindeki medya yalnızca kendi
çıkarlarına ters düşen bir durumda “muhalif” tutum takınır.
Emperyalist ülkelere bağımlı ülkelerde ise medya “sadık bir kul” görevini yerine
getirir. Bu güdümlü ülkelerde, emperyalist ülkelerin politikalarına ters düşen bir haber
yer alamaz ya da çarpıtılarak verilir. Bu şartlar altında, “Saf demokrasi” iddiası
tamamen içi boşaltılmış, çoğunluğun haklarını kısıtlayan azınlığın iddiası olarak
kalmaktadır.
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Petras, op.cit., s.48.
J. Stalin, Leninizmin Temelleri Üzerine,Nisan 1924, ,İnter Yay., İstanbul, 1977, ss. 50-51.
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Yüzüklerin Efendisi’nde Yitik Toplumsal Masumiyet
Arş. Gör. Artun AVCI
Özet
İçinde bulunduğumuz dünyadaki yabancılaşmanın nedeni, insanın doğa ve kâinat ile kurduğu iletişimin
ortadan kalkması ve doğanın tahakküm altına alınmasıdır. Yabancılaşmayı aşmak için doğa ile yeni bir iletişim
biçimi kurulması gerekir. Mitler, destanlar, hikayeler, masallar gibi Tolkien’in Yüzüklerin Efendisi isimli yapıtı da,
doğa-insan ilişkisinde, egemenlik ve tahakküm üzerine kurulu olanın dışında yeni bir iletişim biçimi kurmaya çalışır.
Egemenlik ilişkisini ortadan kaldıracak olan dil, Doğa’nın, insanlığın tarih öncesine ilişkin anısını canlı tutan bellek
ile mümkün olabilecektir. Yüzüklerin Efendisi de insanlığın kolektif bilinçaltında tarihsel zamanın dışında,
“başlangıçtan önce olan zaman”ların özlemini barındırır. Geçmişe yönelik bu özlem, bugünün insanına “kendi özgür
ve yabancılaşmamış dünyasını” yeniden yaratabileceğine inandırır.
Anahtar Kelimeler
Altın Çağ , “ toplumsal masumiyet” , kolektif deneyim
Abstract:
The reason for the alienation in this world that we live in is the death of the communication between nature
and universe that human beings have formed and the domination of nature. To overcome alienation, one needs to
construct a new communication form with nature. Similar to myths, legends, stories and tales, Tolkien’s Lord of The
Rings also tries to construct a new communication form as an alternative to the one constructed on sovereignty and
domination. The language that will extinguish the sovereignty relationship will only be possible with a memory that
keeps the prehistorical remembrance of nature and humanity alive. “The Lord of The Rings” preserves within itself
the longing for “the times before the beginning” that is in the collective subconsciousness of humanity and out of
historical time. This ‘past-oriented’ longing convinces today’s human beings that they can create “their own free and
unalienated world” once again.
Keywords
The Golden Age, “societal innocence”, collective experience

“Tanrı beni demir çağını Altın Çağ haline
getirmem için yarattı”
Don Kişot
“Altın Asamı kırmayacağım, Demir
Tacın önünde eğilmek için”
Tolkien

J.R.R. Tolkien’i modern dünyanın bir masal anlatıcısı ve Yüzüklerin Efendisini
de kaybedilmiş bir çocukluk cennetinin kutsal kitabı olarak görmek mümkündür.
Parçalanma duygularının yoğun olduğu modern hayatta, insan deneyimleri “yağmurda
kaybolan gözyaşları” gibi kaybolup gitmektedir. Modern insanın, çocukluğuna dair
mutlu anılarını yitirmemek için artık yapabileceği tek bir şey kalmıştır : masallar ve
hikâyelere sığınmak. Masallar ve hikâyeler, düşlemin, imgelemin körleştirildiği çıkar ve
hesapçılık dünyasında birer kurtuluş tapınaklarıdır. Yaşanılan an’dan başka bir an’a, bir
başka varoluş boyutuna, tinsel bir zamana açılmak ve insanı organik olan zamana/
zaman baskısını unutturan zamana iletmek ve tinsel yoksunluğu o boyutta gidermek,
ancak “kurtuluş tapınaklarıyla” olanaklıdır. Bu anlamda mitler,hikayeler ve masallar,
kutsallığın yok edildiği Demir/Makine Çağı’ında yitirilmekte olan toplumsal
masumiyete yapılan çağrılardır.
Yüzüklerin Efendisi, modern bir masal, bir mitoloji olmanın da ötesinde insanlık
tarihinin hüzünlü bir hikayesidir. Yapıt, arkaik çağlardan bugüne dünyanın nasıl
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geldiğini anlatır. Anlatımı alegorik değildir , kurgusal bir tarih öyküsüdür. Tolkien’in
yarattığı Orta Dünya, kendi içerisinde bütünsel bir tarihe ve bağımsız bir coğrafyaya
sahiptir. Elfleri, Cüceleri, Hobbitleri, Entleri, İnsanları, Büyücüleri ve Arifleriyle; diğer
yanda Orklar, Troller gibi ‘kötü ırklarıyla’, Orta Dünya’nın Üçüncü Çağ’ında geçen
modern bir destandır. Bu renkli dünyayı roman formuyla tanıma şansı bulmamıza
rağmen ihtimal ki Tolkien, anlatısının bu form ile maddileşmesini arzu etmezdi. Arkaik
zamanlar ya da sanayi öncesi geleneksel kültürdeki gibi masalın/destanın sözlü olarak,
dinleyicilerin etkileşimde bulundukları bir mekanda ağızdan aktarılması, Tolkien’in
dünya görüşüne daha uygundur. Çünkü romanlar, tarihin belirli bir evresinde ortaya
çıkmış, arkaik çağlardaki “mükemmel dünyayı” anlatan destanların ve mitlerin,
“düşmüş dünyadaki” zayıf karşılığıdır.
Georg Lukacs “Roman Kuramı”ında Tolkien’in hikayeleştirdiği çağları bir şair
gibi betimler: “Yıldızlı gökyüzünün gidilen yolların bir haritası olduğu, o yolları yıldız
ışıklarının aydınlattığı çağlar ne mutluydu. O çağlarda ne varsa yeniydi, tanıdıktı.
Dünya genişti ama eviydi insanların . Çünkü insan ruhunda yanan ateş, yıldızlarla
özdeşti. Dünya ile Ben, ışık ile ateş birbirinden ayrıydı,ancak sonsuza değin birbirine
yabancı değildi... Tutku, aklın önceden belirlediği yetkinleşmiş benliğe götüren bir
yoldu. O çağ, bir destan çağıydı”. (Lukacs, 1985, s. 25-26) Ben ile Kainat arasında
bütünsel bir uyumun olduğu bu çağda yaşayan insanların filozofça nitelikleri vardı.
Lukacs, “Destan Çağı”nın çoktan gerilerde kalmasını hüzünlü bir ifadeyle aktarır.
Destan, bütünlüğün, tamamlanmışlığın, eksiksiz bir dünyanın ve uyumun simgesi olan
bir anlatım tarzıydı. Lukacs’a göre “insanlığın çocukluk çağı”, bir daha geri dönmemek
üzere yitip gitmişti. İnsanla doğa arasındaki uyumun bozulması, insanın kainatın
kapılarını açan anahtarları kaybetmesi, kendi benliğiyle, bilinçdışı ile bütünlüğünün
bozulması (ego ile id arasında psikolojik bölünmenin olması) kısaca insanın artık eksik
bir varlık haline gelmesi, modern zamanların tüm romantik sanatçı ve düşünürlerin
estetik ütopyalarında sorunsallaştırılan kollektif bir tema olacaktı. Lukacs’ın, “Mutlak
Günahkarlık Çağı” olarak tanımladığı modern dünyanın formu roman’dı. Roman yazarı
da “günahkar bir çağda” yaşadığının bilincinde olarak “suçsuzluk çağına olan” özlemini
anlatacaktı.
“Hikaye Anlatıcısı” isimli makalesinde Walter Benjamin tıpkı Lukacs gibi
yabancılaşmamış bir dünyanın izini sürecektir. Rus hikaye anlatıcısı Nikolay Leskov
üzerine yazdığı makalede hikaye anlatıcısının temel özelliğinin, yaşanan hayatın somut,
pratik meseleleriyle ilgilenmesi olduğunu ve öykülerin “uygulamaya dönük bir
yönelim”i içerdiğini söyler (Benjamin,1995, s.78-80) . Ağızdan ağıza aktarılan
deneyimin sahici bir niteliği vardır. Hikayelerin içerdiği atasözü, öğüt ya da kıssadan
hisseler hayatın dokusuna nüfus etmiş, aklın bir biçimi olan bilgeliklerdir. Hikaye
anlatıcısı, hikayelerini deneyimlerinden ya da ona aktaran kişilerin deneyimlerinden
yola çıkarak aynı mekanda bulunduğu dinleyicilerle iletişim halinde bunları onların
deneyimi haline getirir; “geçmişin bilgisi”ni ya da “uzak yerlerin bilgisi”ni mitlerle,
efsanelerle, alegorilerle, metaforlarla ve söz oyunlarıyla süsleyip dinleyicilerle paylaşır.
Modern dünyada bilgeliğin ortadan kalkması, hakikatin destansı boyutunun
ortadan kalkması ile ilişkilidir (Benjamin, 1995, s.80). Epik biçim olarak romanın
Batı’da yükselişi, romancının, toplumun diğer üyeleriyle herhangi bir etkileşim içerisine
girmeden kendi içine kapanarak/kendini tecrit ederek yapıtını oluşturmasına neden
olmaya başlamıştı. Sözlü kültürün ya da hikaye anlatıcılığının asıl gerilemesi, mitler

46

çağından modern sanayi toplumuna geçildiğinde ve modern dünyada egemen iletişim
biçimi olan “enformasyon”un geleneksel tüm iletişim biçimlerini değiştirdiğinde söz
konusu olmuştu. Bu yeni iletişim biçiminin yapısı, hikaye anlatıcılığına karşı olduğu
kadar romanın varlığı için de bir tehditti. Çünkü ”enformasyon yalnızca yeni olduğu an
değer taşır, yalnızca o an yaşar. Oysa hikaye farklıdır: Kendini tüketmez , gücünü
toplar ve korur, yıllar sonra bile harekete geçebilir” (Benjamin,1995, s.83).
Enformasyonun zihinsel düzeyde hiçbir kalıcılığı yoktur.Anında tüketilebilir olma
özelliği, kısalığı, açık ve net olması, metaforik anlatım biçimini dışlamaktadır.
Modern zamanlar, enformasyonun ve imajların istilası altında sözün ve dilin
kelam niteliğini giderek ortadan kaldırmaktadır. Dil ,içeriğinden bütünüyle
boşaltılmakta; bir yapının hizmetinde (propaganda, reklamcılık vb.) bir slogan haline
getirilmekte ve sadece bir ileti ya da mesaj taşıyıcısına indirgenmektedir. Kapitalist
toplumdaki teknik, sözün içeriğini boşaltmakta ve sözü değişim değerine sahip bir
metaya dönüştürmektedir. (Ellull, 1998, s.196) Modern insan şimdi’de; yalnızca o an’da
yaşamaktadır. Modernliğin hiçbir “müphemliğe”, gizem ve esrara tahammülü yoktur.
Her şey sınırları içerisinde belirlenmiş, açık ve net olmalıdır. Alegoriler, simgesel
anlatımlar, metaforlar, çağrışımlar, yananlamlar, kapalı anlatımlar kısacası şiiri,
edebiyatı ve yazını besleyen her şey tekniğin egemenliğindeki dünyadan kapı dışarı
edilmiştir. Modern yaşamda, kainat imgesi , insanların zihninden giderek geri
çekilmektedir.
Benjamin’e göre son hikaye anlatıcısı olan Leskov , “insanın kendisini doğayla
uyum içinde hissedebileceği çağların artık kapandığını” simgeler . Schiller’in “naif şiir
çağı “ adını verdiği dünya tarihinin bu dönemi, destan sanatının Esin Perisi olan
“Hatıra” kavramında yaşamaktadır. Destanın kuşatıcı, parçalanmamış hafızasını ,
roman ve hikaye anlatıcılığının ortak kökenini belirten “Hatıra”, “bir ucu yerin altında,
öbürü bulutların içinde kaybolan bir merdiven”in oluşumunu sağlar. Bu merdiven,
“bireyin yaşayabileceği en derin şokun, ölümün bile bir engel , bir sınır oluşturmadığı
kollektif deneyimin imgesidir” (Benjamin, 1995, s.89,93) . Kollektif deneyim, sınıflı
toplumlar kurulmadan önceki insanlığın tarih-öncesi çağlarının deneyimidir. Şiirsel ya
da yaratıcı düşünce, insanlığın kolektif deneyimleriyle varoluşunu gerçekleştirdiği bu
“çocukluk çağlarında” ekmek ve su kadar doğaldır. Kollektif bir şiir ve sanat pratiği,
toplumsal yaşamın merkezindedir. Bu çağda yaratıcı insanın dünyası aynı zamanda
‘herkesin dünyası” dır.
“Tarihte ilk hikaye anlatıcısı, aynı zamanda ilk masal anlatıcısıdır”.
J.R.R.Tolkien’in yarattığı evrende her ikisi de bütünleşir. Mitolojideki doğanın insanı
korkutan güçleriyle, masaldaki doğanın neşeli ve özgürleştirici büyüsünü, yapıtlarında özellikle Yüzüklerin Efendisi’inde- biraraya getirmiştir. Tolkien, sözün kelam olduğu
çağlara olan inancını hep koruyacaktır. O zamanlarda şiirsel kelam, kendi başına tarih
ve hayattır. Yaratılış mitlerinde, Eski Ahitte “ Önce Kelam vardı” denilmiştir; Tolkien
ise yeni bir yaratılış miti oluşturur. Orta Dünya’nın Yaratılış öyküsünü anlattığı
Silmarillon’da “Önce Şarkı vardı” denilir.∗ Dünyanın yaratıcısı İluvatar, Ainur’u
(Kutsal Varlıkları) yaratmış ve onlara şarkı söyleme gücü vermiştir. (Tolkien, 1999a,
s.19) Çünkü şarkı, iletişimdir. Başlangıçta şiir, müzik ve dans bir bütündü. Konuşmak
∗

Tolkien,bu kitapta Orta Dünya’nın antik ve tarih öncesi zamanlarını anlatır.
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ve iletişim kurmak, yaratmak anlamına geliyordu. Yaratıcılığın toplumsal, kollektif bir
niteliği vardı. Şiirsel kelam, toplumsal hayatı oluşturan bir dokuydu. O çağlarda
yaşayan insanlar yıldızların, ağaçların, bulutların, taşların evrensel bir ruhu olduğuna
inanıyordu. Şarkı ve şiir , yaşayan ve bir ruhu olan doğa ile olan bir iletişimdi. Kâinat,
insanların zihninde gizemli , sırlarla yüklü bir imge olarak vardı. Kâinatın esrarı da dil
olarak beliriyondu. . Mircea Eliade, arkaik çağlarda insanla “konuşan” , “iletişim kuran”
doğa ile kâinatın dilini anlamak için mitleri bilmek ve simgeleri çözmek gerektiğini
söyler. Çünkü Dünya, bu çağlarda yaşayan, bütünlüğü olan ve anlam taşıyan bir
kozmostur. (Eliade, 1993, s.135) Doğum, ölüm, cinsellik, zaman, diriliş, verimlilik,
yağmur, güneş, ayın döngüsü, yıldızlar arasındaki sırlar ve gizemler mitler aracılığıyla
kavranır. Toplumsal hayatı şiirselleştiren mitler kendi kutsal zamanlarını yaratırlar.∗
Şarkılar, dans ve büyü kutsal zamanı sürekli kılmak için yapılan eylemlerdir. Tolkien,
“Peri Masalları Üzerine” isimli denemesinde günümüzdeki masalların tıpkı eski
çağlarda olduğu gibi başka bir zaman’a kapı açtığını ve eğer bu kapıdan geçersek –
Zaman’ın kendisinin dışında olursak- nesneleri mucizevi biçimde ilk defa görüyormuş
gibi hissedeceğimizi söyler: “ Kendisini doğa ile özgür bir konuma yerleştiren hikaye
anlatıcısı, doğanın kölesi değil, onun sevgilisi olabilir. Sözcüklerin derin anlamlarını,
taş, tahta, demir, ağaç ve ot gibi olguların, ev ve ateş, ekmek ve şarap gibi kavramların
olağanüstülüğünü ilk kez peri masallarında öğrendim.” (Tolkien, 1999b , s.83)
Tolkien’in dünyasında Elfler, Hobbitler, Büyücüler, İnsanlar anlatmak
istediklerini melodilere dökerler. İluvatar’ın yarattıkları arasında Elfler, mükemmel
nitelikleri ile diğer ırklardan ayrılırlar. Tolkien, Iluvatar’a şunu söyletir: “Dünyadaki en
büyük ve en güzel ırk Elfler olacak ve yarattığım çocukların içinde en büyük
güzellikleri onlar yaratacaklar ve dünyaya en büyük mutluluğu onlar verecekler”
(Tolkien,1999a, s.19). Mükemmellik, ölümsüzlük ve kusursuzluk Elflerin temel niteliği
ve belki de trajedisidir. Elfler, Tolkien’in yapıtında ana dokuyu oluştururlar. Kâinatın en
mükemmel varlığı olarak tanımlanabilecek Elflerin trajik konumu, kusurlu dünyanın
sınırlı olanakları içerisinde Tanrısal Bütün Olma Hali’ nin simgesi olmalarıdır.
Muhafazakâr bir dünya görüşü olan Tolkien için Elfler, Tanrının Cennet Krallığındaki
sonsuz ve sınırsız yaşamı temsil ederler. Tolkien biyografisi yazarı H.Carpenter,
Elflerin, insanların “İlk Günah”ı işleyip “yeryüzü cennet”inden düşmelerinden önceki
hallerine denk düştüğünü söyler. Tolkien de dünyada böyle bir dönemin gerçekten
yaşandığına ve insanlığın başına gelen her kötülüğün “İlk Günah”ın işlenmesi ve
“cennetten kovulma” nın sonucu olduğuna inanmaktadır (Carpenter’dan aktaran Aydın,
2003, s.142). İnsan, Tanrı tarafından cezalandırılmış, yeryüzü cennetinden kovulmuştur.
Elfler, dünyanın büyüsüdür ve ölümsüzdürler. İnsanlar ise tam tersi eksik,
tamamlanmamış ve ölümlüdür. Bugünkü insan, mitolojik anlatıların bir sonucudur.
Çünkü insan tarihin başlangıç dönemlerinde trajik sonuçları olan birtakım olaylar
yaşamıştır. Eğer tarih bu biçimde yaşanmamış olsaydı insan, kötüye eğilimli ve karanlık
bir ruha sahip olmazdı. İşte hikayeler, masallar, mitler ya da Yüzüklerin Efendisi bunun
∗

“Kronolojik olan zaman ortadan kaldırılır, mitin Kutsal Zaman’ı yaratılır. Zaman’a karşı başkaldırı,
insana “gerçeği oluşturmada” yardımcı olur, onu ölmüş olan Zaman’ın ağırlığından kurtarır,geçmişi
yıkabileceğine, yaşamına yeniden başlayabileceğine ve kendi dünyasını yeniden yaratabileceğine
inandırır.” Eliade, Mircea, (1993) , s.134, Mitlerin Özellikleri, Çev.Sema Rifat, Simavi yay.,İstanbul
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için vardır. Hepsi de insanlığın kollektif bilinçaltında tarihsel zamanın dışında,
“başlangıçtan önce olan zaman“ın ya da “düşüş”ten önceki zamanların özlemini
barındırırlar. Tarihin başlangıcından itibaren tüm sanat yapıtlarında bilinçli ya da
bilinçdışı amaçlanan, insanlığın yitirilen toplumsal masumiyetin ya da cennet
bahçesindeki “suçsuzluk çağı”nın yeniden kurulmasıdır.
Tolkien, Yüzüklerin Efendisi’nin modern dünyanın düşsel ve arkaik bir tarihi
olmasını istemişti. Orta Dünya, Tolkien okurları için yaşadığımız, bildiğimiz dünyanın
yitik bir geçmişidir. Üçüncü kısım olan Kralın Dönüşü’nün sonundaki ekler, dünya
tarihinin gölgede kalmış olan çağlarını anlatır gibidir. Karanlığın Efendisi ve Yüzük’ün
sahibi Sauron’la gerçekleşen savaşın sonunda Orta Dünya halkları zafer kazanmış; Kral
Aragorn ile yeni bir Altın Çağ başlamıştır. Fakat Altın Çağ uzun sürmez. Hırsları,
iktidar arzuları çok güçlü olan insan ırkı, Yüzük Savaşı sırasındaki ortaklaşmacı
değerleri çoktan unutmuş ve yozlaşmaya başlamıştır. Elfler ve Hobbitler, giderek Orta
Dünya’dan uzaklaşmaktadır. Doğa ile kurulmuş olan uyum bozulmaya başlamıştır.
Yüzüklerin Efendisi’nde her yerde düşüş motifleri, geri alınamaz kayıp ve geçmişin
ihtişamının yitimi vardır (Davenport, 2003, s.146) . Elfler’in bu dünyadan göçmesi,
Gondor’un ihtişamının sönmesi ve “doğanın özneleşmesi” nin simgesi olan Entlerin
Enthanımlarını yitirmeleri , bu temanın işlendiği örneklerdir. Elf Kraliçesi Galadriel’ın
Lòrien’de mevsimlerin değişimi ve zamanın akışı ile ilgili söylediği şarkıların hüzünlü
ve melankolik olmasının nedeni budur. Sauron’a karşı gerçekleşecek savaşta Yüzük yok
edildiğinde (ki yok edilmiştir) Elflerin elindeki yüzükler de güçlerini kaybedecek, bu
durum Elflerin Orta Dünya’dan ayrılıp Batı’ya göç etmelerine neden olacaktır. Yüzük
yok edildiğinde ve Sauron yenildiğinde, Gandalf, Kral Aragorn’a bu hakikati ifade eder:
“ Dünyanın Üçüncü Çağı sona erdi, yeni bir çağ başladı; çağın başlangıcını bir
nizama sokup saklanabilen şeyleri saklamak senin görevin. Bir çok şey kurtarılmış
olduğu halde, birçok şey de gelip geçiyor... Artık İnsanlığın Hakimiyeti başlıyor ve
kadim soy ya solacak, ya ayrılacak.” (Tolkien,1996b, s.278) ∗
Tıpkı Kutsal Kitabelerde anlatıldığı gibi insanların dünyası, Altın Çağ ile
başlamış, insanın doğayla uyumunun yitirilmesinden sonra gelen yozlaşma, insan
ırkının Sauronlaşması (toplumsal yaşamda iktidar hırsının, güç ilişkilerinin, zorunlu
çalışmanın, mülkiyet duygusunun yerleşmesi) ile birlikte son dekadans/çöküş çağı olan
Demir Çağı’na girilmiştir. Tanrı’nın başlangıçtaki dünyadan çekilmesi , doğanın , Tanrı
ile Kâinat’ın birleşmesiyle gerçekleşecek yeniden “dirilişine” kadar sürecek; bu süreç,
daha yüksek durumdan daha alçak bir duruma doğru gerileyen bir “düşmüş doğa” ∗*
∗

Yüzüklerin Efendisi’ne damgasını vuran hüzün budur. Üçüncü Çağ sona ermektedir. Elflerin, Entlerin,
Hobbitlerin ve Büyücülerin –hatta Doğa Baba olarak simgeleşen Tom Bombadil’in- zamanı geçmektedir.
Doğa’nın ruhu, kozmik dengesini yitirmektedir. Bir açıdan toplumsal masumiyet giderek kaybolmaktadır.
Miğfer Dibi zaferinden sonra Rohan Kralı Theoden, Gandalf’a duygularını hüzünlü bir ifade ile aktarır:
“Yine de üzülmeliyim. Çünkü savaşın kaderi ne olursa olsun, bittiği zaman güzel ve ince duyulu olan
birçok şey Orta Dünya’dan sonsuza kadar yitip gitmeyecek mi?”. (Tolkien, 1996a, s.173). Yüzüklerin
Efendisi’nin üçüncü kısmının sonundaki eklerde Üçüncü Çağ, Frodo ve Bilbo’nun Üç Yüzük koruyucusu
ile (Elrond,Galadriel ve Gandalf) Batı’ya gitmeleriyle son bulacaktır.
∗*

Perry Anderson, Franfurt okulu düşünürlerinin -özellikle Adorno,Horkheimer- “düşmüş doğa”
kavramındaki dini-mistik öğeyi, laik bir “aydınlanma diyalektiği” ne dönüştürdüklerini belirtir. Adorno
da modern dünyada yaşadığımız hayattaki “tüm yabancılaşmanın nedeninin bir unutma, doğanın
tahakküm altına alınmadığı dönemlerin hatırlanamaması, belleğin silinip yok edilmesi” olduğunu
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olarak görülen insanlık tarihinin karşı-evrimci metafiziğini ortaya çıkaracaktır.
(Anderson, 1982, s.126) İnsanlık bugün “çağın kalpsiz soğukluğu” olan Demir Çağ’ı
yaşamaktadır. İnsanın doğa ve kainat ile kuracağı her türlü mitsel iletişim modern dünya
tarafından artık dışlanmıştır.
Altın Çağ özlemi, tarihi varlığımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Belki de bu, yitik
çocukluğumuza ya da “öteki” duygumuza yönelen bir özlemdir. Yüzüklerin Efendisi,
aynı zamanda Hobbitlerin dış dünyadaki bu duygularını arayış öyküsüdür. Yapıt,
Hobbitleri merkezine alan, onların bakış açısı ile anlatılan, hem bir büyüme, erginlenme
hem de büyümeye bir karşı çıkış öyküsüdür. Hobbitler, basit ve küçük şeylerden zevk
alabilen, neşeli, sıcak ve sevimli bir halktır. Yemek yemekten (günde altı öğün yerler),
birbirlerine hediyeler almaktan, eğlencelerden, dans etmekten, parlak giyeceklerden,
şarkı söylemekten, doğayla konuşmaktan, yıldızları izlemekten büyük keyif alırlar.
Hobbitler, belli ki çocuk dünyasının saflığını ve masumiyetini simgeler. Tolkien’in
onlara karşı özel bir sevgi hissettiği açıktır. Mektuplarında “Ben, aslında bir Hobbitim”
cümlesini sık kullanan Tolkien için cennet bahçesi, çocukluğunun en mutlu günlerini
geçirdiği zamanlardır. Hobbitköy’deki Hobbitlerin doğayla uyumlu yaşantısını
yaratırken çocukluğun mutlu anıları ona yol göstermiştir. Altın çağ, bu anlamda
çocukluktur, gerçek anlamda yitirilen yeryüzü cennetidir. Yüzüklerin Efendisi’ndeki
Hobbitköy, insanlığın yitirilen toplumsal masumiyetidir. Cervantes’in ”ölümsüz
şovalye”si Don Kişot’un Altın Çağ’ı betimlediği sözleri, Hobbitköy’deki cenneti anlatır
gibidir:
“Eskilerin Altın Çağ dedikleri çağ ne mutlu bir çağmış, ne mutlu yüzyıllarmış.
İçinde bulunduğumuz Demir Çağ’da olmayan bir şey vardı; o çağda insanlar, senin ve
benim kelimelerini bilmezlerdi. O kutsal çağda her şey ortaktı: Olağanüstü bolluktaki
duru pınarlar, ırmaklar, insanlara lezzetli, berrak sular sunardı. İnsanların günlük
besinini elde etmek için meyveleriyle kendini davet eden meşeye elini uzatması
yeterliydi. O zamanlar sadece huzur,sadece dostluk,sadece uyum vardı.“ (Cervantes,
2002 , s.101)

söyleyecektir. Franfurt Okulu , yabancılaşmayı aşmak için Doğa ile “mimesis” kavramı üzerine kurulu
yeni bir iletişim önerir. İnsanın doğaya öykünmesi olan mimesis, doğa-insan ilişkisinde egemenlik ve
tahakküm üzerine kurulu olanın dışında yeni bir kanal açacaktır. Mimetik çoşkunun, güdünün ve
esrikliğin dili sanatın, şiirin dilidir. Doğa üzerindeki tahakkümü dolayısıyla insanlığın yanlış tarihini
kaldıracak olan dil, Doğa’nın insanlığın tarih öncesine ilişkin anısını canlı tutan bellek ile mümkün
olabilecektir. Bu belleği oluşturacak olan sanatın,şiirin dili “insanın arkaik varoluş biçimini” yeniden
anımsamasını sağlayacaktır. Bu nedenle çocukluğumuzdaki mimesis’lerimizi, tıpkı Hobbitler gibi
nesneleri çok farklı, mucizevi bir açıdan görmenin duygusunu, bir tür yeniden uyanış duygusunu
belleğimizde yeniden canlandırıp uyandırmaktır aslolan. Nazım Hikmet’in de dediği gibi: “ Bir çocuk
gibi şaşarcasına yaşamak”.
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İkinci Irak Savaşı’nda Bir Mücadele Konusu Olarak Habercilik Etiği
Arş. Gör. Utku Uraz AYDIN
Özet
Gazetecilik alanı, belirli bir özerk işleyiş biçimine sahip olmasına rağmen, Pierre Bourdieu’nün
tanımladığı diğer alanlar içinde ekonomik ve siyasal alanların etkisine en fazla maruz kalanlardan biridir. İkinci
Irak Savaşı’yla birlikte “ulusal çıkarlara” uygun bir haberciliği sağlamak üzere uygulanmaya başlanan “embedded
muhabirlik” ve bunun karşısında izlenimlerini serbestçe ifade etmek için gazetecilerin daha öznel bir dille
internette yayınladığı savaş günlükleri bu mesleki alan içerisinde etik ve sorumluluk çerçevesinde yeni bir
mücadele başlatmıştır.
Anahtar kelimeler
Gazetecilik Etiği, Bourdieu, Warblog.
Resumé
Parmi les divers champs mentionnés par Pierre Bourdieu, le champ journalistique est un de ceux qui
subissent le plus l’influence des champs économique et politique. La mise en place, durant la Seconde Guerre
d’Irak, du système de “journalisme incorporé” afin d’assurer un journalisme qui ne porte pas atteinte aux intérêts
nationaux et face à celui-ci le recours à la publication de warblogs permettant d’exprimer plus librement les
impressions et les témoignages des reporters, peuvent être appréciés comme les éléments d’une nouvelle lutte
centrée sur l’éthique et la responsabilité professionelle au sein de ce champ.
Keywords
Ethique journalistique, Bourdieu, Warblog.

1. Bourdieu’nün Sosyolojisinde Habitus ve Alan Kavramları
Fransız sosyolog Pierre Bourdieu, toplumsal yapıya ve bu yapının çeşitli
uzamlarında yer alan aktörlere ilişkin analiz yöntemini, “yapısalcı bir konstrüktivizm”
olarak tanımlarken toplumda eyleyenlerin bilincinden ve iradesinden bağımsız nesnel
yapıların varolduğunu, ve bu yapıların eyleyenlerin pratiklerini veya temsillerini
yönlendirme kapasitesine sahip olduğunu ileri sürer (Corcuff, 2000, ss 30-31).
Konstrüktivizm üzerine vurgusunda ise, bir yandan algılama, düşünce ve eylem
şemalarının (Habitus), bir diğer yandan da toplumsal yapıların (Alanlar) bir sosyal
oluşum içerisinde bulunduğunu anlatmak ister. Böylece toplumsal gerçeklik, “bedene
dönüşmüş tarih” olarak tanımlanan habitus ile “şeye dönüşmüş tarih”, yani alanlar
arasındaki karşılaşmanın ürünüdür. Dolayısıyla tarihin gerçekleşmesi ne yalnızca
bilinçte ne de yapılarda bulunmaktadır, fakat ikili bir konstrüktivist hareketin,
dışsallığın içselleştirilmesi ve içselliğin dışsallaştırılmasının bir sonucudur (Corcuff,
2000, s.31).
Bourdieu’nün habitus şeklinde tanımladığı olgu, bir ölçüde, ilk sosyalleşme
deneyimlerimizde (birincil habitus) ve daha sonra, yetişkinlik yaşamımızda (ikincil
habitus), toplumsal yapıların kafalarımıza ve bedenlerimize girişi, bunların
içselleştirilmesidir. Bu kavramla Bourdieu bireysel veya öznel olanın dahi kolektif
olduğunu vurgulamak ister: “Habitus, toplumsallaşmış bir öznelliktir” (Bourdieu ve
Wacquant, 2003, s.116). Habitus en açık ve “somut” haliyle, “yapılandırıcı yapılar
olarak işlemeye hazır yapılanmış yapılar” ve “kalıcı ve aktarılabilir yatkınlıklar
sistemi” olarak tanımlanır (Bourdieu, 1989, s.88).
Bourdieu’nün sosyolojisinde habitus’u tamamlayıcı nitelikteki diğer anahtar
kavram, yukarıda “şeye” yani kurumlara dönüşmüş tarih olarak sözünü ettiğimiz
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alanlardır. Bourdieu çeşitli alanlar tanımlar: edebiyat alanı, gazetecilik alanı, siyaset
alanı, iktisat alanı, sportif alan... Her alanın kendine özgü bir sermayesi, bir yatırımı,
tahakküm edenleri ve tahakküm altında olanları vardır. Her alan hem bir güçler
alanıdır, çünkü eşitsiz bir kaynak –sermaye– dağılımı ve dolayısıyla ezeni ve ezileni
vardır, hem de bir mücadele alanıdır: Bu alandaki eyleyiciler orada hakim olan güçler
dengesini ve hatta alanın kapsamını –sınırlarını- değiştirmek yahut muhafaza etmek
için mücadele ederler. Bourdieu’nün sosyolojisinde, Marx’tan farklı olarak sermaye
yalnızca ekonomik sermaye anlamında kullanılmaz. Her alanda, o alan içinde geçerli
bir sermaye/kaynak türü vardır (kültürel sermaye, siyasi sermaye) ve mücadele bunun
için yürütülür.
2. Ekonomik ve Siyasi Alanların Cenderesinde Gazetecilik
Pierre Bourdieu’ye göre, gazetecilik de, kendi eyleyicileri, özgül sermaye
biçimi, tahakküm edenleri ve tahakküm altında bulunanları, iç ve dış mücadeleleri
olan bir alandır. Fakat gazetecilik alanının çok önemli ve belirleyici bir özelliği diğer
kültürel üretim alanlarından, hukuk alanından, bilim alanından çok daha fazla dış
güçlere bağımlı olmasıdır. İzlenme-oranı aracılığıyla pazarın yaptırımcı etkisinin,
diğer bir ifadeyle ekonomik alanın baskısı altındadır (Bourdieu, 1997, s.59).
Ekonomik alanın dayattığı rekabet bu alanın en önemli belirleyenlerinden biri olarak
görülmektedir. Bu alanda herkes diğerleriyle sürdürdüğü rekabet içinde, sahip olduğu,
ve söz konusu alan içindeki konumunu ve dolayısıyla da uygulayacağı stratejileri
belirleyen kuvveti devreye sokar. Daha büyük bir pazar payı elde edebilmek için
yürütülen bu rekabet, pratikte haber atlatma, bir haberi ilk önce verme, başkaları daha
önce bir haberi işlemişse bunun gerisinde kalmadan, aynı meseleyi başka bir
boyutuyla işleme (böylece, tüm gazeteleri/kanalları karşılaştırmalı olarak
okuduğu/izlediği farz edilen bir kitlenin gözünde arayı kapatma, hatta ön plana
çıkmayı sağlama) gibi edimlerle kendini gösteren gazeteler/kanallar arası ve
gazeteciler arası bir rekabet şeklinde gerçekleşir.
Bu olağan dönemlerde işleyen mekanizmalara, savaş koşullarının oluşturduğu
kriz dönemlerinde bir diğer dış etki eklenir. Bu dönemlerde, siyasi alana hakim olan
“ulusal çıkarlar” söylemi kendini çeşitli alanlarda hissettirmekle (ekonomi, felsefe,
üniversite...) birlikte en yoğun baskıyı, şüphesiz gazetecilik uzamı yaşar. Vietnam
savaşında, –dönemin özgül güç ilişkileri çerçevesinde– eli kolu serbest bırakılan
medyanın, asker cesetleri ve Vietnamlı sivil ölülerin görüntülerini yayınlaması savaşa
karşı muhalefetin büyümesine sebep olur. Bu nedenle ABD’nin sınır ötesi harekatlara
girişmeye cesaret edemediği 70’lerin sonu ve 80’li yıllar, Amerikan yönetimi
açısından gazetecilik alanının da denetim altında tutulacağı, hatta “ulusal çıkarlar”
yolunda seferber edileceği yeni bir dış müdahale doktrini tasarlamakla geçmiştir.
Vietnam sendromundan kurtulmaya yönelik asıl sistematik çaba, 1984 yılında ABD
Başkanı Ronald Reagan’ın Savunma Bakanı Caspar Weinberger tarafından geliştirilen
yeni doktrinde görülür. Yaptığı bir konuşmada Weinberger, Vietnam sonrası sınır
ötesi harekatlar için belli kriterler tespit eder. Bu kriterlere göre, Amerikan askeri
güçleri yalnızca son aşamada, başka çözüm yolunun kalmadığı koşullarda ve ancak
Batı’nın hayati çıkarları söz konusu olduğunda kullanılmalıdır. Bu koşullar
oluştuğunda, harekat kesin bir zafer elde etme niyetiyle, gerekli tüm güçler seferber
edilerek ve olabildiğince az askeri/sivil kayıpla gerçekleştirilmelidir. Son olarak,
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müdahalenin yürütülebilmesi için olmazsa olmaz bir diğer koşul da kamuoyunun ve
de özellikle Amerikan halkının desteğinin sağlanmasıdır. Görüldüğü gibi tüm bu
koşullar ve kriterler, Vietnam yenilgisinin bir benzerinin yaşanmasını engellemeye
yöneliktir ve bu çerçevede, gazetecilere kamuoyunun müdahaleye yönelik rızasını
üretme görevi biçiliyordu. Baba Bush’un şürekası (Powell, Scowcroft, Cheney)
tarafından 1989’da yeniden ele alınan doktrinde, Soğuk Savaş boyunca komünizmin
sahip olduğu işlevin yerini tutabilecek nefret edilesi bir düşman imajının siyasal
pazarlama yöntemleriyle çizilmesi önemle vurgulanır (Achcar, 2000, ss.10-11).
Panama’daki küçük çaplı ve kısmen başarılı operasyonun ardından, Saddam
Hüseyin’in Kuveyt’e karşı giriştiği işgalin uluslararası topluluğun gözündeki gayrı
meşruluğunda, Washington’un Orta Doğu’ya yönelik emperyal yayılmacılığı gerekli
meşruiyeti bulur. Her ne kadar Weinberger’in kriterlerinde ifade edildiği gibi Batı’nın
hayati çıkarları söz konusu olmasa da, medyanın etkili yayınları sayesinde, mesele
tüm Avrupa ve ABD kamuoyunda uluslararası bir tehdit olarak algılanır. Bu dönemde,
tıpkı Kosova savaşında Miloseviç ile ve 11 Eylül sonrasında Usame Bin Ladin
hakkında yapılacağı gibi medyada İkinci Dünya Savaşı’na sistematik göndermeler
yapılarak Saddam Hüseyin, 20. yüzyılın en acımasız lideri olarak sunulan Hitler’le
özdeşleştirilir.
Ancak siyasal alanın doğrudan bir müdahalesinin dışında da, tüm savaşlarda
gazeteciler mesleklerinin gereği olan davranış biçimleri ile habituslarına işlemiş olan
“ulusal bir benmerkezciliğe” dayalı vatanperver refleksleri arasında sıkışırlar ve çoğu
kez, bu habitusun Bourdieu’nün deyimiyle tıpkı bir yay gibi devreye girdiğini
görürüz. Bourdieu habitus olarak tanımladığı yatkınlık sistemlerinin aktarılabilirliği
üzerinde durur. Burada da habitusun oluşturucu bir unsuru olan vatanperverliğin,
işlendiği ve geçerli olduğu alanın (toplumsal-siyasal alan) dışında mesleki alana
aktarıldığını ve orada işlemeye başladığını görürüz. Dolayısıyla çoğu kez siyasal
alanın açık müdahalesine gerek kalmadan, bu alanın şekillendirdiği zihinsel yapılar
aynı işlevi görür. Böylece açık bir sansüre gerek kalmadan, içselleştirilmiş bir otosansür devreye girer. Falkland savaşı sırasında Max Hastings, İkinci Dünya
Savaşı’nda gazeteci olarak görev yapan babasının şu sözlerini aktarır: “Ülken
savaştaysa, senin haberciliğin de bu savaşın uzantısı olur. Nesnellik ancak kara
bulutlar dağıldıktan sonra söz konusu olur”. Hastings’in kendisi de savaş alanından
dönerken aynı “duyguyu” söyle anlatır: “Bu birliğin [Görev Birliği] duygu ve
düşünceleriyle tam anlamıyla özdeşlemem gerektiğini hissediyorum... Yazı yazarken
şöyle düşünüyorsunuz: Etrafımdaki adamların neler yaptığını anlatmanın ötesinde bu
savaşı kazanmaya yardımcı olabilecek neler söyleyebilirim”. Vatanperverliğin bir
gazetecinin habitusunun belirleyici bir parçası olmadığı hallerde de sansür
özümsenmiş bir biçimde mesleğinin icrası sırasında muhabir tarafından kendine
uygulanabilir. Burada belirleyici etkenler, haberlerinin merkezde bulunan editörler
tarafından sansürleneceği düşüncesi yahut cephede birlikte vakit geçirdikleri
askerlerle kurulan duygusal bağlar olabilir. Falkland Savaşı sırasında The Sunday
Times için savaşı takip eden John Shirley, “silahlı kuvvetlerle aşk ilişkisi yaşadığını”
söyler (Williams, 1998, ss.191,192, 201). Askerlerle zor koşullar içinde kurulan bu
dostluk ilişkisi ve özdeşleşme duygusu, askeri kuvvetlerin aleyhine olabilecek çeşitli
bilgilerin, “dostlara” haksızlık etmemek adına gizlenmesine sebep olabilir.
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3. Embedded Muhabirlik
Ne var ki gerek siyasal alanın doğrudan müdahalesi, gerek bilinçlere
nakşolmuş ve savaş koşullarında hortlayan ulusal çıkarları mesleki kurallardan üstün
tutma refleksleri, gerekse cephede kurulan ilişkiler, gazetecilik alanında olgusal
gerçekliğin arayışındaki çatlak sesleri tümüyle engellemeyi başaramamıştır. 11 Eylül
saldırılarının ardından kitlesel boyutta gelişen milliyetçi ve Amerika yanlısı
motivasyonun, Afganistan müdahalesi boyunca, gücünü yitirerek de olsa iş gördükten
sonra, İkinci Irak Savaşı’nın arifesinde hızını tüketmesi, ve Irak’ın kitle imha
silahlarına sahip olduğu tezinin, BM araştırma komisyonu tarafından yalanlanmasına
rağmen ABD ve müttefiklerinin savaşı başlatma konusundaki ısrarı, ABD’nin dünya
kamuoyu gözündeki meşruiyetinin silinmesi ve savaş karşıtı rüzgarların güçlenmesine
yol açmıştır. Hegemonyasının bu denli sarsıldığı bir dönemde savaş hazırlıkları yapan
Washington, gazeteciler açısından etik kaygıların her hangi bir şekilde devreye
girmesini önleyecek yeni bir denetim mekanizması tasarlar ve yürürlüğe koyar.
Embedded (iliştirilmiş) muhabirlik olarak anılan bu yeni sistem, savaş hakkında
oluşturulacak medyatik gerçekliğin perdesini aralayacak her türlü “kaçağı” önlemeye
yönelik kapsamlı bir denetim öngörür. Embedded’lik sistemine göre, haberciler, elli
maddelik bir sözleşmeyi imzaladıktan sonra 2 ila 3 ay arası bir dönemi, askeri
kamplarda, gerek silah teknolojisi, gerek medyaya ilişkin konularda eğitim görerek
geçirirler. Amerikalı bir embedded muhabir, kampta öğretilenleri şöyle özetliyor:
« Amerikan birlikleri hakkında öğrendiğimiz bazı bilgiler,
düşman açısından değerli olduğu için yazılamıyor. Ama biz hangi
bilginin düşman açısından önemli ve değerli olduğunu bilmediğimiz için,
genel olarak başımızdaki askeri yetkiliye soruyoruz. Askerlerin en çok
önem verdikleri konu zaman ve mekan. Ne zaman nereye gittik, bunların
yazılmasını istemiyorlar. Eğitimde bize genel, askeri ve siyasi konularda
haber yazmamız yerine, askerlerimizin moral durumunu aktaran haberler
yazmamızı, human interest-human touch (İnsani yanları önplana çıkaran
magazin) haber ve feature'lar (haber-yorum, izlenim, not) yazmamızı
salık verdiler » (akt. Duran, 2003).
Böylece, embedded muhabirler, tümüyle askeri kuvvetlerin verdiği bilgilere
mahkumdur, ancak izin verilen fotoğrafları çeker, izin verilen görüntüleri kaydederler.
Böylesi dayatmalar altında çalışmayı gazetecilerin ve kurumlarının neden kabul
ettiğinin cevabı, Bourdieu’nün işaret ettiği rekabet koşullarında aranabilir. Askeri
kuvvetlere mıhlanmış olarak mesleğini icra etmek, bilgiye hızlı bir biçimde
ulaşmanızı, ve belirli bir koruma altında cepheden (cephenin bir tarafından) yakın
görüntüler almanızı sağlar. Pazar payı kapma yarışında haber atlatma ve haber
atlamama meselesinin yerine daha önce değinmiştik. Burada da, rekabet koşullarının
düzenlediği işleyiş içinde her kurum, diğerlerinin gerisinde kalmamak üzere bu
sözleşmeyi imzalar. Bunun en belirgin örneği, savaşın Batı’nınkinden farklı bir
temsilini sunan, ve bu alanda Amerikan kanallarının tekelini kıran El Cezire’nin dahi
bir embedded muhabirle savaşı izlemesidir.
Oysa bu kolaylıkların yanı sıra embedded muhabirlik, mesleğin vazgeçilmez
bir unsuru olan, ve savaş dönemlerinde daha da ihtiyaç duyulan mesafeliliği ortadan
kaldırmaktadır. Bu mesafeli veya eleştirel tutum gerek sözleşme tarafından engellenir
–sözleşmeye uymayan evine gönderilir- gerekse yukarıda belirttiğimiz gibi cephede,
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tanklarda, ateş altında birlikte yaşanılan ordu mensuplarıyla kurulan ilişkiler böylesi
bir mesafeli tutumu önler. US News & World Report dergisi için Irak’ta embedded
fotomuhabirlik yapan Chris Anderson, bu ilişkilerin bir diğer boyutuna dikkat çekiyor:
“Nesnel olabilmek için günü gününe mücadele ediyorduk. Su, yemek, yatak için
onlara bağımlı olduğunuz zaman, onların bakış açısını benimsiyorsunuz” (Guerrin,
Guillot ve Regnier, 2003).
Her türlü özerklik kırıntısını yok etmeye çalışan bu anlayış, kapsamına
alamadıklarını (embedded olmayanları) “unilateral” [tek taraflı] olarak tanımlayarak
sözcüklerle alt etmeye çalışıyor. Embedded’lik uygulaması, piyasa mekanizmaları
içinde kendine yer bulmaya çalışan etiği tümüyle saf dışı bırakma arayışıdır. Ne var ki
gerçekliğin sunumunu kendi yararına denetleyebilmek üzere Amerikan yönetiminin
keşfettiği bu yeni totaliter haber mekanizmasına karşı habercilik etiğini yeniden
canlandırmaya çalışanlar da oldu. Böylece, İkinci Irak Savaşı, gazetecilik alanı içinde
etik ekseninde yürütülen bir mücadeleye de sahne oldu.
4. Savaş Günlükleri –Warblogs
Savaş boyunca, imzaladıkları sözleşmeye uyarak, çalıştıkları kuruluşa “resmi”
haberleri geçtikten sonra embedded muhabirlerin bazıları, savaşa dair kendi
izlenimlerini, herhangi bir sözleşmenin dayattığı kriterlere bağlı kalmaksızın özgür bir
biçimde internet günlükleri (weblogs) aracılığıyla kamuoyuna aktardı.
İnternet günlüklerinin kısa tarihini hatırlatmak gerekirse, bu günlüklerin ilk
1994’te yayınlandıktan sonra, özellikle 11 Eylül saldırıları sonrasında yaygınlaştığını
söylemek doğru olur. Fakat o dönemde, bu günlükler, fazla “liberal” (solcu) bulunan
medyaya karşı, daha vatansever bir yaklaşımı savunan muhafazakar yorumcular
tarafından yazılmaktaydı. Ancak, İkinci Irak Savaşı’nda, warblog’ların sayısının
artması ve (internet kullanıcıları düzeyinde) “kitlesel” sayılabilecek tüketimi sonucu
kavram özellikle bu savaş sırasında yayınlanan günlükler için kullanılır oldu (Pisani,
2003).
Ancak şunu kesinlikle belirtmek gerekir ki, bu günlüklerin yazarları, yalnızca
ABD’nin askeri müdahalesine eleştirel yaklaşan muhabirlerden veya yorumculardan
oluşmuyor. Örneğin Blogs of War sitesi Amerikan askerlerine destek amacıyla (ve
Fransa karşıtı) gösterilerin düzenlenmesi çağrısında bulunmuştur. Dolayısıyla burada
siyasal anlamda bir mücadele aramamak gerekir. Burada belirli boyutlarıyla söz
konusu olan, Bourdieu’nün ifade ettiği gibi alanın çeşitli aktörleri (veya eyleyicileri)
arasında, meslek etiğinin oluşturucu bur unsuru olan haber verme sorumluluğu
ekseninde yürütülen bir mücadeledir. Şüphesiz, tüm blog yayınlayan muhabirler
açısından habercilik etiğini savunmaya yönelik idealistçe yürütülen bir mücadele
olduğu da ileri sürülemez. Hatta böylesine denetimsiz bir alanda, böylesine öznel bir
dilin kullanımı, yukarıda gördüğümüz gibi farklı kaymalara yol açabileceği gibi, bir
bilgi kirliliğine de sebep olabilir. Elbette, bu risklerin bilincinde olarak temkinli
davranmak gerekmekte. Fakat bizzat gazetecilik mesleğini icra etmenin koşullarının
ortadan kaldırıldığı bir durumda, haber iletmenin kendisi etik bir meseleye
dönüşmüştür. Günlükler, yoğun denetim koşulları çerçevesinde, bunun dışına çıkarak
hem öznel değerlendirmeleri ifade etmeye yönelik, hem de belirli bir bilgi akışını
sağlayan bir gedik olarak görülmelidir.
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Savaş günlükleri kısa sürede, “hassas askeri bilgileri” dışarı sızabileceğinden
endişe duyan Washington’un tepkisini çekti. Bu çatışmayı en açık olarak CNN’in
günlüklere gösterdiği tepkide görebiliriz. CNN için çalışmanın tam zamanlı bir görev
olduğunu ve muhabirlerin sadece bu işe yoğunlaşmaları gerektiğini bildiren kanalın
yöneticileri, embedded muhabirlerinden Kevin Sites’tan, çok büyük ilgi gören savaş
günlüklerini internette artık yayınlamamasını talep etti (Acar, 2003). Fakat savaş
günlükleri başka muhabirler tarafından yayınlanmaya devam edildi, ve bölgede
yaşananlar açısından önemli bir kaynak oluşturdu. CNN ile muhabiri Sites arasında
yaşanan bu çatışma, akademisyenler, hukukçular..vb. çeşitli kesimler tarafından
tartışıldı. Kimileri, Sites’ın sözleşmeye uymadığını, “iş ahlakını” çiğnediği ileri sürdü.
Bu noktada, internet günlükleri yayınlamanın (savaş döneminde olsun
olmasın) gazetecilikle veya habercilikle bir ilişkisi olup olmadığı sıkça tartışılır oldu.
San José Mercury ve aynı zamanda blog yazarı Dan Gillmor, savaş günlüklerinin çok
önemli bir ihtiyacı karşıladığı kanısında: “Veri yığınını süzgeçten geçiriyorlar ve en
önemli malzemeyi bulmamızı sağlıyorlar”. Ona göre bloglar gazeteciliğe varan
mekanizmanın parçalarını oluşturuyorlar: “okuyucularımız, dinleyicilerimiz toplu
olarak, bizim bildiklerimizden çok daha fazla şey biliyorlar”. Bu tespit sonucunda ise
“eğitim”den çok “sohbet”e dayalı bir gazeteciliğin savunusunu yapıyor. Berkeley
üniversitesinde bloglar üzerine ders veren Paul Grabowicz ise günlük yazarlarının
yaptıkları işin biçimsel açıdan köşe yazarlığına daha uygun olmasına karşın, asıl
olarak röportaja çok daha yakın olduğunu ileri sürüyor. İnternet dergisi Feed’in eski
yöneticisi Steven Johnson ise blogların gazetecilikle hiçbir ilişkisi bulunmadığını ileri
sürerek, bunun bir “bilgi yönetimi işi” olduğunu vurguluyor: “Blogları ilginç kılan,
tam da gazetecilik olmamasıdır”. 1994 yılındaki ilk günlüğün yazarı ve program
tasarımcısı Dave Winer ise beş yıla kadar blogların gazeteler kadar otorite sahibi
sayılacağını iddia ediyor: “Medya o kadar değişmiş olacak ki, bilgi sahibi kişiler,
güvendikleri amatör günlüklere başvurarak ihtiyaçları olan bilgiyi arayacaklar”
(Pisani, 2003).
Sonuç
Blogların gazetecilik alanı dahilinde olup olmadığı henüz tartışma aşamasında.
Çünkü burada söz konusu olan, alanın sınırları, alanın tanımı üzerinde çeşitli
konumlarda bulunan eyleyiciler arasında halen sürmekte olan bir mücadeledir. Gerek
gazetecilik alanına içkin piyasa ilişkileri, gerekse “ulusal çıkar” söylemine dayalı
olarak siyasal alan tarafından gazetecilik mesleğinin mutlak bir denetime tabi
kılınması ve etik kaygıların alanın dışına itilmesi eğilimi karşısında, gazetecilik
mesleğini icra etmeye çalışanlar, sahte bir nesnellik anlayışına karşı, bu sefer tümüyle
öznel bir dille, yaşadıklarını, tanık olduklarını hiçbir sansüre takılmadan aktarma
yükümlülüğünü yeniden yaşatmaya, alana yeniden dayatmaya çalışmaktadırlar. Etik,
onu yeniden gazetecilik alanı içinde geçerli bir sermaye konumuna getirmeyi arzu
edenler ile onu alandan tümüyle dışlamak isteyenler arasında bir mücadele nesnesi
haline gelmiştir.
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Bireyin Yanıltıcı Bilgiden Korunması: Yanıltıcı Reklamların Tüketici Üzerindeki
Etkileri
Doç. Dr. Eda BALKAŞ
Özet
2000’li yılları yaşadığımız bugünlerde iletişim ve bilgi akışı önemini her zamankinden daha da çok
hissettirmektedir. Herkes tarafından kabul gören endüstri toplumundan, enformasyon toplumuna hızlı bir akışın
olduğu görüşü ise bize enformasyonun taşıyıcısı olan iletişimin, iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin ve iletişim
mesleklerinin 2000’li yıllarda da önemini giderek artıracağını göstermektedir. Her geçen gün sayıları hızla artan cep
ve araç telefonları, sayıları milyonlarla ifade edilen faks, teleks, telefaks makinaları, videolar, masa ve diz üstü
bilgisayarlar, kablolu TV yayınları, uydular, gün geçtikçe sayıları artan TV kanalları, özel radyolar, internet, her
zevk ve ilgiye yönelik hazırlanan özel alan dergileri, gazeteler v.b. ile dünya hızla değişmektedir. Bu durumda içinde
yaşadığımız sınai, ticari ve sosyal hayata ait değerler ve onları yönlendiren kavramlar da son derece hızla değişen
yapılar karşısında bir değişime uğramakta, yüzyıllardır bilinen kalıplarını değiştirerek farklı boyutlarda ifade
bulmaya başlamaktadır. Son yıllarda üzerinde durulan bilginin değer yaratma süreci, “bilginin dolaşımı, erişimi,
yayımı, kullanımı, paylaşımı, üretimi ve işlenmesi “ sürecidir. Dolayısıyla, bilgi ekonomisine geçiş hedefi, bu süreci
mümkün kılacak bir bilişim altyapısının oluşturulmasına doğrudan bağlıdır.Bilişim ve iletişim teknolojileri üretim
ve ekonomik büyüme üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir ve bu nedenle bilgi ekonomisinin öncü dinamiklerinden
birini oluşturmaktadır. Bilginin dolaşım hızı, artan rekabetle birleştiğinde, günümüz reklamcılığı açısından, reklamın
önemli işlevlerinden birisi olan “bilgi verme” işlevini yanlış veya yanıltıcı bilgi aktarımı şeklinde gerçekleştirir hale
gelmiştir. Çalışmamızın temelini oluşturan bu sorun, bireyin (tüketicinin) korunması için alınan önlemlerle
çözülmeye çalışılmaktadır.Bilgi edinme hakkının reklamlar açısından değerlendirileceği çalışmada, tüketicinin
yanıltıcı bilgi ve bu bilgiyi içeren mesajlardan etkilenme biçimleri üzerine yapılmış saha çalışmalarıyla sonuca
gidilmiştir.
Anahtar sözcükler
Bilgi Edinme, Reklamlar, Özdenetim
Introductıon
Nowadays, communication and information flow is more important than every time. As we approach the
end of the 20th century in the workplace as in their daily lives will all the people increasingly need the information
and communication skills necessary to live and work with multiple formats. Rather than simply typing print from
page to screen, they will work with still and moving images, graphics and text. The organization and arrangement of
these elements on the screen will require expertise in visual language and human perception. It will require
individuals skilled in the design and display of information that is electronically produced, stored and accessed.
Media literacy, then, is an expanded information and communication skill that is responsive to the changing nature
of information in our society. It addresses the skills students need to be taught in school, the competencies citizens
must have as we consume information in our homes and living rooms, and the abilities workers must have as we
move toward the 21st century and the challenges of a global economy. Also the need for mobile phones, Tv, radio,
fax, telefax, computers, magazines for every pleasure is getting bigger. Due to this fast information flow, the most
important duty of advertising as we know is” informing the target audience”, becomes true as “ wrong or missing
advertising information ”.This problem is tried to solve with “ Consumer Protection Law ”. This is the main part of
our study. In this study, information right of consemer is analyzed in advertisements with an area sample, which
includes consumer protection of missing or misleading advertising information.
Keywords
To receive information, advertisements, self control
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Giriş
2000’li yılları yaşadığımız bugünlerde iletişim ve bilgi akışı önemini her
zamankinden daha da çok hissettirmektedir. Herkes tarafından kabul gören endüstri
toplumundan, enformasyon toplumuna hızlı bir akışın olduğu görüşü ise bize
enformasyonun taşıyıcısı olan iletişimin, iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin ve
iletişim mesleklerinin 2000’li yıllarda da önemini giderek artıracağını göstermektedir.
Her geçen gün sayıları hızla artan cep ve araç telefonları, sayıları milyonlarla ifade
edilen faks, teleks, telefaks makinaları, videolar, masa ve diz üstü bilgisayarlar, kablolu
TV yayınları, uydular, gün geçtikçe sayıları artan TV kanalları, özel radyolar, internet,
her zevk ve ilgiye yönelik hazırlanan özel alan dergileri, gazeteler v.b. ile dünya hızla
değişmektedir. Bu durumda içinde yaşadığımız sınai, ticari ve sosyal hayata ait
değerler ve onları yönlendiren kavramlar da son derece hızla değişen yapılar karşısında
bir değişime uğramakta, yüzyıllardır bilinen kalıplarını değiştirerek farklı boyutlarda
ifade bulmaya başlamaktadır. Son yıllarda üzerinde durulan bilginin değer yaratma
süreci, “bilginin dolaşımı, erişimi, yayımı, kullanımı, paylaşımı, üretimi ve işlenmesi “
sürecidir. Dolayısıyla, bilgi ekonomisine geçiş hedefi, bu süreci mümkün kılacak bir
bilişim altyapısının oluşturulmasına doğrudan bağlıdır. Bilişim ve iletişim teknolojileri
üretim ve ekonomik büyüme üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir ve bu nedenle bilgi
ekonomisinin öncü dinamiklerinden birini oluşturmaktadır. Bilginin dolaşım hızı, artan
rekabetle birleştiğinde, günümüz reklamcılığı açısından, reklamın önemli işlevlerinden
birisi olan “bilgi verme” işlevini yanlış veya yanıltıcı bilgi aktarımı şeklinde
gerçekleştirir hale gelmiştir. Çalışmamızın temelini oluşturan bu sorun, bireyin
(tüketicinin) korunması için alınan önlemlerle çözülmeye çalışılmaktadır. Bilgi edinme
hakkının reklamlar açısından değerlendirileceği çalışmada, tüketicinin yanıltıcı bilgi ve
bu bilgiyi içeren mesajlardan etkilenme biçimleri üzerine yapılmış saha çalışmalarıyla
sonuca gidilecektir. Bireyin bilgi edinme hakkı ön planda tutulduğunda kavramına ve
uygulanmasına, yerel basın temsilcilerinin daha yakın olduğu görülmektedir. Bu
kavramı ilk olarak düşünsel düzeyde ortaya atanlardan biri ABD'li düşünür Noam
Chomsky'dir. Chomsky hazırladığı Immediast Bildirgesi'nde basının kitleselleşmesi ile
yaratılan manipülasyona karşı çıkarak, bu yolla halkın bilgilenme ve doğru bilgi alma
hakkının elinden alındığını savunmuştur. Bildirgedeki temel amaçlardan biri, aldatıcı,
bilgisizleştirici ve bilinçaltı medya etkisine karşı bağışıklık kazanmayı ve kurtulmayı
güçlendiren araç ve yöntemleri açıkça tartışmak. Tüm iletişim medyasını çözmek,
üretmek ve yayımlamak üzere kamunun okur/yazarlığını artırmaktır. Chomsky'nin,
halkın medyanın okur/yazarı olması isteğini, eleştirel boyutta düşünebilme yeteneğinin
geliştirilmesi olarak özetleyebiliriz. Bu anlamda istenilen ise, halkın, basının
içeriklerini kabule yönelik bir tüketim güdüsüyle değil, her iletinin amacı
doğrultusunda çözümleyici bir refleksle irdelenmesini sağlamaktır. Medya, okur
yazarlığı gelişen halkın kitlesel medyanın iletilerinden kendine yakın olanı bulması
giderek imkansızlaşacağından, yerel basına kayması daha kolay olacaktır. Dolayısıyla
yerel basının, ulusal kitle basını ile ayrılacağı temel alanlardan biri de haberciliğinde
geliştireceği yeni perspektifin vatandaş gazeteciliğinden yana olmasıdır
(Rigel,2004,www.anenberg.nwu.edu). Bireyin bilgi edinme hakkından hareketle,
bireyin doğru bilgiye ulaşma ve özellikle reklamlarda yer alan bilgiler açısından
değerlendirilmesi çalışmamızın asıl amacını oluşturmaktadır.
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1.Yanlış Ve Yanıltıcı Bilgi İçeren Reklamlar :
Reklamlarda reklamı yapılan ürün, hizmet, fikir ya da kurumla ilgili yer alan
yanlış veya yanıltıcı bilgi bireyin korunmasını gerekli kılmaktadır. Öncelikle içerdiği
yanlış ve yanıltıcı bilgiden dolayı haksız rekabet oluşturan reklam türlerine
bakıldığında:
Aldatıcı, yanıltıcı reklam: 4822 sayılı kanun ile değişik 4077 sayılı tüketicinin
korunması hakkındaki kanun’un 16.maddesi reklamlarla ilgili düzenlemeleri reklam
kurulu’nun yetkisine dahil etmiştir. Reklam kurulu’nca belirlenen ilkeler arasında da,
yasaklanmış reklamların içinde yer alan aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar, mevzuatta
aldatıcı reklamın tanımı yapılmamasına rağmen, tüketicinin ekonomik davranışlarını
etkileyebilecek nitelikte yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi içererek hitap ettiği kitlede,
orta seviyede tüketiciyi aldatan veya aldatma ihtimali bulunan reklamlar olarak
tanımlamak mümkündür.
Aldatıcı reklamlara örnek olarak, ürünün ticari veya coğrafi menşeinin doğru
belirtilmemesi, işletmenin kuruluş tarihinin gerçeğe uymamasını, gerçeğe aykırı olarak
piyasanın en eskisi veya en tecrübelisi olunduğunun iddia edilmesini, televizyon veya
radyo kanallarının reytinglerinin yüksek gösterilmesini, fiyatların olduğundan düşük
ilan edilmesini, turistik tesislerin yıldız sayılarının fazla gösterilmesini gösterebiliriz.
Bu reklamlar aynı zamanda içerdiği eksik, yanlış ya da yalan bilgi yüzünden haksız
rekabete
yol
açtığından,
ayrıntılı
olarak
incelenmesi
yerinde
olacaktır(RTÜK,2004,117-120).
Reklam yolu ile haksız rekabet çeşitli şekillerde gerçekleşebilir. Reklamda
abartma veya para unsurunun ön plana çıkarılması, mukayesenin yapılması, tanık ve
bilimsel verilere dayanılması şeklinde ortaya çıkabilir. Ancak reklamcılık hızlı gelişme
gösteren bir alan olduğundan reklam yolu ile haksız rekabet başka şekillerle de vücut
bulabilir.
1. Abartmalı Reklamlar
Reklam günümüzde alıcıya (müşteriye) ulaşmada en etkili araçtır. Dolayısıyla,
her reklam, alıcı için önemli noktaları abartmalı bir biçimde onu cezp edecek şekilde
etkilemeyi öngörür. Bu nedenle, abartılı ifade veya görüntülere yer vermek, sıkça
kullanılan bir usuldür. Abartma, reklamın doğasında mevcuttur. Bu nedenle,
reklamlarda abartma unsuruna rastlanıldığında, peşinen o reklamın aldatıcı veya haksız
rekabet teşkil edici bir durum yarattığı kabul edilmemesi gerekir. Örneğin, ABD'de
Federal Mahkemenin de kabul ettiği şekilde kendisi tarafından üretilen benzinleri
kullanılan araç sahiplerinin, benzin depolarında kaplan taşıdıkları reklamı, abartılı
ancak aldatıcı bulunmamıştır. Fakat, abartma aldatıcı seviyeye çıktığında, başka bir
deyişle, olağan ve teamülde kabul edilen tolerans sınırım geçtiğinde yanıltıcı
sayılacaktır. Yani abartma aldatıcı seviyeye çıktığında, o reklamın aldatıcı olduğu,
haksız rekabet teşkil ettiği söylenebilir. Dolayısıyla, reklam yaparken hakiki vaziyeti
şişirmek, haksız rekabet bakımından taktire bağlı bir keyfiyettir. Nitekim İsviçre Kanun
koyucusu, reklamı da içine alacak şekilde, malın takdiminde, kalite, nitelik, nicelik,
kullanım olanakları ve yararlığı hakkında yanılgıya düşürmeyi arz ettiği tehlikeleri
gizlemeyi haksız rekabet olarak nitelemiştir. Dolayısıyla, reklamda abartmaya
yanıltmak, aldatmak sınırı çekmiştir.
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2. Mukayeseli Reklamlar
Reklam, bir kimsenin şahsı ya da mal veya hizmetleriyle doğrudan alakalı
olabileceği gibi, başkasının şahsı, malı veya hizmetleriyle bağlantı kurmak suretiyle de
yapılabilir. Buna mukayeseli reklam denir. Mukayeseli reklamda, üretici ya da satıcı,
kendi malı veya hizmetini, aynı nitelikteki mal veya hizmetlerle karşılaştırmaktadır. Bu
tür reklam, tüketiciyi aydınlatmaya ve mukayese fırsatı verme açısından son yıllarda
çok başvurulan bir yol olmuştur. Mukayeseli reklamlar da, sözle, yazıyla, çizgiyle,
resimle, fotoğrafla veya karikatürle yapılabileceği gibi, karşılaştırmaya imkan veren
diğer bir şekilde olabilir. Hatta sarih ya da zımni olarak da mukayeseli reklam
gerçekleşebilir. Hukuk düzenleri, mukayeseli reklam yoluyla haksız rekabetin
artmasına karşın önlemler almaya başlamışlardır. Nitekim İsviçre Kanun koyucusu,
LCD 3/e bendinde, "kendi şahsım, mallarım, iş mahsullerim, faaliyetlerinin sonuçlarım
veya fiyatlarım yanlış, yanıltıcı, lüzumsuz yere incitici veya parazit bir şekilde bir
rakibin şahsı, malları, iş mahsulleri, faaliyetlerinin sonuçları veya fiyatlarıyla mukayese
eden ya da bu tür mukayeselerle üçüncü şahısları, rakiplerine oranla üstün duruma
getiren haksız rekabet fiilini işler" demek suretiyle açıkça mukayeseli reklamların,
haksız rekabete yol açmasını yasaklamıştır. TTK. nunda ise, bu konuda açık bir
düzenleme yoktur. Bir başka anlatımla, TTK. mukayeseli reklamı açıkça
yasaklamamıştır. Yeter ki, haklı ve objektif bir biçimde gerçekleşsin. Nitekim,
Yargıtay da doğru olması koşulu ile mukayeseli reklamın haksız rekabet teşkil
etmeyeceği kanaatindedir. O halde, mukayeseli reklam, gerçeği aksettirmeli, doğru
veriler üzerine oturtulmalıdır. Beyanda doğruluk, kendi şahsi durumu veya malları
bakımından olduğu kadar, rakibin şahsi durumu ve malları bakımından da söz konusu
olmalıdır (Şengel,2000,459). Dolayısıyla, mukayeseli reklamın, yanlış yada yalan
olduğu, sadece önemsiz noktaları kapsadığı, mukayesesi yapılan mal ve hizmetleri
veya bunları piyasaya süren kimseleri kötülediği hallerde, haksız rekabet teşkil edeceği
şüphesizdir.
Doğru, dürüst ve objektif olması koşulu ile mukayese yapılan mal veya
hizmetin, tanıtma işaretlerinin veya piyasaya sürümlerinin belirtilmemesi hallerinde,
hukuki bir sorun yoktur. Aksi durumda ise, yani mal ve hizmetin menşeinin de
belirtilmesi halinde durum tartışmalıdır. Bazılarına göre, esaslı unsurlarda doğru ve
dürüst mukayese yapıldıkça, rakibin şahsi niteliklerine yönelmedikçe, bu durum haksız
rekabet olacağından bahisle bu tür reklamlara cevaz verilmemesi gerekir.
Kanaatimizce, kalite ve fiyatlar açısından fonksiyonları dikkate alınınca bu tür
reklamlara cevaz verilmelidir. Yeter ki, dürüst, objektif, yanlış ve yanıltıcı öğeler
içermesin.
3. En İyi Kayıtlı Reklamlar
Mal ve hizmet sahipleri daha çok dikkat toplamak amacıyla, reklamlarında, en
iyi, süper, birinci, en çok satış yapan" gibi ibareler kullanmaktadırlar. Bu tür
reklamlarda mukayeseli reklamların özel bir türüdür. Üstünlük bildiren bu çeşit
reklamların, haksız rekabet teşkil edip etmeyeceği tartışmalıdır. Bazılarına göre en iyi
kayıtlı reklamlar haksız rekabet teşkil etmeyecektir. Çünkü bu reklamlar, tüketicilerin
taktirine göre değişen sübjektif hususlardır. Bizim de katıldığımız görüşe göre, bu tür
reklamlarında haksız rekabet teşkil etmemesi için aldatıcı olmaması, gerçeği yansıtması
gerekir. Gerçeğe uygun olduğu müddetçe bu tür reklamlar aldatıcı olmaz ve bunun
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neticesinde haksız rekabet oluşmaz. Kanaatimizce, reklamda en iyi kaydı gerçeği
yansıtmıyorsa, kabul edilebilir abartma, sınırı aşılmıştır. Nitekim Yargıtay'da bir olayda
"Boyada Birinci" ibaresini ne bakımdan bir birinciliği ifade ettiği anlaşılmadığından
aldatıcı olarak nitelemiştir.
4. Bilimsel Verilere ve Tanık Beyanlarına Dayanan Reklamlar
Üretici ya da satıcı, iddiasını ispat ya da müşteriyi ikna etmek amacıyla bilimsel
sonuçlardan yararlanabilir veya o mal veya hizmeti tüketenlerin bilgisine başvurabilir.
Dolayısıyla, bu suretle reklam yapmak yoluyla müşterileri cezp etmek isteyebilir.
Bilimsel araştırma sonuçlarının reklamlarda kullanılmasının esas itibariyle bir
sorun oluşturmaması gerekir. Bu durum reklamın mal ve hizmeti tanıtma amacına da
uygundur. Örneğin, "X üniversitesince test edildi" gibi. Bu gibi sonuçlara reklamlarda
yer verildiği taktirde, sonuçlar tüketicilere (müşterilere) tam ve doğru olarak
yansıtılmalıdır. Yani gereksiz, esaslı noktaları aydınlatmayan, yanlış, yanıltıcı raporlara
veya sonuçlara yer verilmemelidir. Zira, bilimsel araştırma sonuçlarının bir kısminin
sonucu çarpıtacak bir şekilde reklamlarda kullanıldığı hallerde de, aldatıcı reklam söz
konuşu olabilir. Rapor ve sonuçlar, açık anlaşılır, karışıklığa yol açıcı ve muğlak
ifadelerden oluşmamalı, aydınlatma görevini tam yapmalıdır.
Bilimsel veriler gibi tanık beyanları da reklamlarda kullanılabilir. Doğru,
dürüst, aldatıcı olmaması gerektiği hususundaki yukarıdaki açıklamalar tanık beyanları
içinde geçerlidir. Ayrıca, beyanlarına başvurulan tanıkların hayali olmaması,
reklamlarda görüşlerine başvurulacağı hususunun bildirilerek izin alınması gereklidir.
5. Para Unsurunun Ağırlık Taşıdığı Reklamlar
Para, reklamlarda en çok kullanılan unsurdur. Mal veya hizmetlerin fiyatının
çeşitli şekillerde sunulması dikkat çekicidir. Fiyat hususun da akla gelen ilk reklam türü
özel indirim iddialarıdır. Bu tür iddialara göre mal veya hizmetin, cari fiyata göre
ucuzlatılmış olması gerekir. Yapılan reklama rağmen fiyat, cari fiyatla bir farklılık arz
etmiyorsa aldatıcıdır. Yani özel indirim iddialarının da aldatıcı olmaması gerekir.
Para unsurunun etkili olduğu bir diğer reklam türü ise, ikramiyeli, piyangolu,
hediyeli satışlardır. Amaç, yine müşteriyi cezp etmektedir. Hediyeli, ikramiyeli veya
piyangolu reklamların haksız rekabet teşkil etmemesi için, hediye olarak vaat edilen
şeyin gerçekten karşılıksız ve fiyatının hiçbir şekilde esas mala ya da hizmete
eklenmemiş olması gerekir. Nitekim, İsviçre Kanun Koyucusu da, promosyonlarla
sunumunun gerçek değeri hakkında müşterileri yanıltmayı haksız rekabet olarak
düzenlemiştir (LCD, 3/g mad.). TTK'nunda bu konuda açık düzenleme yoktur.
Fiyatta cazip fırsat yaratılmaya yönelik reklamlar da mevcuttur. Toptan satış
fiyatına satışlar, mevsim sonu satışlar, tahliye dolayısıyla satışlar gibi, İsviçre Kanun
Koyucusu, kasıtlı olarak maliyet fiyatlarım altında mal ve hizmet arz edilişini, bu
hususun reklamlarda kullanılmasını haksız rekabet teşkil eden bir durum olarak
düzenlenmiştir. (LCD, madde 3/f). Bu nevi reklamların da aldatıcı olmaması gerçeği
yansıtması gerekir. Aksi halde reklam yoluyla haksız rekabet fiili işlenmiş
olur(Şengel,2000:473).
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2. YANLIŞ VE YANILTICI BİLGİ İÇEREN REKLAMLARDAN
BİREYİN (TÜKETİCİNİN) KORUNMASI
I - REKLAMLARIN TÜKETİCİ POLİTİKASI YÖNÜNDEN
DEĞERLENDİRİLMESİ:
Tüm dünyada gelişen tüketici hukuku çerçevesinde bugün tüketicinin beş temel
hakkı bulunduğu kabul edilmektedir(Avşar,2005/www.hukukcu.com.tr).
Bunlar;
1. Tüketicinin sağlık ve güvenliğinin korunması hakkı,
2. Aydınlatılma hakkı,
3. Ekonomik çıkarlarının korunması hakkı,
4. Zararlarının süratle tazmin edilmesi hakkı,
5. Örgütlenme ve temsil edilme hakkı, şeklinde sıralanabilir.
Tüketicinin bu beş temel hakkından biri olan aydınlatılma hakkı, özellikle,
tüketicinin satın alacağı mal, hizmet ve bunların satıcısı hakkında doğru ve sağlıklı bir
seçim yapmasına yetecek derecede bilgi sahibi olmasını amaçlayan, satış öncesi
aydınlatılmayı ifade eder.
Reklamlar, tüketicinin bilgilendirilmesini, malı tanımasını ve doğru seçim
yapmasını sağlar. Tüketici, satın aldığı malı veya hizmeti iyi tanısın, bunlara ilişkin
doğru ve dürüst bir şekilde aydınlatılsın ki bilinçli bir seçim yapabilsin.
İşte, reklamlar tüketicilerin mal ve hizmetlerle ilgili olarak aydınlatılmalarında,
yani mal ve hizmetlerin varlığı, elde edilebilirliği, kullanım amacı ve yönetimi
hakkında bilgi sahibi olmalarında çok büyük rol oynamaktadırlar.
Günümüzde medya kuruluşları aracılığıyla yayınlanan reklamlar tüketiciyi
aydınlatmaktan çok hedef kitlede imaj oluşturmak ve tüketicileri satın almaya
yöneltmek amacını taşıdığı görülmektedir.
Ayrıca, toplu üretim tüketime, tüketim ise reklama dayandığından, reklamlar
tüketimi artırmak suretiyle üretimin ve üretimin artması ile de istihdamın artmasını
sağlamaktadır.
Reklamlar aynı zamanda, rekabet ortamı sağlamakta ve pazardaki yenilikçi
faaliyetleri teşvik etmektedir. Reklamlar, günümüz ekonomisinin ve ekonomik
büyümenin temel taşlarından birini teşkil etmekte, tüketicinin bilgi sahibi olmasını
sağlama, rekabeti canlandırma ve medya kuruluşlarının mali kaynağını oluşturmak gibi
işlevleri yerine getirmektedir.
Reklamcılığın topluma sağladığı sosyal ve ekonomik yararların yanı sıra,
istismar yoluyla topluma zarar vermesini önlemek de önem taşıyan bir noktadır.
Bu nedenle, dünyada ve ülkemizde bu konu hakkında çeşitli kurum ve
kuruluşlar tarafından bir dizi sınırlamalar konulmuş ve konulmaktadır. Gerek tüketici
hukuku mevzuatı, gerekse radyo televizyon hukuku mevzuatı doğrudan doğruya
reklamlara ilişkin düzenlemeler getirmektedir.
A-Tüketici Hukuku Bakımından;
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16’ncı maddesi “Ticari
reklam ve ilanların yasalara ve genel ahlaka uygun, dürüst ve doğru olmaları esastır.
Tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici,
tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç
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işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri
istismar edici reklam ve ilanlar yapılamaz.” hükmünü getirmektedir.
Madde metninden de anlaşılacağı üzere, kanun koyucu, reklamlarda uyulması
gereken genel esasları belirtilmekte ve ne şekilde reklam yapılamayacağını sıralayarak,
bu tür reklamları yasaklamaktadır. Bu hüküm doğrultusunda reklamda aranan şartlar
şöyle sıralanabilir.
1. Reklamlarda Uyulması Gereken Genel İlkeler
a. Hukuka uygunluk,
b. Genel ahlaka uygunluk,
c. Dürüstlük ve doğruluk,
ca- Rakipler karşısında dürüstlük ve doğruluk,
cb- Tüketiciler karşısında dürüstlük ve doğruluk,
2. Yasaklanmış Reklamlar
a. Aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar,
b. Hisleri veya zayıf kişileri istismar edici reklamlar,
ba. Hisleri istismar edici reklamlar,
bb. Zayıf kişileri istismar edici reklamlar,
c. Tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü reklamlar,
d. Kamu sağlığını bozucu reklamlar.
Reklamların hukuka uygunluğunun denetimini ve özellikle aldatıcı reklamlar
karşısında tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla 4077 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun’un 17 nci maddesiyle getirilen Reklam Kurulu
kurulmuştur.
Bu kurulun görevleri, çalışma yöntemi ve Reklam Kurulu kararları Kanun’un
17 nci maddesinde ve Reklam Kurulu Yönetmeliği’nin 8 nci maddesinde belirtilmiştir.
B - Radyo ve Televizyon Mevzuatı Bakımından:
Hukukumuzda reklamları düzenleyen diğer temel kaynağı, Radyo ve
Televizyon hukukunu düzenleyen mevzuat oluşturmaktadır.
3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluşu ve Yayınları Hakkında
Kanun’un 19., 20., 21., 22., 23 ncü maddeleri hükümleri, reklamlara ilişkin
düzenlemeler getirirken, bu kanun uyarınca kurulmuş bulunan Radyo ve Televizyon
Üst Kurulu bir yönetmelik yayımlayarak, radyo ve televizyon reklam yayın ilkeleri ve
usullerini
Kanun’da
belirlemiştir.
ve Yönetmelik’te getirilen kuralların bir kısmı reklamların içeriğine
ilişkin iken, diğer bir kısmı da reklamların yayınlanma usullerine ilişkindir.
Radyo ve televizyon mevzuatında reklamların içeriğine ilişkin çok detaylı
hükümler getirilmesi tüketici mevzuatındaki eksikliklerin tamamlanması bakımından
faydalı olmaktadır. Ancak, değişik metinlerde değişik düzenlemeler getirilmiş olması,
reklam hukuku konusunda kural birliğinin oluşmasını engellemektedir.
3984 sayılı Kanun’un 19 ncu maddesi “Bütün reklamlar adil ve dürüst olacak,
yanıltıcı ve tüketicinin çıkarlarına zarar verecek nitelikte olmayacak, çocuklara yönelik
veya içinde çocukların kullanıldığı reklamlarda, onların yararlarına zarar verecek
unsurlar bulunmayacak, çocukların özel duyguları göz önünde tutulacaktır.” hükmünü
getirmektedir.
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Madde metninden de anlaşılacağı üzere, kanun koyucu, reklamlarda uyulması
gereken genel esasları belirtmekte ve ne şekilde reklam yapılamayacağını sıralayarak,
bu tür reklamları yasaklamaktadır.
Tüketici hukuku mevzuatının getirdiği düzenleme daha genel nitelikte olması
itibariyle, radyo ve televizyon reklamlarına da uygulanma kabiliyetine sahip
bulunmaktadır.
Dolayısıyla, radyo ve televizyon reklamları hem tüketici hukuku mevzuatına
hem de radyo ve televizyon hukuku mevzuatına uygun olmak zorundadırlar.
II - REKLAMLARIN DENETİMİ:
Hemen hemen bütün hukuk sistemlerinde yasak olan aldatıcı reklamlarla
mücadele edilirken, dört ayrı yöntem uygulanmaktadır. Bunlar, öz denetim, özel hukuk
davaları, idari denetim ve cezai takibattır.
1 - Öz Denetim:
Reklam öz denetiminin temelini oluşturan Milletlerarası Ticaret Odası’nın
“Uluslararası Reklam Uygulama Esasları” temel ilkeler başlığı altında “Bütün
reklamlar, yasal, ahlaki, dürüst ve doğru olmalıdır. Her reklam, toplumsal
sorumluluğun bilincinde hazırlanmalı ve iş hayatında genel kabul gören dürüst rekabet
ilkelerine uygun olmalıdır. Hiçbir reklam kamuoyunun reklama olan güvenini sarsıcı
nitelikte olmamalıdır.” denilmektedir.
Bu doğrultuda iyi ve yüksek kalitede, hukuki reklam anlayışının yerleşmesi,
aşağıdaki görevlerin yerine getirilmesini gerektirmektedir.
1. Reklamcılık ölçü ve standartlarını belirleme ve geliştirme,
2. Bunların tüm sektör tarafından bilinmesini ve kabul edilmesini sağlama,
3. Reklam verenlere ve reklam ajanslarına önceden yol gösterme ve
tavsiyelerde bulunma.
4. Kurallara uyulup uyulmadığını izleme,
5. Kötü davranışları, kuralları ihlali cezalandırma,
6. Tüketici, rakip veya diğer ilgililerce yapılan şikayetleri çözümleme.
Bu altı görevin yerine getirilmesinin bizzat reklam sektörü tarafından
üstlenilmesi durumu öz denetimi ifade etmektedir.
Öz denetim mekanizmasının iyi çalışması ve işlevini yerine getirmesi
mahkemelerin ve idari denetim organlarının yükünü hafifletmektedir.
Örneğin, Amerika Birleşik Devletlerinde, 1971 yılından beri reklamlara ilişkin
şikayetleri takip eden National Advertising Division (NAD) ve bu kuruluşun
kararlarına karşı itiraz mercii olan National Advertising Review Board (NARB) en
önemli öz denetim mekanizması olarak faaliyet göstermektedir.
İngiltere’de ise, öz denetim ikiye ayrılmaktadır. 1962 yılında kurulan ve
dünyanın en büyük, en etkili ve en iyi mali kaynağa sahip öz denetim kuruluşu olarak
gösterilen Advertising Standards Authority (ASA), radyo ve televizyon reklamları
haricindeki (vasıtasız reklamlar ve internetteki reklamlar dahil olmak üzere; gazete,
dergi reklamları, afiş, poster, el ilanı, reklam panoları vs.) her türlü reklamları
denetlemektedir.
Televizyon reklamları için Broadcast Advertising Clearence Center (BACC) ve
özellikle Independent Television Commission (ITC), radyo reklamları için ise Radio
Authority öz denetim işlevini yerine getirmekte; bu kurullar tarafından verilen
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kararların etkisiz kalması üzerine ise gerek şikayetçi, gerekse öz denetim kuruluşunun
kendisi idari denetim mercii olan Director of Fair Trading’e başvurabilmektedirler.
Almanya’da ise öz denetim iki kuruluş tarafından yerine getirilmektedir. 1972
yılında Alman reklam endüstrisinin birliği veya federasyonu niteliğindeki
Zentralausschuss der Eerbewirtschaft (ZAW) bünyesinde kurulan Deutscher Werberat
(DWR) ahlaka uygunluk ve düzeyli reklamcılık konularında, 1985 yılında kurulan
Zentrale Zur Bekampfung Unlauteren Wettbewerbs (ZBUW) ise, aldatıcı reklam ve
haksız rekabet yönlerinden öz denetim işlevini yerine getirmektedir.
Ülkemizde ise öz denetim işlevi esas itibariyle Reklam Özdenetim Kurulu
(RÖK) tarafından yürütülmektedir.
Öz denetim kuruluşlarınca verilen kararlar, reklamın durdurulması veya
reklamdaki ifadenin değiştirilmesi gibi hem şikayetçinin isteği, hem de idari denetime
veya hukuk davasına maruz kalma tehdidine nazaran reklamcının razı olduğu
kararlardır.
Bu nedenle, bu kuruluşlarca verilen kararların yaptırım gücü bulunmamasına
rağmen bu kararlara uyulduğu görülmektedir.
2 - Özel Hukuk Davaları:
Özel hukuk davaları ve özellikle haksız rekabet davaları aldatıcı reklamlarla
mücadelede en eski ve klasik bir yöntemdir.
Örneğin, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında reklamları en etkili şekilde
denetleyen ülke olan Almanya’da aldatıcı reklamların denetlenmesi rakipler ve tüketici
örgütleri tarafından ‘Haksız Rekabete Karşı Kanun (UWG)’a dayanılarak açılan
davalarla sağlanmaktadır.
Bu Kanun’a dayanılarak 1965 yılından itibaren tüketici menfaatleri veya
aldatıcı reklam söz konusu olduğunda tüketicilere birey olarak değil, tüketici
örgütlerine dava açma hakkı tanınmıştır.
Amerika Birleşik Devletleri’nde 1980 yılından beri Lanham Act 43 (a)
çerçevesinde rakipler tarafından davalar açılmaktadır.
Türk Hukukunda ise, haksız rekabete ilişkin TTK’un 56ncı maddesi ve özellikle
aldatıcı reklamlara ilişkin TTK’un 57nci maddesine dayanarak rakiplere Alman ve
ABD hukuklarından farklı olarak, zarar gören tüketicilere ve ilgili mesleki ve iktisadi
teşekküllere dava açma hakkı veren TTK’un 58nci maddesi ile aldatıcı reklamların
önlenmesinde önemli bir imkan sağlamaktadır.
3- İdari Denetim:
Rakipler, aldatıcı reklam sahibine karşı yargı yoluna gitmekten kaçınabilirler.
Davaların uzun süre devam etmesi ve dava masrafları gibi nedenlerden dolayı dava
açılamayabilir. Tüketicilerin de aldatıcı reklamlara karşı dava yoluna gitmekte fazla
çaba harcayacakları söylenemez.
İşte bunun gibi daha birçok nedenden dolayı özdenetim ve özel hukuk
davalarının yanında reklam denetiminde ve özellikle aldatıcı reklamlarla mücadelede
idari denetimin varlığına ihtiyaç bulunmaktadır.
İdari denetimin en belirgin örneği Amerika Birleşik Devletleri’nde
görülmektedir. Aldatıcı reklamlara karşı tüketicinin korunmasında American Federal
Trade Commission (FCT) gerek yetkileri gerekse uygulamaları ile en önemli idari
organdır.
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American Federal Trade Commission aldatıcı reklamlarla mücadelede bu tür
reklamlara karşı takibata girişmenin yanında tüketicileri veya reklam verenleri çeşitli
konularda aydınlatıcı bilgiler, kılavuzlar ve bağlayıcı nitelikte tebliğler
yayımlamaktadırlar.
Ülkemizde ise 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 17nci
maddesi ile oluşturulan Reklam Kurulu ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların
Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ile öngörülmüş olan Radyo ve Televizyon Üst
Kurulu reklamlar üzerinde idari denetim görevi yapmaktadır.
Bu iki kurum idari denetim organı olarak reklamlarda uyulması gereken ilkeleri
belirlemekte ve belirlenen bu ilkelere göre gereken davranışları yerine getirmektedirler.
Buna göre Reklam Kurulu, incelediği reklamın, Kanun’u veya belirlediği
ilkeleri ihlal ettiği sonucuna varır ise, bağlı bulunduğu bakanlığa şu üç tedbirin
alınması için öneride bulunabilir.
1- Para cezası,
2- Reklamın durdurulması ve
3- Reklamın aynı yöntemle düzeltilmesi.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun’un 25nci maddesi uyarınca bu müeyyideleri uygulamakta yetkili kılınmıştır.
Reklamların denetiminde ana denetim organı Reklam Kurulu olmakla birlikte
3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun’un 19.,
20., 21., 22. ve 23. maddeleri hükümlerince reklamlara ilişkin kurallar düzenlenmiş ve
aynı Kanun’un 8/1 maddesi ile Üst Kurul oluşturulmuş, bu kurallara aykırı yayın
yapılması halinde gerekli müeyyideleri almakla yetkili kılınmıştır.
Bu doğrultuda Üst Kurul tarafından ‘Radyo ve Televizyon Kuruluşları Reklam
Yayın İlkeleri ve Usulleri İle Reklam Gelirleri Üst Kurul Paylarının Ödenmesi
Hakkında Yönetmelik’ yayımlanmış olup, bu yönetmelikle reklamlarda uyulması
gereken usul ve esaslara aykırı reklamların radyo ve televizyonlarda yayınlanmasından
yayıncı kuruluşun sorumlu olacağı, yayıncı kuruluşların, reklamların kendi
kuruluşlarının dışında hazırlandığı, içeriğine ve biçimine müdahale imkanlarının
olmadığı veya bu tür reklamların başka araçlarla da duyurulduğu gerekçeleri ile
sorumluluktan kurtulamayacakları hükme bağlanmıştır.
Üst kurul, öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde özel radyo
ve televizyon kuruluşlarını uyarır. Bu uyarıda, ihlalin niteliği, ağırlığı ve tekrarı halinde
sonuçları açıkça belirtilir. İhlalin tekrarlanması halinde, ihlalin ağırlığına göre izin
uygulaması bir yıla kadar geçici olarak durdurulur veya yayın izni iptal edilir. (3984
sayılı Kanun 33ncü madde).
4- Cezai Takibat
Aldatıcı reklamların önlenmesinde cezai takibat oldukça nadir rastlanan bir
yöntemdir. Özellikle, Fransız Hukuku’nda aldatıcı reklamlarla mücadele de ceza
hukuku alanında yürütülmektedir.
İngiliz Hukuku’nda da reklamlara ilişkin hükümler cezai karakter taşımaktadır.
Ancak, İngiliz reklam denetiminin esas itibariyle öz denetime ve öz denetimin etkisiz
kaldığı noktada idari denetime dayanması itibariyle, İngiliz reklam hukukunun cezai
niteliği uygulamada sıklıkla görülmemektedir.
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Ülkemizde ise Türk Ticaret Kanunu’nun konuyla ilgili maddeleri hükümlerinin
iyice irdelenmesi sonucunda Türk Hukuku’nda aldatıcı reklamlarla mücadelenin cezai
bir karakteri olduğu söylenemez.
Tüketiciler günümüzde bu haklara sahiptir, ancak yapılan araştırmalar çoğu
tüketicinin bu haklara sahip olduğunun farkında olmadığını göstermektedir.
Tüketicileri hakları konusunda bilgilendirmek, haklarını nasıl kullanacaklarını
öğretmek tüketici eğitimi ile gerçekleşebilecektir (Ersoy, 2001,20). Tüketicinin
bilgilendirilmesi ve eğitilmesi sürecinde tüketici derneklerine önemli görevler
düşmektedir.
Tüketici eğitimi; bireyin mevcut ekonomik ve kişisel kaynakları ile istek ve
ihtiyaçlarını tatmin edebilecek düşünce, anlayış ve bilgilenme düzeyine gelmesi
şeklinde tanımlanmaktadır. Tüketici eğitimi, tüketicilerin haklarının neler olduğunun
bilincine varmalarını sağlamaktadır. Tüketici eğitiminin içerisinde yer alan tüketici
hakları; temel ihtiyaçların giderilmesi hakkı, güvenlik hakkı, bilgi edinme hakkı, seçme
hakkı, temsil edilme hakkı, tazmin edilme hakkı, eğitilme hakkı, sağlıklı bir çevreye
sahip olma haklarından oluşur.
Tüketicinin bilgilendirilmesi ise, doğrudan seçim yapabilmesi için mal ve
hizmetler hakkında gerekli ve sağlıklı ön bilginin sağlanması, aldatıcı ve yanıltıcı
reklamlar, etiketleme ve ambalajlama, ekonomik çıkarların korunması ve tazmin
edilme haklarına ilişkin işlemler konusunda aydınlatılmasıdır (Anon 2001,8).
Tüketicinin yanlış bilgi içeren reklamlardan korunmasının gerekliliğini gösteren
bir araştırmayla çalışmamızı noktalamak yerinde olacaktır.
TÜKETİCİ BİLİNCİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI
VERİLERİ ( BULGULAR )
Araştırmada, alışveriş bağlamında tüketici ne derece bilinçli davranış
sergilediklerini ve karşılaştıkları sorunların çözümüne ilişkin başvurulun tutum ve
davranışlar, tüketici hakları ve tüketicinin korunmasın ilişkin gelişmelerin ne derece
takip edildiği, tüketicinin korunması adına yürütülmekte olan çalışmaların (yasal
düzenlemeler, tüketici derneklerinin faaliyetleri vb.) nasıl algılandığı ve
değerlendirildiğinin ortaya konmasıdır. Bu çalışmada metodoloji olarak anket
uygulaması benimsenmiştir. Veri toplama aracı olarak kullanılan anket formunun
oluşturulmasında mevcut literatür bilgileri, tüketicilerle derinlemesine mülakatlar ve
tüketici koruma konusunda faaliyet gösteren sivil toplum örgütü üyeleri ile tüketici
korumaya yönelik web sayfalarının içerikleri incelenerek elde edilen bilgilerden
yararlanılmıştır. Anket uygulaması Sakarya ve Kocaeli illerinde Haziran-Temmuz 2004
tarihinde yapılmıştır. Araştırma bağlamında dağıtılan elle dağıtılan toplam 500
anketten 380 tanesi geri dönmüş olup, bunlardan 363 tanesi analiz için uygun
bulunmuştur. Analizle SPSS programı kullanılarak yapılmıştır. Araştırma kapsamında
yer alan katılımcıların demografik özellikleri özetlenmiştir. Buna göre katılımcıların
yaklaşık %61’inin erkek ve yarısının da 35 yaşın altında olduğu görülmektedir. Benzer
şekilde katılımcıların Yaklaşık %44’ünün lise mezunu ve %32’sinin ise üniversite
mezunu olup ve yaklaşık %65’i evlidir. Mesleki açıdan katılımcılar arasında ev
hanımları ve işçilerin ağırlıkta olduğu gözlenmesine rağmen çeşitli meslek gruplarının
örneklem de temsil edildiğini söylemek uygundur.
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Bu çalışmanın bulguları genel olarak ele alındığında şu başlıklar altında
toplamak mümkündür:
1.Tüketicilerin Alışveriş Davranışı Sergileme Sıklıkları
Çeşitli alışveriş davranışları açısından bakıldığında katılımcıların büyük
çoğunluğunun (%66.2) plansız alışveriş yapma eğiliminde olduğu izlenimi
vermektedir. Katılımcıların sadece %34’ünün kampanya ve indirimleri her zaman takip
ettiği ve benzer şekilde sadece %38.1’inin alışverişlerinde her zaman pazarlık yapma
eğiliminde olduğunu ifade etmektedir.
Alışverişte araştırma ve bilgi kullanımına yönelik olarak katılımcıların büyük
çoğunluğunun (%72.4) alışverişlerinde her zaman fiş veya fatura aldığı, ve benzer
şekilde %60.9’unun her zaman son kullanma tarihine baktığı görülmektedir. Ancak,
katılımcıların sadece %37-38’inin her zaman satın aldıkları ürünlerin gramajlarına
baktıkları ve ödedikleri ile aldıkları fişleri karşılaştırdıkları anlaşılmaktadır.
2. Tüketici alışveriş davranışları
Katılımcıların yaklaşık %56.5’inin ucuz olsa da taklit ürünler satın almama
eğiliminde olduğu anlaşılmaktadır. Benzer şekilde %60’a yakın bir tüketici grubunun
ürünü beğenmesi durumunda fazla düşünmeden satın alma eğiliminde olduğunu
söylemek mümkündür. İnsanların kapıdan alışveriş konusunda son derece temkinli
olduğu (yaklaşık %78) gözlenmektedir. Benzer şekilde insanların büyük çoğunluğunun
(yaklaşık %80) çok alışveriş yapmanın tüketici bilinci kazandırmadığı düşüncesinde
olduğu anlaşılmaktadır.
3. Tüketici Bilinç Seviyesi
Araştırma bağlamında ankette katılımcıların tüketici bilinçlilik seviyesini ortaya
koymaya çalışan bazı sorular yöneltilmiştir. Bu sorulara verilen cevaplar şöyle
özetlenmektedir. Buna göre, katılımcıların bilinçli tüketici kavramından ne
anladıklarına bakıldığında iki ana bakış açısının olduğu izlenmektedir. Katılımcıların
%40’ının bilinçli tüketiciyi haklarını bilen kişi olarak tanımladığı ve diğer %40’ının ise
tüketici bilincini ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapan kişi olarak algılandığı
anlaşılmaktadır. İnsanların sadece %15’inin ise mağdur olduğu durumlarda tepki veren
kişi olarak tanımlama eğiliminde olduğu görülmektedir.
Tüketici bilinçlendirilmesinde radyo, TV gibi medya araçları ile gazetelerin
tüketici köşelerinin etkili olduğu görülmektedir. Kulaktan kulağa bilgilerin de tüketici
haklarının öğrenilmesinde önemli rol oynamaktadır. Ancak, önemli olan nokta ise
katılımcıların %18.7’sinin öğrenme ihtiyacı hissetmediğidir.
Katılımcıların sadece %26.8’inin tüketici olarak haklarından haberdar olduğu
ve çok küçük kısmının nereye şikayette bulunacağı konusunda bilgi sahibi olduğu
gözlenmektedir. Katılımcıların yarısının bulundukları yerde herhangi bir şikayet
merciinin olup olmadığı konusunda da bilgisinin olmaması tüketici bilincinin
seviyesini ortaya koymada önemli ipucu vermektedir.

70

.4. Alışverişte Karşılaşılan Sorunlara Karşı Tepkiler ve Tüketici Koruma
Faaliyetlerine Karşı Tutumlar
Tüketici bilincinin önemli işaretlerinden biri de alışveriş esnasında karşılaşılan
sorunlara ve tüketici olarak haklarının ihlal edilmesi veya alışverişten dolayı zarara
uğratılması durumunda sergiledikleri davranış biçimleri ve tüketicinin korunmasına
yönelik girişimlere karşı tutumlar ve değerlendirmelerdir. Bu bağlamda bakıldığından
katılımcıların yaklaşık ¾’ünün satıcıya başvurarak sorunun giderilmesi ve zararın
tazmin edilmesini isteme yönünde olduğu görülmektedir. Katılımcıların %10’unun
satıcıyı protesto etme eğiliminde olduğu ve aynı mağazadan tekrar alışveriş yapmama
yolunu tercih edecekleri görülmektedir. Katılımcıların çok küçük oranının (%15
civarında) üretici firmaya başvurma eğiliminde olduğu anlaşılmaktadır.
Alışverişte sorun yaşanması durumunda tüketicilerin sergiledikleri davranış
biçiminin ürün çeşidine, fiyatına ve ürünün tüketici açısından önemine bağlı olarak
değiştiği ortaya konmaktadır. Satın alınan ürünün toplam bedelinin çok düşük olması
durumlarında (yumurta, domates, çikolata vb.) insanların şikayet etmek yerine durumu
göz ardı etme veya önemsememe eğiliminde oldukları görülmektedir. Ancak ürün
bedelinin artışına bağlı olarak tazmin edilme ve sorunun giderilmesi yolunda çeşitli
gayretlere (satıcıya şikayet etme, değiştirme vb.) başvurulduğu gözlenmektedir.
Kısacası, tüketicinin ödemek durumunda olduğu bedel (maddi, manevi, psikolojik, vb.)
arttıkça tüketicilerin hakkını arama veya tazmin edilme duygusunun ve davranışının
arttığı görülmektedir.
Buna göre; ülkemizde tüketicinin korunmasına yönelik faaliyetlerin yeterli
olmaktan uzak olduğu son on yılda yapılan çalışmaların iki boyutta ele alınması
gerektiği, yasal düzenlemeler ve tüketici bilinçlendirilmesi gerektiği tüketicinin
korunmasına yönelik yasal düzenlemeler ve örgütlenme bağlamında yapılan çalışmalar
ile tüketicinin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların dengesiz yürüdüğü, başka bir
ifade ile, tüketici bilinçlenmesi boyutunun çok geride kaldığı, tüketici
bilinçlendirilmesinde iyileştirme yapılmaksızın ortaya konacak tüm girişimlerin
etkinliklerinin sınırlı olacağı açıktır.
Dışsal etkileyicilerin satın alma kararlarında önemli rol oynadığı tüketici
bilinçlendirilmesinde basın ve medyanın en etkili yönlendiriciler olduğu tüketicilerin
alışverişlerde yaşadıkları sorunlar karşısındaki tepkilerinin daha çok durumsal
faktörlere göre değişiklik gösterdiği tüketicinin korunmasına yönelik girişimlerin
öneminin tam olarak anlaşılmamış olduğu ve bu girişimlerin takdir edilemediği
tüketicilerin büyük çoğunluğunun tüketici olarak haklarından haberdar olmadığı
sonucuna varmak mümkündür.
Sonuç olarak, ülkemizde tüketiciler tüketici olarak hakları konusunda
yetersince bilgi sahibi olmadıkları ve tüketicinin korunmasına yönelik yasal ve örgütsel
düzenlemelerin yanında tüketicinin bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetlerin artırılması
gerekmektedir. Tüketici bilinçlendirilmesinde iyileştirme yapılmaksızın ortaya konacak
tüm girişimlerin etkinliklerinin sınırlı olacağı açıktır(Altunışık, Mert ve
Nart,2005/www.iibf.ogu.edu.tr/kongre/bildiriler).
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SONUÇ
Ekonomik ve sosyo-kültürel alanda bu denli etkili olan bir alanda, mesleği
doğru ve dürüst bir şekilde icra etmek başlıca sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yapılabilecek yanlış uygulamalara meydan vermemek üzere dörtlü bir denetim
mekanizmasının etkili bir şekilde işlerlik kazanması zorunludur. Bu dörtlü denetim
mekanizması, öncelikle öz denetim, tüketici duyarlılığı, uluslararası reklam ahlak
yasası ve ulusal düzeyde yürürlüğe konan kanuni uygulamalardan oluşan bir bütündür.
Ülkemizde reklamcılığa ilişkin olarak çeşitli meslek örgütlenmeleri
oluşturulmuş; bir öz denetim mekanizması geliştirme arzusu bu anlamda hem dile
getirilmiş, hem de çeşitli girişimlerle bir öz denetim mekanizmasının ve reklam etiğinin
yerleşmesi hedeflenmiştir. Türkiye’de ulusal mevzuat çerçevesinde pek çok yasa,
yönetmelik, tebliğ, karar metni ile reklama ilişkin düzenlemeler oluşturulmuş, mesleki
saygınlık ve duyarlılığın yanı sıra tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi de bu
düzenlemelerin özünü teşkil etmiştir.
Öte yandan uluslararası düzenlemeleri de gözeterek hazırlanan 4077 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16ncı maddesinde öngörülen Reklam
Kurulu’nun faaliyete geçmesiyle birlikte reklamların denetimi konusunda bir adım
daha atılmıştır. Kurulun çalışmalarına başladığı 08.09.1995’ten 2000 yılına kadar
faaliyetlerine baktığımız zaman önemli bir yol katedildiğini söylemek mümkün
olacaktır. Bu süre içerisinde Kurula 580 başvuru gelmiş bunlardan 413’ü Kurul
tarafından incelemeye alınmıştır.
(Bu toplam sadece Bakanlık Makamınca uygun görülen ceza önerileri ve
tebligatları yapılan dosyalar içindir.)
Ancak, Türkiye gibi reklamcılık sektörünün ve reklam verme bilincinin her
geçen gün daha da geliştiği bir ülkede 5 yıla yakın bir sürede bu sayısal göstergeler çok
‘büyük’ olarak da kabul edilemez. Hatta, Kurul tarafından oluşturulan ‘prensipler’e
uyma eğiliminin rasyonel bir değerlendirme ile yüksek olduğunu da söylemek mümkün
değildir. Yapılan araştırma verileri de eklendiğinde, tüketicinin yanlış, eksik ya da
yalan bilgi içeren reklamlardan etkilendiği çok açık olarak ortaya çıkmaktadır. Bu
durum reklamda özdenetimi zorunlu hale getirirken, bu durumun bir otokontrol sistemi
oluşturması gerekliliğini, kendi iç kontrolünde toplumun tüm kesimleri tarafından
duyarlı olunması gerektiğini göstermektedir.
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Radyo Ve Televizyonda Reklama Bağımlılık Ve Kuralsız Pazar Düzeni
Yrd. Doç. Dr. Can BİLGİLİ
Özet
Radyo ve televizyon şirketleri genel olarak gelirlerini reklam yoluyla elde ederler. İzleyicilerine sundukları
programların yüksek oranda izlenmesi reklam gelirleri sağlamaları açısından önem taşır. Yani izleyici/dinleyici
ölçümlerini gerçekleştiren şirketler, pazardaki reklam gelirlerinin dağılımının bir tür belirleyicisidir. Dolasıyla
reklamveren, reklam ajansı, medya planlama ve satınalma şirketleri ile medya ölçüm ve izleme şirketleri arasında
reklamın ekonomik niteliğine dayalı bağlayıcı bir ilişki vardır. Yayınların içeriklerinin biçimlenmesinde de bu
ilişkinin biçimi önemli etkide bulunur. Ülkemiz pazarında ise özellikle medya ölçümleme ve izleme konularında fiili
tekel durumu sözkonusudur. Bu çalışmada radyo ve televizyonda reklama olan bağımlılığın niteliği sorgulanmış,
ülkemiz medya pazarında, radyo ve televizyonlar açısından reklamın yönünü belirleyen nitelikte olan medya ölçüm
şirketlerinin gelişimi ve ulaştığı aşama incelenmiş ve sonuç olarak pazarın kontrolsüzlüğü üzerine değinilmiştir.
Anahtar Sözcükler
Radyo ve Televizyon, Reklam, Pazarlama, Medya Planlama, Medya İzleme ve Ölçümleme, TİAK
(Televizyon İzleme Araştırma Kurulu)
Abstract
Radio and TV companies generally gain their income through advertising. It is important for their TV
programms' high ratings for their advertising income. The companies, which measure the target audience, determine
advertising income in the market. Due to this condition, there is a binding relationship between advertiser, advertising
agencies, media planning and buying and media measuring companies. The type of the relation is effective to form
the content of the publications. In our country there is a monopoly especially in media measure and follower cases. In
this study, the dependence in radio and TV to advertising is investigated and also the media mesurement companies
developement stages are analyzed and as a result the uncontrolled market type is mentioned.
Key Words
Radio and TV, Advertising, Marketing, Media Planning, Media Follower and Measure, TIAK (TV
Follower and Research Council)

Giriş: Medya ve Reklam İlişkisi
Yoğunlukla kapitalist ekonomi düzeninin tüm kitle iletişim endüstrisinde ve
özelde radyo ve televizyon medyasında, ekonomik birikiminin oluşumunu ve değişim
değerini reklam belirler. Reklam radyo-televizyon endüstrisinin vazgeçilmez unsuru,
başlıca ekonomik girdisidir. Radyo ve televizyon kuruluşları, kapitalist üretim sürecinin
ekonomilerinde, varoldukları andan itibaren, mevcut ekonomik düzen gereği reklama
bağımlı kılınmış kitle iletişim araçlarıdır. Kamu yayıncılığı gerçekleştiren ülkelerin
yayıncı kuruluşlarının reklama olan bağımlılıklarının göreceliğini bir tarafa bırakırsak –
ki bu radyo ve televizyon kuruluşlarının oluşumundan sonra değişime uğramış bir
süreçtir- günümüzde devlet kuruluşlarının yayıncıları olsun, özel sermaye girişimiyle
gerçekleştirilen yayıncılık olsun tüm radyo-televizyon yayınları reklama farklı oranlarda
gereksinim duymaktadırlar, bağımlılık içindedirler. Reklamsız medya olmaz. Bu,
televizyonların çoğunluğunun boyun eğdikleri temel bir gerçekliktir. Birçoğu şunu da
seve seve ekliyor: Reklamverenlerin yardımı olmadan yaratım olamaz, ulusal üretim
olamaz, kültürel kimlik korunamaz (Mattelart, 1995, s.21).
Genel olarak medya, ürettiği ürün üzerinden gelirini iki şekilde sağlar. Ya
ürettiği ürünün içeriği pazardaki tüketici için satın alınabilir bir meta niteliği ile değer
oluşturur ve bunun satışından gelir elde eder ya da dağıtılan medya ürününün içinde yer
verdiği reklamın yer ve zamanını satarak ekonomik girdisini sağlar. İlk durumda gazete,
dergi, kitap, sinema filmi gibi paraya mübadele edilebilir bir malı satar, ikinci durumda
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ise medyanın materyal anlamda ekonomik değerinin yanında, yaptığı kitle iletişim
yayınının (her türlü mesaj içeriği oluşumu ile ortaya çıkan medya ürünleri) içine reklam
ürününü koyarak gelir elde eder. Reklam bu niteliği ile, ticari girdi, ekonomik transfer
amaçlı medya mesajıdır. Kitle pazarı ile kitle iletişiminin oluşumu arasında bir doğrusal
ilişki vardır. Kapitalist pazar yapılarının sermaye birikimi esaslı şirketleri gelirlerini
kitle pazarını biçimlendirme üzerinden sağlarlar. Kitle pazarının biçimlenmesini
sağlayan en önemli medya ürünü reklamdır. Bu pazar ortamında şirketlerin ürünlerini
tüketicilerine sunumu, medyanın reklamla olan zorunlu ve kaçınılmaz ilişkisiyle
gerçekleşir. Kuramsal olarak Pozitivist okulun ve Marksist (eleştirel) yaklaşımın pazar
koşullarının kontrol niteliği ve tüketicinin konumu konularında farklı görüşleri bulunur.
Pozitivist okulun yaklaşımına göre pazarın kontrol olanağı bulunmaz, serbest pazar
koşulları içinde tüketicilerin davranışları vardır. Tüketicinin kral olduğu varsayımıyla,
tüm pazar içinde herkes eşittir. Marksist eğilimli yaklaşımlara göre ise kitle iletişimi
pazarına girmek büyük sermayenin işidir. Kitle iletişim şirketlerinin gelirlerinin ve
karlarının büyük kısmı izleyicilerden değil reklamcılardan sağlanır. Bu yorum
“tüketicilerin egemenliği” yaklaşımını tersine çevirir ve reklamcıları gerçek güç
sahipleri yapar (Erdoğan, 2002, s.331).
Medya ekonomisinin biçimlenmesi bakımından değerlendirildiğinde, gazete,
dergi, kitap gibi materyal nitelikteki medya ürünleri kamusal nitelikteki mallar
değildirler. Zira bir kısım tüketiciler tarafından kullanıma geçtikçe diğer tüketiciler için
tüketim pazarında elde edilebilirliği azalabilen ürünlerdir. Dolayısıyla özel mal sınıfına
girerler. Televizyon, radyo gibi medya araçlarının üretip yayınladıkları ürünler ise
izleyen/dinleyen tüketicilerin diğer tüketicilerin yayınları izleme/dinlemelerini
engellememeleri dolayısıyla kamusal maldır. Yayının şifreli ya da ödemeli nitelikte
gerçekleşmesi bunu engellemez. Radyo ve televizyon yayıncılığında, yayıncılık için
kullanılan teknik, frekansların gönderimini gerektirir ve frekansın yayımı, kullanılan
yöntem ne olursa olsun kamusal (devletin kontrol ve mülkiyet alanı) alanı gerektirir.
Radyo ve televizyon yayıncılığında, yayının paketlenmesiyle oluşan ve mülkiyetten
kaynaklanan (video, kaset, cd vb. nitelikteki medya içerik ürününün aracısı, taşıyıcısı
ürünler ile yayın içeriğine şifre konması, kablolu yayından kaynaklanan sahiplik)
gelirler hariç olmak üzere, doğrudan, herkese açık yayın üzerinden gelir elde etmenin
tek kaynağını reklam oluşturur. Dolayısıyla radyo ve televizyon endüstrisinde,
yayıncılık için üretim örgütlenmelerinin reklama olan bağımlılığı, diğer medya
ürünlerinin üretim biçimlerinden kaynaklanan bağımlılıktan daha farklı bir konum
içerir. Bu yönüyle radyo ve televizyon endüstrisinin doğrudan ve dolaylı gelir oluşturan
medya ürünleri sözkonusudur.
Yine yayıncılığın gerçekleşmesi için gerekli reklam girdisinin sağlanmasında
aracı ticari örgütler bulunur. Özellikle medya planlama ve pazarlama şirketleri bu
endüstrilerin reklam gelirlerini sağlayan organizasyonlar olarak karşımıza çıkarlar. Bu
örgütlenmeler hangi radyo ve televizyon medyasına, hangi reklamın, hangi süre ve
yerde, ne kadar karşılıkla oluşacağını planlayan örgütlenmelerdir ve bunu
gerçekleştirirken, reklamverenlere çalışmalarının doğruluğunu göstermek için
pazar/tüketici
araştırmalarından
yararlanırlar.
Bu
noktada
medya
izleyici/dinleyicilerinin reklam yoluyla reklamverenlere pazarlanması işini de görürler.
Bundan dolayıdır ki, radyo ve televizyon pazarında reklamların hangi medyada yer
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alacağı konusunda araştırma şirketlerinin önemi büyüktür ve bu şirketler, kitle iletişim
şirketlerinin yaptıkları yayınların içerik niteliğinin oluşumunda etkili kuruluşlardır.
Ülkemizde radyo ve televizyon pazarının düzenlenmesi işinde devletin kurumu
olarak RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) görünmektedir. Pazarın genel
ekonomik niteliğinin nasıl yapılanacağının kriterleri bu kurum aracılığıyla gerçekleşir
ya da gerçekleşeceği varsayılır (kuruluşundan bu yana yayın lisansları ihalesini
yapmayarak, pazarın kuralsızca işlemesine göz yumduğunu unutmamak gerekir). Yani
radyo ve televizyon alanında hangi yayıncı kuruluşların, hangi esaslar çerçevesinde
yayın yapacağına ilişkin ön izinler ve kararlar bu kuruluş aracılığıyla devlet tarafından
biçimlenir. Kapitalist bir ekonomide pazar ve devlet birbirinden ayrı yapılar değildir.
Aksine devlet pazarın biçimlenmesinde başlıca rolü oynayan bir yapıdır. Ancak pazarın
ekonomik olarak düzenlenmesi işi kapitalist bir ekonomide özel sermaye aracılığıyla
gerçekleştirilir ve medyaların üretim örgütlenmesinde etkili olurlar. Ülkemizde reklam
ve medya ilişkisini oluşturan pazar, serbest pazar koşullarının ötesinde kuralsız bir pazar
ortamında işlemektedir. Özellikle uluslararası ekonomi-politik gelişimler çerçevesinde
uygulanagelen neoliberal ekonomi politikalarının, 1980’li yıllarla birlikte ülkemizdeki
gelişimi bu süreci hızlandırmıştır. Bu çalışma, kuralsızlığın niteliğini ve ülkemizdeki
reklam-radyo-televizyon ilişkisini belirleyen süreci, reklamın ekonomik gücünün radyo
ve televizyon pazarındaki ulaştığı aşamaları ve kuralsız ticari ilişkileri inceleyen bir
çalışmadır. İyi biliyoruz ki, ekonomik girdi bakımından reklama ve reklam gelirini
oluşturan izleme ölçümlerine olan bağımlılığın, yayıncı kuruluşların yayın içeriklerinin
oluşmasında büyük etkisi bulunmaktadır.
Ticari Medyada Reklamın Belirleyiciliği
Kitle iletişim endüstrisinin üreticisi olan medya şirketleri genel olarak gelirlerini
iki yoldan elde ederler. Yani iki tür müşterileri vardır. Bunlardan ilki kitle iletişim
ürünlerini alarak doğrudan tüketen okuyucu, izleyici, dinleyicilerdir. Diğeri ise reklam
verenlerdir. Reklamverenler, kitlelere erişim sağlayabilen medya ürünlerini üreten kitle
iletişim şirketleri için doğrudan müşteri olur. Dolayısıyla her medya ürününün üretim
örgütlenmesinin, reklamla gelirlerini oluşturması sözkonusu değildir. Reklamın üretilen
medya ürünleri aracılığıyla kitle iletişim şirketlerine gelir sağlayabilmesi, medya
ürünlerinin kitlelere erişiminin sağlanmasıyla doğrudan ilişkidir. Zira kapitalist
ekonomik yapıda kitle iletişim işini gerçekleştiren medyalar, kitlelere ulaştırdığı reklam
yoluyla medya ürünlerinin tüketicilerini reklamverenlere pazarlayan kuruluşlardır.
Dallas Smythe’e göre (1981), kitle iletişim araçları tekelci kapitalist sistemin bir
buluşudur. Bu araçların amacı bütün nüfus ve öteki örgütlerin önderliği için sorunlar,
değerler ve politikalar “gündemini” oluşturmaktır. Bu araçlar izleyicileri kitle halinde
üretirler ve reklamcılara satarlar. Bu izleyiciler kendilerine kitle halinde üretilmiş
tüketim malları ve hizmetlerinin pazarlanmasında çalışırlar ve pazarlamasında
tüketilirler. Bunu P. Baran ve P.Swezzy’nin “sivil satış çabası” olarak adlandırır:
izleyiciler, aynı zamanda, siyasal adayların ve kamu politikalarının pazarlanmasında
çalışırlar, pazarlamasında tüketilirler: izleyicilerin üretimi, tüketimi ve çalışması
(emeği) olmaksızın, tüketici mal ve hizmetlerinin kitle halinde üretimi ve silahlı
kuvvetler kurumunun büyümesi olanaksızdır. Bu çalışmanın yapısal sonucu anonim
şirketlerin kapitalist sistemi yaratılması olmuştur. Bu sistemde az sayıdaki dev firmalar
karmaşık endüstriler tarafından karşılanır ve kitle iletişim sanayileri tarafından yol
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gösterilir. Smythe bu kitle iletişim araçları endüstrisini, reklam, araştırma
endüstrileriyle birlikte “bilinç endüstirisi” olarak adlandırır (Frankfurt Okulu buna
“kültür endüstirisi” der) (Erdoğan ve Alemdar, 2002, s.335).
Radyo ve televizyon yayıncılığı işletmeciliğinde izlenme ve dinlenme ölçümleri
ile reklamın doğrusal bir ilişkisi bulunur. İzlenme ve dinlenme sahası en geniş olan ve
izleyici/dinleyici payı en büyük olan radyo-televizyon endüstrilerinin şirketleri, genel
olarak reklam harcamaları pastasından en büyük payı alırlar. Ekonomik anlamda medya
ürününün üreticisi olan kitle iletişim endüstrileri ikili ürün pazarı olarak
tanımlanabilen bir piyasa yapısı içinde çalışırlar. Medya firmalarınca yaratılan tek bir
ürün iki ayrı mal ve hizmet piyasasına sunulur. Bir pazardaki karlılık diğerini etkiler
(Söylemez, 1998, s.17). Reklam pastasından en büyük payın alımını yalnızca, pazarda
bulunan yayıncıların reklamverenlerle olan ekonomik ilişkileri ve yapılan yayınların
içerik niteliğine bağlı olarak tüketilme payı etkiler. Bu bir yerde iletişim endüstirisinin
içerik niteliğinin belli siyasal ekonomik koşullara bağımlı olmasını da sonuçlar. Zaten
reklamı veren şirketler içinde bulunulan siyasal ekonomik koşulların şirketleridir.
Dolayısıyla kapitalist ekonominin bir ürünü olan reklamın ve reklam üreticisi/dağıtıcısı
endüstrinin işlevi bu siyasal ekonomik koşulların varlığına ve devamlılığına doğrudan
bağlıdır. İletişim araçlarıyla sistem satışında reklam endüstrisi ve firmalar sadece
direkt olarak mallarının reklamını yapmazlar. Hem mal reklamları içinde hem de
ideolojik reklamlarla kendi sistemlerinin propagandasını yaparlar. Pepsi, Coca Cola,
Mobil ve Exxon gibi dev uluslararası şirketlerin yaptıkları reklamların önemli bir kısmı
direk olarak kendini satmaktan çok, kapitalist sistemin kültürel ve ideolojik satışını
içerir (Erdoğan, 1997, s.207).
Medyanın tüketicileri mal olarak piyasaya sunulan medya ürünlerini satın
alanlardır. Medya içeriğinin taşıyıcısı olan, ‘bitmiş ürünü taşıyan araçlar’ (gazete, dergi,
kitap, kaset, cd, vcd, dvd vb.) satın alınmasıyla, medya şirketlerine ekonomik değer
transferinin gerçekleşmesini sağlarlar. Medya tüketicileri, kendilerine pazarlanan
ürünle zamanlarını ve/veya paralarını mübadele edecektir. Söz konusu ürünlerin bir
kısmı doğrudan bir satın alma eylemini gerektirirken, diğer bir kısmı için doğrudan bir
ödeme yapılmaz. Ne var ki, tüm tüketiciler medya ürünlerini kullanma karşılığında bir
kıt kaynak olan zamanlarını harcar. Dolayısıyla medyaların tüketimi önemli ölçüde
tüketicilerin zamanına bağlıdır ve zamanın esneksizliği burada önem kazanır. Günlük
gazeteler, magazinler, kitaplar, video kasetler, kablolu yayın hizmetleri ve filmler,
tüketiciler tarafından bir satın alma eylemini gerektirirken, radyo ve televizyon
hizmetleri ücretsizdir. Malların farklı karakteristikleri, malları ve malların tüketimine
olan talebi etkiler (Söylemez, 1998, s.17).
Medya şirketleri, kitle iletişim araçları ve üretim ilişkileri süreci aracılığıyla
üretilen medya ürünlerini tüketici kitleye dağıtan kuruluşlardır. Kitlelere erişimin
medyası yalnızca radyo, televizyon ve gazete gibi kitlelerin haber, eğlence, kültür gibi
alanlarla ilgili enformasyonun üretilip dağıtıldığı yapılar değildir. Günümüzde kitle
iletişimini sağlayan araç ve tekniklerin boyutları gelişmiştir. Bir kısım medya işletmesi
reklam içeriğini ve gelirini gerektiren üretimler yaparken, yalnızca ticari reklamların
kitlelere erişimini sağlayan medya şirketleri de sözkonusudur. Dolayısıyla medyanın
kitle için ürettiği ürünlerin ardına zaman ve yer olarak yerleştirilen reklamlarla gelir
elde etmesi yanında, yalnızca reklamın pazarlanmasının gerçekleştirildiği medya üretim
ortamları da sözkonusudur. Açık hava reklamcılığı (outdoor) olarak adlandırılan ve
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üretilen malların pazarda tüketicilere erişimini sağlayan ve medyanın toplumla ilişkisini
yalnızca tüketilecek malların tanıtımı yoluyla gerçekleştirdiği kitle iletişim üretimi de
bulunur. Yine pazardaki malların tüketicilerine ulaşması amacıyla, tanıtım etkinlikleri
olarak ön plana çıkan ve kapitalist pazarda tüketicileri ürünlerle buluşturma amacı
güden farklı medya çalışmaları da vardır. Kitle pazarını hedefleyen ticari malların, pazar
ortamında bilinilirliliğini amaçlayan ve satış noktalarında yapılan iletişim çabaları
(etkinlikler) ve yaratılan medya ürünleri (malların doğrudan tanıtımı amaçlı üretilen
yayınlar, broşürler, gazete biçiminde üretilen tanıtım materyalleri, en geniş anlamıyla
pazarlama iletişimi hizmetleri vb.), medya dışı ticari pazarın mallarının tüketicileriyle
buluşması hizmetini görür. Günümüzde pazarlamanın bir aracı olan reklam çalışmaları
pazarlamanın gelişimiyle birlikte tek başına yeterli bir uğraş olmaktan çıkmıştır. 1960’lı
yıllarda e-posta, katalog, telefon, satış promosyonları, kapıdan pazarlama gibi
aktivitelerle başlayan birebir pazarlama iletişimi ve doğrudan pazarlama
yöntemlerindeki gelişmeler (Bozkurt, 2004, s.171) kitle iletişim medyası aracılığıyla
gerçekleştirilen pazarlama işine alternatif olan pazarlama yollarını geliştirmiştir. Gelişen
internet teknolojisi bu anlamda önemli bir veri dünyası hazırlamaktadır.
Medya şirketlerinin kapitalist ekonomik düzende gelirlerini oluşturmaları farklı
biçimlerde olabilir. Devletin pazarı düzenleme gücünden kaynaklanan uygulamaları bu
ekonomik birikimin oluşumunda başlıca faktördür. Medya ekonomik üretim
örgütlenmesinin özel sermaye eliyle biçimlendiği pazarda, medya şirketlerinin
gelirlerinin oluşumu genel olarak; a) mal olarak (bitmiş ürünü taşıyan araçlar) medya
ürünlerinin doğrudan satışından (gazete, dergi, kaset, vcd, cd vb.); b) bu ürünlerin
içeriklerinin ekonomik değeri üzerinden (üretilen ürünlerin telif değerlerinden); c) kitle
iletişim araçları aracılığıyla dağıtılmasından (radyo, televizyon, gazete gibi tüm kitle
iletişim araçlarının dağıtım gücünden); d) dağıtım alanını pazarlamasından (sahibi
olunan medya dağıtım şirketlerinin pazar kanallarını ya da radyo-televizyon gibi
alanlarda frekans haklarını kiralaması gibi işlerden) e) ticari amaçlı reklamın doğrudan
pazarlanmasından (açık hava reklamcılığı, medya planlama şirketleri, medya izleme ve
ölçümleme şirketleri gibi doğrudan reklamın pazarda konumlanmasını sağlayan
şirketlerin işleri) kaynaklanır. Kitle iletişim endüstrisinin teknolojik nitelikteki
ürünlerine sahiplikten kaynaklanan gelir oluşumlarını gözden kaçırmamak gerekir. Zira
yayınların aktarılması işini gören bu üretim araçları, mülkiyetin ana konusunu oluşturur.
Özellikle radyo ve televizyon pazarında yayının aktarımını sağlayan teknolojiye ve bu
teknolojinin kullanımına sahiplik, pazarın biçimlenişinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu
sahiplik radyo ve televizyon endüstrisinde ağların, tekel ekonomilerinin başlıca
kaynağını oluşturur. Medya pazarında, şirketlerin gelirlerinde etken olan ve pazarın
ekonomik yapılanmasını da niteleyen bir diğer biçim ise, şirketlerin hisselerinin el
değiştirmesi yoluyla (çoğunlukla sahipliğin değişiminide beraberinde getirir)
gerçekleşen gelirlerden kaynaklanır. Bu uygulamalar, medya ekonomisindeki
ticarileşme biçimlerinin belirleyicisi olan ekonomik mübadelelerdir. McQuail,
yayıncılıkta ticarileşmenin çeşitli biçimlerini sıralamaktadır: “ Buna göre, en gelişkin
ticarileşme biçimi, tamamen özel sermayeye ait, reklam ve sponsorluk gelirine dayanan,
ticari işletme olarak yönetilen ve içerik açısından herhangi bir kamusal düzenlemeye
tabi olmayan
yayıncılık sistemidir... Bu modelden, ticarileşmenin daha zayıf
biçimlerine doğru gidildiğinde, ilk olarak genel kamu yayıncılık sistemi içinde sistemin
bir bölümünün özel sermayeye ait olduğu biçim karşımıza çıkmaktadır. En belli başlı

77

örneği İngiltere’deki bağımsız televizyon kuruluşu ITV olan bu biçimde, yayın kuruluşu
özel sermayeye ait, reklam geliri ve kar amacı güden bir şirket veya şirketler bütünü
olmakla birlikte, yayın içeriği bakımından kamu yayıncılığı ilkeleri çerçevesinde
denetlenmekte ve içinde kamu yayın kurumunun (İngiltere örneğinde BBC’nin) de yer
aldığı genel bir kamu hizmeti yayıncılığı modelinin parçası olmaktadır. Üçüncü biçim,
tüketicilerin abone olmak yoluyla hizmetin gelirini doğrudan sağladığı ödemeli
televizyondur. Ödemeli televizyon yayınları kablo veya doğrudan uydu yoluyla
abonelere ulaşmakta, abone gelirleri yanısıra kimi yayınlar reklam veya sponsorluk
geliri de sağlamaktadır. Dördüncü biçim, Avrupa’da yaygın uygulaması olan, kamu
televizyon kurumlarının reklam yayını yaparak kurumun finansmanında reklam
gelirinden belirli oranda yararlanması biçimidir. Beşinci ve en zayıf ticarileşme şekli
ise, televizyon sisteminde özel sermayenin veya reklam gelirinin söz konusu olmadığı,
fakat gerek rekabet nedeniyle, gerekse ekonomik ve siyasi baskılar yüzünden, kamu
yayıncılarının seyirci sayısını yükseltmek veya para tasarrufu kaygılarıyla
yayınladıkları programların kültürel ve bilgilendirici içeriğini McQuail’in tanımıyla
‘sulandırdıkları’ şeklidir. Bu son durumda, sisteme özel ellerden herhangi bir sermaye
veya finansman girmemekle ve ticarileşme böylelikle maddi görünürlük kazanmakla
birlikte, dolaylı ticarileşme kamu kurumlarında hızla yaygınlaşmakta ve daha çok
ticarileşmeyi davet etmektedir. Dolayısıyla, bu ticarileşme biçiminin zayıflığı, doğrudan
ticarileşme biçimlerine nazaran göreli bir zayıflıktır; kamu yayıncılığı modelinin
ilkeleri açısından bakıldığında ise dolaylı ticarileşmenin etkisi azımsanamaz (Pekman,
1997, s.80-81).
Yine devletin yönetimi aracılığıyla gerçekleştirilen ve kamu yayıncılığı olarak
adlandırılan kitle iletişim üretimlerinin karşılığı olarak gelirlerin oluşumu, ya pazarın
reklam ilişkilerinden ya da devletin bu yayın örgütlerine gelir yaratma amaçlı koyduğu
doğrudan veya dolaylı vergi ya da ödenek teminlerinden gerçekleşebilir. Ülkemizde
kamu yayıncı kuruluşu olarak yayınlarını gerçekleştiren TRT kurumunun gelirlerinin
oluşumunda, uygulanagelen dolaylı vergi ve devlet bütçesinden farklı ödenek
biçimlerinin düzenlenmesi yöntemlerinin önemli bir payı vardır. Kapitalist devletin
kurulması ve modern kitle iletişim araçlarının kullanılmaya başlamasıyla, devletin kitle
iletişimine kitle araçları da katıldı. Bazı ülkelerde devlet doğrudan kitle araçlarının
hepsini veya radyo-televizyon ve telefonu kendi örgütlü yapısı içine kendinin bir parçası
olarak örgütledi. Yayın egemen güç yapısı tarafından merkezileştirildi ve yayını alma
özel oldu. Bu merkezilik finans sorunuyla karşılaştı. Bu sorunu önce kullanıcılardan
örneğin radyo vergisi alarak çözmeye çalıştı; sonra sınırlı reklamla çözüm yolu aradı
(Erdoğan, 1997, s.271).
Kitle iletişimi üretim sürecinde gelir oluşumu yalnızca kitle iletişim araçlarının
ürettiği ürünler üzerinden gerçekleşmez. Zaten medyanın ekonomisinin bütüncül
nitelikte değerlendirmesi yapıldığında, kitle iletişim araçlarının teknik niteliklerinin de
bir ekonomik mübadele değeri içerdiği görülür. Kapitalist piyasada medya şirketlerinin
de pazar değeri vardır ve üretim gücünden çok ekonomik mübadele değeri medya
ekonomisinde birşey ifade eder. Radyo ve televizyon medyasında şirketlerin pazardaki
ekonomik mübadele değerinin gücü, bu şirketlerin hem pazardaki reklam payı gücü hem
de kitlelere ürün satabilme ve bundan gelir yaratabilme kabiliyeti ile doğru orantılıdır.
Kapitalist pazar ekonomisinde kısaca, medya şirketlerinin değerini ekonomik karlılığı
oluşturur ve reklam gelirleri radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarında bu
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karlılığın en önemli göstergesidir. Radyo ve televizyon ile gerçekleştirilen yayınların
izlenilirlik payı da bunda önemli bir faktördür. Ne kadar izlenirsen o kadar reklam
alırsın!
Daha çok izlenmek ya da dinlenmek için daha fazla yayın yapmak değil, daha
fazla izlenecek/dinlenecek yayın yapmak baskısı yayıncıların üzerinde bir etki olarak
ortaya çıkar. Mesleğin yaratımında ve gerçekleştirilmesinde reklamın birincil baskısı
görünür olur. Ticari pazarda ürünlerinin medya aracılığıyla pazarlanması beklentisinde
olanların, ticari beklentilerinin gerçekleşmesini ve yapılan reklam işinin medya
aracılığıyla kitlelere erişiminin koşullarını reklamcılık sektörünün şirketleri
biçimlendirir. Reklamcılık işi özünde “mümkün olabilecek en düşük fiyata, en fazla
sayıda insanın kafasına USP (Unique Brain Space-Tek önermeli ana tema)’yi sokma
sanatından başka bir şey değildir. USP’nin yaratıcısı Rosser Reeves’e göre: “Bizim
işimiz aslında belleklerde yer kazanma uğraşıdır, belleklere girmek pazara girmenin tek
yoludur” (Cavlaz ve Yeşilyurt, 2002, s.30-31). Kısaca, medya ve özellikle bağımlılığı
dolayısıyla radyo ve televizyon medyası, yayınladıkları reklamlar yoluyla, pazar
ürünlerinin belleklere aktarılmasının ticari aracıdır.
Radyo ve Televizyon Pazarına Reklamın Girişini Belirleyenler
Bir araştırma ağı olmadan reklamcılık ağı olamaz; izleyici kitlelerine ve
hedeflere ilişkin, niceliksel ve niteliksel, sabit bir değerlendirme aygıtı olmadan medya
ve kampanya olamaz (Mattelart, 1995, s.223). Pazardaki reklamverenler, reklamlarının
satış geliri yaratacak nitelikte doğru medya mecralarına yönlenmesi için medya
ölçümleme ve planlama şirketlerinden hizmet alırlar. Bunu ya doğrudan hizmet olarak
bu işleri yapan şirketlerden alırlar ya da reklam fikrini ve kampanyasını üreten ajanslar
aracılığıyla hizmet olarak satın alırlar. Reklamverenler olarak tanımlanan ve kitle
pazarındaki tüketicilere erişim amacıyla ürünlerini üretenler, satış gelirlerinin önemli bir
kısmını ürünlerinin tanıtımı amacıyla harcarlar. Kitle pazarına girişin ön koşulu budur.
Zira kitle iletişim endüstrisinin araçları tüketiciyi homojenleştirip (bir örnekleştirip)
kitleler halinde tüketici pazarının içine alır. Gerekirse pazarda tüketilmesi istenen
ürünlere uygun tüketici kitleleri, gerçekleştirilen kitle iletişim ürünleri aracığıyla
oluşturulur. Kitle pazarı kitle medyasının desteğiyle biçimlendirilir.
Etkili bir reklam yaratmada medya planlama ve satınalma işi yaratıcılık kadar
önem taşımaktadır. Medyaya yönelik bir reklam çalışmasında, yapılan harcamayı esas
alan kişi başına maliyet temelinde planlanma ve değerlendirme gerekir. Bu planlamada
pazarda bulunan tüketici kitlenin hedef kitle haline dönüştürülmesi ve ona erişimin
frekansının belirlenmeside gözönünde bulundurulması gereken kriteler arasında yer
alır (Bakkoğlu, 2002, s.99). Burada, fiyatlar da bir kriter olmakla birlikte, seçim
kararlarında asıl olarak kampanyalarının ihtiyaçları etkili olur ve tanıtacakları
ürünün/hizmetin özelliklerine göre medya seçimi gerçekleşir. Bu aşamada, tüketicilerin
ürün grubu ve markalara ilişkin eğilimleri (zevkleri, tercihleri, beklentileri vb.) ve
tüketici profili (yaş, cinsiyet, gelir grubu, eğitim vb.), medya seçimini önemli ölçüde
etkili kılan değişkenlerdir. Diğer yandan medyanın izleyiciyi/okuru etkileme hızı, satın
almaya yöneltme hızı, ulaşılacak olan coğrafi alanın genişliği ve bunun gibi faktörler de
oldukça etkilidir (Söylemez, 1998, s.64).
Kitle iletişim endüstrisinin ürünleri olan gazeteler, radyolar ve televizyonlar,
reklam ajanslarından reklam alabilmek için ürünlerini pazarlarlar. Gelirlerinin önemli
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bir kısmını ve hatta radyo ve televizyonda tamamına yakın kısmını pazarlama
çabalarıyla elde ederler. Dolayısıyla medya ölçüm ve izleme işlerini gören şirketlerin
raporlarına girmek onlar için önemlidir. Pazarda tüketicilerin pazar ürünleri için
davranışlarını ölçümleyen ve ürünlerin satınalınması noktasında şirketlerin
stratejilerinin oluşumunda etkili olan araştırma çalışmaları, 19. yüzyıldan bu yana
gelişen reklam sektörünün gelişiminin bir parçasıdır. Ürünlerin arz edildiği pazarda
tüketicilerini bulması işini kolaylaştıran kitle medyasının yapılanmasını sağlayan da bu
çalışmaların uzantısıdır. Kitle iletişim araçları ne denli çok sayıda izleyici ve okura
ulaşırsa ve reklamcılar açısından ne denli işlevsel görülürse, o denli yüksek reklam
oranlarına ve gelirlerine sahip olacaktır. İzleyici ve okurlara ‘ulaşımın’ (reach)
gerçekleşip gerçekleşmediği veya ne dereceye kadar (kaç kez) gerçekleştiği, reklamın
hatırlanma oranı ve nihayet kişi başına ulaşım maliyeti temelli yöntemlerle ölçülebilir
(Söylemez, 1998, s.64). Reklamcılık sektörü pazar ürünlerininin, kitlesel tüketim
amacıyla pazarda yerini bulmasını sağlamak için faaliyet gösterir. Bunun içinde
kitlelere erişimin, iletişimin araçlarını bütünüyle kullanırlar. Kitlelere erişimin en
önemli araçları olan radyo ve televizyon medyası gibi şirketler onlar için pazar alanıdır.
Reklam şirketleri, televizyon-radyo medyası ve kitlelere ürünlerini satmak amacıyla
erişim isteyen şirketlerin tümü aynı pazar ilişkileri dünyasında erirler. Reklam sektörü
şirketleri hizmet verdikleri şirketlerin ürünlerinin satışını arttırmak için devamlı şekilde
teknik ve yöntem geliştirirler. Reklamcılıkta kademeli iktidarın anlamı, kaynakların
esnekliği, en iyi yeteneklerin çekilmesi, ödüllendirilmesi, medya planlamada en iyi
sistemlerin ve kuşakların daha yüksek satın alma kapasitesi demektir (Mattelart, 1995,
s.87).
Reklam yoluyla malların pazarda tanıtımı satış için önemli bir uğraştır. Ancak
kitle pazarında müşterilerin bilinmesi, sınıflandırılması ve doğrudan iletişim
kurulabilmesine yönelik pazar şirketlerinin beklentileri de yüksektir. Zaman içinde
tüketici araştırmaları çalışmaları, kitle iletişimini sağlayan medya araçlarının
müşterilerinin kim olduğunu belirleyen araştırmalarla örtüşür hale gelir. Kitle pazarında
herkesin müşteri olduğu ve müşteri olarak satın alma potansiyeli taşıdığı kimliksel bir
anlayış, teknolojinin de katkısıyla hızla gelişir. Radyo ve televizyon gibi, kitle
iletişimini sağlayan, dinleyen ve izleyen için ücretsiz kolay erişim aracı olan medya
araçları, bu kitlelere erişim arayışında bulunan, pazar ürünü üreten şirketlerinde talep
mecraları olur. Rekabetçi pazar ortamında çeşitlenme yalnızca ürünlerin çeşitliliğini
içermez. Çeşitlenme kitlelerin bir örnekleştirilip, pazarda hedef kitle olarak
tanımlanmasına kadar uzayan bir süreci de içerir. Hedef kitle kavramından müşteriye
uzanan pazar disiplini içinde şirketler, malların tanıtımı amacıyla kitle iletişimininde
çeşitlilik kazanmış tüm araç ve ürünleri kullanırlar. Gelişen pazar ortamında mallar ve
tüketicileri arasında bir bağ oluşturan reklam ve medya araçlarının istatistiki analizleri,
satışların uzun dönemli planlanması ve rekabette üstünlük açısından önem kazanmaya
başlar. Reklam sektörü profesyonelleri kendilerine müşteri olan ve kitle pazarında
ürünlerinin satılmasını isteyen müşterilerine iletişim stratejileri hazırlarlar. Ve iş
pazarında bunu yaparken şirketlerin pazarlama hedeflerine uygun üretim yapmak
durumundadırlar. Ölçümlenebilir ve sürdürülebilir pazarlama stratejileri pazarın
yapısına hakim olur. Pazarlama, satmak istediklerinizi almaları için insanları ikna
edecek bir sistematik planlama ve geliştirilmiş metodlar bütünüdür... Bir strateji
geliştirirken önemli olan, tüketicilerin daha fazlasını daha yüksek fiyata satın
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alınmasını sağlayarak karı yükseltmeye odaklanmaktır (Zyman, 2000, s.53). Tüm
stratejinin tek egemen fikri, kitle pazarında talebin oluşturulması üzerine kuruludur.
Ölçümleme ve hedeflere uygunluk reklamın başarısı açısından büyük önem taşır.
İletişim stratejisi için amaçlar belirlemek önemlidir. İletişimin teknik ve uzmanlaşmış
yapısı, pazara girmek isteyen şirketler açısından işin büyük bir kısmının şirket dışındaki
yapılacağını ortaya koyar. Amaçlar, farklı eylemleri ortak amaçlar için biraraya
getirir, yapılan işin etkinliğini ölçmek için de standartlar belirler. Amaçların açık,
ölçülebilir ve uygulanabilir olması gerekir. Sonuçta bir iletişim stratejisinin temel
hedefi, uzun dönemli satışları ve karları arttırmak ya da en azından devam ettirmektir
(Doyle, 2003, s.537).
Kapitalist pazarın ekonomisinde, kitle pazarının oluşumunu biçimleyen aktörler
olarak reklam şirketleri, kitle iletişim şirketleri ve pazara mal üretip satış
gerçekleştirmek isteyen reklamveren şirketler arası ilişkinin biçimlenmesinde;
stratejilerin amaca uygun ve ölçümlenebilir olmasını sağlayan medya ölçümleme ve
planlama şirketleri bulunur. Medya ölçümlemelerini yapan; kitle iletişimi medyalarını
izleyen/dinleyen/okuyan boyutuyla analiz eden ve raporlayan şirketler aracılığıyla,
ölçümlenebilir pazar kitlelerinin oluşumu sağlanır. Medya planlama şirketleri bu
ölçümlerin verileri ışığında hizmet verdikleri reklam ajansları ya da doğrudan
reklamverenlere, hangi kitle iletişim medyasında, ne zaman ve ne sıklıkta medya
kullanmaları gerektiğine ilişkin veri üretir. Radyo ve televizyon medyalarının
ekonomisinin oluşumu genel olarak bu yol sürecinden geçer. Dolayısıyla medya
ölçümleme ve izleme şirketlerinin kitle medyalarının içerik ve niteliklerinin
oluşumunda büyük payı vardır.
Ülkemizdeki Radyo ve Televizyon Medyasının Ölçüm Pazarı
İlk medya gözlemevleri yirmili yıllarda ortaya çıktı. İlk özel araştırma şirketleri
o sırada faaliyetlerine başladılar. Kurucuları: George Gallup, Claude Robinson,
Daniel Starch ve Arthur C. Nielsen. Sembol haline gelmiş soyadları: Nielsen soyadı,
uluslar arası olarak benimsenmiş izleyici oranı göstergesini temsil ederken, Gallup
soyadı, sondaj ile eşanlamlı hale gelmiştir (Mattelart, 1995, s.224). 1950 yılı ilk
televizyon izleyici araştırmalarının gerçekleştiği dönemdir. Nielsen araştırma
yöntemlerini hane bazında geliştirir. Radyo için denenmiş olan yöntem televizyona
uyarlanmış olur (Barbier ve Lavenir, 2001, s.263-264). Zaman içinde teknik gelişmelere
paralel olarak istatistiki çalışmalarda doğru verilere erişimin artışı ve televizyon ve
radyo pazarına yönelik araştırmalar, pazardaki tüketici araştırmalarına destek verir hale
gelir. Tüm dünyada tüketici pazarlarında rekabet eden şirketlerin tüketicilerine erişim
talebi ile radyo ve televizyonların bu talebi karşılama gücü paralel çalışır. Medyaların
kitle iletişim gücü, kitle pazarlarına girmek isteyen şirketler için önemli bir fırsattır.
Reklam radyo ve televizyonların olmazsa olmaz ekonomik kaynağı haline dönüşür.
Ülkemizde 1950’li yıllardan sonra başlayan çok partili politik sürece paralel
olarak serbest pazar ortamında; pazarlama ve reklamın, medyayla olan ilişkisini
biçimleyecek nitelikte gelişmelerine tanık olunur. Radyo ve televizyon yayınlarının
başlamasıyla birlikte reklamların yayınlanması konusu gündeme gelir ve reklam
pazarının ne şekilde biçimleneceği konusu dönemin siyasi iktidarlarının egemenlik
ilişkileri süreci içinde gerçekleşir. 1949’da kurulan ve oldukça geniş bir yayın alanına
sahip olan İstanbul Radyosu, 1950’den sonra süratle gelişen ekonomik düzen içinde,
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devamlı olarak ilan ve reklam taleplerine hedef olur. Nihayet, çeşitli zorlamalar
karşısında 3/12/402 sayı ve 27.1.1951 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle
radyolar reklama açılır. Ülkemizdeki düzenli radyo reklamcılığının başlangıcı
gerçekleşir
(kaynak:
http://ilef.ankara.edu.tr/reklam/yazi.php?yad=6007).
Yine
pazarlama ve reklamcılık alanlarında araştırma yöntemlerinden ve bilimsel verilerden
hareketle çalışmalar başlar, bu işi konu edinen firmalar kurulur. Bunların en eski ve en
tanınmışı, İşletme Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Nezihi Neyzi’nin kurduğu PEVA,
gerek iş adamları ve firmalar, gerekse reklam ajanslarına, istedikleri konularda piyasa
etüt ve araştırmaları sunar
(kaynak: http://ilef.ankara.edu.tr/reklam/yazi.php?yad=6007).
1980’li yıllarla beraber ülkemizde de, dünyada gelişen neoliberal ekonomi
politikaları çerçevesinde pazar dünyası yeniden yapılanır. Türk reklamcılığı bu ortamda,
dünyadaki tablonun önerdiği biçimde, hem kendini hem de sistemi geliştiren bir konum
elde etmekte gecikmemiştir. Dönemin reklamcılık açısından öne çıkan gelişmeleri
arasında ajansların sayısal artışı, profesyonelleşme sürecinin hızlanması, büyük
ajansların “tam hizmet ajansı” haline gelmeleri ve reklam yan sektörlerinin ve
kurumlarının oluşması sayılabilir. Bu kurumlaşma hareketinin yanı sıra ve onu da
besleyen bir faktör olarak, reklamcılığa asıl damgayı vuran çokuluslu reklam devlerinin
Türkiye’ye gelişi olmuştur. 80’lerin ortalarından başlayarak çokuluslu yabancı
şirketlerin ülkeye girişinin teşvik edilmesinin ardından yerli ajanslar yabancılarla
ortaklıklar kurmaya veya en azından işbirliği içine girmeye başlamışlardır (Pekman,
2001, s.214).
Pazar araştırmaları ve televizyon-radyo ölçümleme konularında da farklı
gelişmeler olmaz. Bu alanlarla ilgili uluslararası markalar ülke pazarına giriş yaparlar.
Panel araştırma olarak adlandırılan hane bazlı pazar araştırma çalışmaları yaygınlaşır.
Bu tür araştırmalar içinde en bilinenleri, Televizyon İzleme Araştırmaları, Perakendenci
Panelleri (bakkal-market-süpermarket sayımları) ve Hane Tüketim Panelleri’dir. Panel
araştırmalarının karakteristik özellikleri, sürekli olmaları, sabit bir örnek yapısı ile
çalışmaları ve tüm ürün gruplarını veya izleyici türleri ile kanalları (TV paneli)
kapsamalarıdır... Ülkemizde bir adet TV İzleme Paneli (AGB), iki ayrı perakendeci
paneli (AC Nielsen/Zet ve IRI) ve iki tüketim paneli (Procon/GFK ve HTP)
bulunmaktadır. Bu beş şirkete ait panel araştırmaları, Türkiye’deki araştırma
ihtiyaçlarının yarıya yakın bölümünü karşılamaktadır (Özler, 2002, s.79-80). Reklam
sektöründe olduğu gibi, pazar araştırma ve medya ölçümleme sektörünün lider
kuruluşları da uluslararası ortaklı kuruluşlardır. Dünyadaki global yoğunlaşma örnekleri
kısa sürede Türkiye piyasasında oluşur. Rating ölçümü, Avrupa, Güney Amerika, Orta
Doğu ve Asya Pasifik'te toplam 18 ülkede çalışmalarını sürdüren, AGB'nin (Audit of
Great Britain) İtalyan Grubu'nun Türkiye partneri olan AGB Anadolu tarafından 1989
yılından
bu
yana
gerçekleştirilmeye
başlar
(Atabek,
http://www.umitatabek.net/research.html). Ölçümlerinde ilk olarak İstanbul'da 150 hane
ile başlayan AGB Anadolu zamanla panel hane sayısını arttırmıştır. Ocak 2005
tarihinde 21 ilde 2201 haneye çıkmıştır.
Pazarın biçimlenişi, Reklamverenler ve Reklamcılar Derneği’nin başı çektiği bir
oluşumun izniyle gerçekleşir. Televizyon İzleme Araştırmaları Kurulu (TİAK) adını
alan bu oluşum, TV izleme ölçümlerinin sağlıklı bir yapıda kamuoyuna yansıyabilmesi
için, TV izleme ölçüm aracı yerleştirilecek hane tipolojilerini tanımlamak ve ölçümlerin
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genel kitlenin ve alt gruplarının TV izleme biçimlerini sağlıklı ölçmek amacıyla bir
araştırma ihalesi açar. Bu ihale sonucunda araştırmanın Veri Araştırma A.Ş., araştırma
denetiminin de Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Enstitüsü’nce yapılması karara
bağlanır. 2002 yılında da, Reklamverenler ve Reklamcılar Derneği, ilgili kanallarla
birlikte radyo dinleyici ve açık hava reklamları izlenebilirlik ölçümleri için ihale açar.
Bu ihalelerden radyo ile ilgili olanını HTP, diğerini ise Veri Araştırma (açık hava)
kazanır. (Tüzün, http://www.marketingturkiye.com/?sf=BilgiBankasi/Detay&no=44).
AGB Anadolu’nun uluslararası ortağı olan AGB, özellikle Akdeniz Avrupasında
rating ölçüm piyasasına hakimdir. Genellikle faaliyet gösterdiği ülkelerde tekel
konumundadır ve başka metodolojilerle izleyici araştırmaları yapan çoğu kamu
yayıncılarının ürettiği verilerin itibar kaybetmesine neden olmuştur. Rating
ölçümlerinin beşiği ABD'de ise üç firmanın oluşturduğu bir oligapol piyasa
sözkonusudur: Nielson, Arbitron ve AGB. Tekel konumun mali gerekçeleri mazur
görülebilse de bu gerekçeklerin metodolojik meşruluk için de kullanılması
tartışılmalıdır. Öte yandan temel bir metodolojik sorun olarak kabul edilen panel seçimi
ve yönetimi ile ölçme işlevlerinin biribirinden ayrılması konusunda örneğin İngiltere'de
BARB (Broadcasters Audience Research Board) titiz davranarak birinci işlev için
RSMB'yi ikinci işlev olarak da Taylor Nelson Sofres'i seçmiştir. Türkiye'de de benzer
şekilde TİAK (Televizyon İzleyici Araştırmaları Komitesi) ölçüm için AGB Anadolu'yu,
panel hanelerinin tesbitine yönelik anketler için de Zet Nielsen'i seçmiştir. Ancak panel
yönetiminin halen AGB Anadolu tarafından yapılıyor olması, sorunun tam olarak
çözülemediğini göstermektedir (Atabek, http://www.umitatabek.net/research.html).
Sonuç: Radyo ve Televizyon Pazarında TİAK Etkisi
Radyo ve Televizyon pazarında dinlenme ve izlenme ölçümleriyle ilgili olarak
hem reklam sektöründen hem de ölçümün tarafı konumunda olan yayıncı kuruluşlardan
sıklıkla eleştiriler gelmektedir. Genel olarak eleştiriler; (a) örneklemin büyüklüğü ve
örneklemin geneli temsil edip etmeği; (b) öçümlerin yalnızca TİAK üyesi yayıncıların
programlarını kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesi, çerçevesinde toplanmaktadır
(Atabek, http://www.umitatabek.net/research.html).
Genel olarak ülkemizdeki medya ölçümleme pazarı değerlendirildiğinde; (a)
reklamveren ve reklamcıların oluşturdukları sivil örgütlerinin ihale düzenleme yoluyla,
radyo-televizyon ölçümleme şirketleri pazarını düzenlemede etkili oldukları; (b) 1992
yılından bu yana tek bir firmanın televizyon izleme ve ölçümleme konusunda pazar
egemeni olduğu; (c) 2002 yılından bu yana da radyo pazarındaki ölçümlemelerde yine
aynı sivil toplum kuruluşlarının etkin olduğu göze çarpacaktır. Bu noktada herşeyin
serbest pazar söylemiyle örtüştüğü varsayımı ortaya atılabilir. Ancak yayıncı
kuruluşların reklam gelirine olan yüksek düzeydeki ihtiyaçları, onları reklamcıların
müşterisi yapmakla birlikte, gerçekleştirdikleri yayınlarıyla müşterileri, reklamcıların da
hedefi olan toplum kesimidir. Oysa yapılan araştırmaların doğruluğunun incelenmesi
bakımından TİAK dışında kimsenin yetkisi bulunanamaktadır. Bir üniversitenin
araştırmaları denetler konumda görünmesi ise tek başına çözüm getirmez. Pazarın
yapısal düzenlenişi içinde –reklamverenler/reklamcılar/yayıncılardan oluşan bir
buluşmanın eseri TİAK düşünüldüğünde- başkaca kuruluşların yaptıkları araştırmaların
dikkate alınma olasılığı da zayıftır. Burada serbest pazarın varlığından söz etmek
oldukça yanlıştır. Bu yapılanma biçimi uluslararası pazar egemenlerinin kuralsız pazar
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ortamı aracılığıyla kendi uzantılarını oluşturma şeklidir. Fiili bir tekelin varlığı
ortadadır. Yapılan ölçümlerle yalnızca reklamverene, reklamlarının yeri ve konumu
hakkında hizmet üretilmemekte, reklama muhtaç olan radyo ve televizyon
kuruluşlarının yayıncılık anlayışları da dolaylı olarak belirlenmektedir. Bunu yapan
kuruluşların hangi örneklemle, hangi nitelikte bir araştırma ile çalışmalarını yürüttükleri
ise toplum kesimleri tarafından bilinememektedir.
Radyo ve Televizyonların yayınları konusunda hem içerik bakımından hem de
kuruluş ve işleyişleri bakımından denetleme konusunda tam yetkiye sahip olan (olduğu
en azından yasal olarak bilinen), devletin düzenleyici kuruluşu RTÜK’ün, en azından
araştırma verilerinin doğruluğu konusunda yetkisi olabilirdi. Zira TİAK meslekle ilgili
kurum ve kuruluşların çıkarlarını korumakla yükümlü bir organizasyondur. Oysa
RTÜK, anayasal yetkilerle düzenlenmiş ve toplumun çıkarlarını gözetmekle kurulmuş
bir yapıdır. Yine RTÜK kanununda 4756 sayılı yasayla gerçekleşen değişim uyarınca,
RTÜK’ün ulusal izlenme oranları belirlemek için araştırma gerçekleştirebileceğine
ilişkin bir düzenleme getirilmiştir. Radyo ve Televizyon kuruluşlarında hisse paylarının
hesaplanması konusunda, hisse oranlarını radyo ve televizyon kuruluşunun izlenme
payına göre düzenlemeyi esas alan ‘kuruluş ve hisse oranları’ başlıklı 29.maddesinin (f)
bendi; “Ulusal izlenme oranları, Üst Kurul tarafından her takvim yılı için tespit edilir ve
o yılı izleyen Ocak ayı içinde açıklanır.” (RTÜK, http://www.rtuk.org.tr/kanun5.htm)
demektedir. Fakat RTÜK bu anlamda bir çalışmayı hiç yapmamıştır. Oysa pazarda
izlenme verileri konusunda alternatif araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır. En azından
TİAK aracılığıyla gerçekleşen araştırmaların veri doğruluğunun kontrolü
gerekmektedir. Toplumsal sorumluluk açısından bu bir zorunluluktur.
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Jerry Seinfeld: an embodiment of the American dream on the TV screen
Arş. Gör. Buket CENGİZ
Özet
New York’ta bir stand-up komedyeni olan Jerry Seinfeld ve üç arkadaşının günlük hayatlarından yola çıkan
Seinfeld adlı sit-com “hiçbir şey üzerine” bir dizidir. Buradaki hiçbir şey kavramı, New York’un merkezinde yaşayan
insanların hayatlarındaki hiçbir şeyin bile fazlasıyla eğlenceli, ilginç ve heyecan verici olduğu konusundaki
Hollywood söylemini yansıtan bir Amerikan rüyası resmi çizmektedir. Amerikan rüyası, dizide, iki katmanda alt
metin olarak belirmektedir: Birinci katmanda ışıkları hiç sönmeyen New York’ta her zaman canlı ve renkli olan
hayatlar, ikinci katmada ise yalnızca kendi hayatının hiçbir şeyliğini meta haline getirip bunu pazarlayarak
milyonlarca dolara ve uluslararası üne kavuşan bir kişi olarak Jerry Seinfeld’in ulaştığı Amerikan rüyası. Bu alt
metine parallel olarak dizi boyunca kendi kendini yaratan Amerikalı sterotipinin ve 1980’ler sonrasının neokonservatif politikalarıyla daha da güçlenen apolitik ve kendinden başkasını düşünmeyen karakter tipolojisinin
promosyonu gözlemlenebilir.
Anahtar sözcükler
Seinfeld, Amerikan rüyası, televizyon, sit-com, meta.
Abstract
The sit-com Seinfeld based on the lives of the stand-up comedian Jerry Seinfeld and three of his friends is
“a sit-com about nothing.” The concept of nothingness here illustrates a picture of the American dream which
reflects the Hollywood discourse on how fun, interesting and exciting is even the nothing in the lives of those who
live in the center of New York. The American dream appears in two layers as the subtext of the sitcom: In the first
layer the all time colorful and fun lives in New York where the lights never go off and in the second layer the
American dream that Jerry Seinfeld has reached by turning the nothingness of his own life into a commodity and by
selling this becoming a millionaire and an international celebrity. Parallel to this subtext, throughout the sitcom a
promotion of the self-made American sterotype and the apolitical, self-centered character typology which has risen
particularly in the post 1980’s in accordance with the neo-conservative politics, can be observed.
Keywords
Seinfeld, American dream, television, sitcom, commodity.

1. Introduction
In this essay about the television sit-com series Seinfeld, I am going to discuss
that Jerry Seinfeld the person turns his own life into a commodity, and by selling this
commodity he reaches the American dream. I will argue that throughout the sitcom a
promotion of the American dream is being made. I will also comment that in the sitcom
the individualistic, self-centered character type which is a product of the American
dream is being illustrated as an ideal personality model and his life is being presented as
an ideal life style.
In the first part of the paper I’ll give a very brief idea on the American dream
asking the question: Is there a concrete concept of the American dream? I will show
what I see as the American dream and how I apply this to the Jerry Seinfeld situation in
two layers: In the first layer, I am going to discuss the American dream that Jerry
Seinfeld experienced before he turned his life into a sit-com and became a millionaire
with that. In the second layer I am going to focus on the American dream that he has
reached by turning his own life into a commodity. I will argue that the first one is the
American dream from the eyes of the audience of the sitcom, who are the ordinary
people. On the other hand, I will introduce the second one as the dream of the person
whose life is dreamed about by these ordinary people. This will be an account of the
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multiple layers of the American dream being reflected on different classes in the social
hierarchy.
I will conclude by portraying the personality model promoted in the series, and
this model’s location in the historical and material context of the contemporary society.
2. Everybody’s American dream: American dream and subjectivity
American dream is mostly thought and accepted as being a widespread
aspiration of many Americans and non-Americans all over the world to have a good life
in America. For Americans its basis is laid in living a better life than their parents did.
For non-Americans this comparison does not make much sense, as their life in America
will be a completely new thing from their earlier life. Thus it is incomparable with the
life of their parents who lived in for instance in Nigeria, Estonia or in Turkey, as living
in the U.S. is supposed to be different in all ways from what they have experienced in
their own countries. Certainly it will be better than what their parents had, but as in the
new world life will be so different it is not possible to take the lives of their parents as a
base for comparison.
2.1 The basic needs fulfilling American dream
A house with a garden, a car, financial security for today and future are the
characteristic themes of the American dream. It is important to note that these are the
basic human needs. In that sense American Dream is actually what everyone should be
able to have anyway. The thing that makes it a dream is that, in the capitalist economy
basic human needs are difficult to be fulfilled for the majority of the world population.
This sense of the American dream is in fact, not different from what a socialist would
try to supply for all of the individuals of a socialist society: Basic material conditions to
live a happy and satisfying life. In this sense American dream can be seen as what
should not be the dream but the reality for everybody. In this sense of the concept, the
american dream is not a rapacious thing. We can call this, the basic needs fulfilling
American dream. The song The House I Live In written by E. Robinson and L. Allen
and sung by Frank Sinatra, recorded in January 19, 1946 by Columbia Records is a
good example for this dimension of the American dream. The song’s lyrics: “What is
America to me?/ … The house I live in/ A plot of earth, a street/ The grocer and the
butcher/ Or the people that I meet. The children in the playground/ … The wedding and
the churchyard/ The laughter and the tears/ And the dream that’s been a growing/ For
more than two hundred years. …” illustrate a modest fantasy world, where the dreamed
objects are not the greedy demands of the consumer society but the minimum
requirements for a materially fulfilled life-standard.
2.2 American dream as a form of psychological escape
Another version of the American dream can rise from the nationality of it, where
the American label constitutes the most important part of the dream. This is valid mostly
for the people outside of America, for whom American dream means a dream-like life,
which they see in Hollywood movies. They watch Hollywood movies and live in a
dream-world created by these films. As all these Hollywood movies take place in
America, this dream-world becomes America itself, and the American dream-world
takes place in the psyches of those who watch these films. Their dream of leaving the
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whole life that they have got and going far away becomes identified with the image of
America. This is a psychological mechanism that goes far beyond a wish to change of
socio-economical classes. This is connected with the image of America that we- those
who live anywhere else than America- create in our imagination. We can define this as
psychological escape form of American dream. It can be useful to divide this form of
the American dream into three: The continent dream, the suburban dream and the city
dream.
Many people all around the world watch Western films and dream of being in
America. Huge highways to horizons, a different world of imagination in each state, a
big car with a strong sense of individual freedom and being open to encounters are the
basic motives of the continent dream. Like we hear in the famous Chris Isaak song
“Blue Hotel on a lonely highway” or in a film of Wim Wenders such as “Paris Texas”
this dream has a lot to do with discovery through the huge continent which leads to a
self-discovery.
The suburban dream is the life of the happy American family. A modern father
figure like Bill Cosby, strong but not restricting family ties, happy summer breakfasts in
the garden are the main themes of this. An exciting student life in smart colleges, both
fun and respectable, adds to the attraction of the dream for the younger people.
New York with its lights all around, the soothing feeling of romance in the films
of Sunday night cinema clubs on television channels, the never dying fun, never
sleeping cities are just a couple of the themes that lay the basis of the city dream.
2.3 The ultimate American dream
On the other hand; for many people American dream has to do with having
one’s own business, to be one’s own boss, thus owning the means of production. From
here emerges the ladder that goes to being really rich. Self-made man, a main and
central concept of the American dream belongs to that vision; self-made man creating
his wealth from zero is an important pattern in all the success stories of the American
dream.
This perception of the American dream can lead to a mentality where the
dreamers’ eyes are not on the basic needs for a materially fulfilled life, but, on being a
part of the ruling class. Thus here, the dreamer is not only American-dreaming of
getting out of the working class but to be a member of the ruling class. We can call this
the ultimate American dream. James M. Jasper says: “… the real excitement of the
American dream, today more than ever, is the fantasy of being rich, not comfortable.
We may complain about the rich, but we need them for our reveries.” (Jasper, 1957,
p.132)
3.1 The two layers of the American dream in the Jerry Seinfeld example
3.1.1 The psychological escape
The television sit-com series Seinfeld is a very unique example being the direct
reflection of an ordinary person’s life. The word ordinary here is going to form our
basis of the division between the two layers of American dream exploring our example
of Seinfeld. It is important to note that, although Jerry Seinfeld works as a stand up
comedian in the sitcom he is not a very famous man living a glamorous life. His
working as a stand-up comedian is portrayed as an ordinary thing in the sitcom. This
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does not add anything to his daily life. Instead, the excitement in his and his friends’ life
comes from its nothingness, as this is a sit-com about nothing.
In the sitcom two layers of the American dream keep flowing. The first layer of
the American dream that is being promoted in the sitcom is the life of the real person
Jerry Seinfeld. This is an inspiring dream for particularly the young audience all over
the world who dream about U.S. and for those who live in U.S. but not in New York. In
this layer the American dream we aspire is almost all to do with being in the center of
New York. As the sitcom is about nothing, actually this dream is also about nothing.
Dream is in the tissue of the picture of New York, even apart from it there is nothing in
this picture.
Money is never a concern for any of the characters that we see in the sitcom.
Jerry is a stand-up comedian but we don’t have any idea on how often he makes his
shows, in how many venues or how much money he earns. Elaine has got a job in a
publishing company. George is unemployed but we never witness this creating a
problem in his life and we never know how Kramer makes his life, but it doesn’t seem
to matter. They are never broke and this is one aspect of their lives to dream about.
Nobody lacks a roof over her top, nobody is in debt, and nobody is carrying the burden
of unemployment. There is nothing to worry about. This is the main sense of
nothingness in the sitcom that makes it so easy for people to dream about.
Even though all the characters in the sitcom are neurotic, in their lives we don’t
see a feeling of anxiety that is created by their neurosis. Things never get bad enough to
stop the fun. They all have fun, even when they have some troubles, as these troubles
are never serious enough to create anything more than exciting small talk. The
characters in the sitcom are never bored, they are never depressed. There is never a fear
or risk of insomnia in New York, because lights in New York never go off completely.
The lives of ordinary people living in upper north side of Manhattan is itself a dream for
millions and millions of people all around the world, even though there is nothing
extraordinary about it. Furthermore, their life is a dream because there is nothing
extraordinary about it. This is the message. On that level of the sit-com, a version of
what we called above the psychological escape form of the American dream is
promoted. It can be interesting to note that somewhere quite far away from New York,
in Istanbul, some of the bars that are accepted to be the coolest and most fashionable
have got names such as Manhattan, Bronx, New Yorker. The power of popular culture
figures on life style decisions of people can be seen even as an authority effect:
… because of the ‘openness’ of social life today, the
pluralisation of contexts of action and the diversity of ‘authorities’,
lifestyle choice is increasingly important in the constitution of selfidentity and daily activity. Reflexively organized life-planning,
which normally presumes consideration of risks as filtered through
contact with expert knowledge, becomes a central feature of the
structuring of self-identity. (Giddens, 1991, p.5)
3.1.2 The ultimate American dream
On the other level of the American dream message there is what Jerry made out
of his own life: the sitcom about his life that brought him millions of dollars. J. Seinfeld
turning his life into a commodity and selling it reaches to what we called above the
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ultimate state of the American dream. This is hidden under the first layer. The message
is that, if you know how to use it, only to have a life can give you the chance of
reaching to excessive amount of wealth, to win the lottery.
This state of American dream can also be seen as the dream of the dreamed
ones. In that respect it also fits to the notion of the American dream as having a better
life than our parents. The life that we will live, the American dream that we are going to
reach will be a dream in our parents’ eyes, while our kids will have the American dream
of living a better life than we did. In that case they, the dreamed ones, will have their
own dreams. This goes spirally towards the higher and higher steps of the social
hierarchy until the point what we call as the ultimate state of the American dream. It
would be helpful to point out that in that state of the American dream apart from money
there is also fame and glamour. This is the second layer of the American Dream that is
promoted in the sitcom Seinfeld, what we called above as the ultimate state of the
American dream.
This form of the American dream as the dream of the dreamed is a helical where
one gets inside there might be no way out. This is the reflection of the struggle of the
individual to jump classes, to own more and get to a better position in the social
hierarchy. This is where the distinction between to posses some material goods and to
posses an identity vanishes pathologically, destroying the individual, the self, the soul.
On his essay about Erich Fromm’s book To Have or To Be Funk says:
Fromm’s starting point in To Have or to Be? is the observation that
orientation towards having is today a great phenomenon having its
footing in the economic and social conditions of a society which has
too much and as a consequence can succumb to temptation to define
itself by having. In the structural conditions of the present economy,
the present organization of work and the present co-existence, the
roots for the abundant loss of one’s own psychic forces can be found.
4. Isolated, neurotic and egotistic: Not the good Samaritan
In the sitcom Seinfeld we do not see the real person Jerry after he reaches to the
ultimate state of the American dream, we see him until this happens. Creating a sit-com
based on his own life, he turns his life into a commodity and by selling it he makes a
fortune.
In this step of this essay we will argue that what we see in the show, the sitcom
character Jerry as the reflection of the Jerry in the real life, and his friends are all
portraying the stereotypes of personalities that the promotion of this ultimate form of
the American dream is aiming at.
According to Lasch, a basis is needed,
… on which to make connections between the narcissistic personality
type and certain characteristic patterns of contemporary culture, such
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as the intense fear of old age and death, altered sense of time,
fascination with celebrity, fear of competition, decline of the play
spirit,
deteriorating relations between men and women. (Lasch, 1979, p.33)
Exploring the psychological portrayals of the characters and discussing their
self-centered, egotistic patterns of personalities on psychological grounds is something
out of the scope of this paper. That is why to prevent any sense of misuse of the term,
instead of calling the characters narcissistic we will prefer to call them self-centered and
egotistic. That would prevent us from spreading to the area of psychology and behave
like some critics that Lasch criticizes for using the term randomly:
Narcissism remains at its loosest a synonym of selfishness
and at its most precise a metaphor, and nothing more, that
describes the state of mind in which the world appears as a mirror
of the self. (Lasch, 1979, p.33)
In this section, we will only focus on some certain examples of the self-centered
and egotistic features of the characters. According to Adorno;
it seems timely to investigate systematically socio-psychological
stimuli typical of televised material both on a descriptive and
psychodynamic level, to analyse their presuppositions as well
as their total pattern, and to evaluate the effect they are likely
to produce. (Adorno, 2002, p.158)
The four main characters of the sit-com Jerry, Elaine, George and Kramer are all
living on their own. They don’t have strong family ties; in contrast they believe that a
certain distance between them and their families have to be kept. They don’t have
serious relationships, their affairs with the opposite sex never goes beyond brief sexual
encounters. One of the very characteristics of the sit-com is that in 180 episodes that we
watch we do not see a single character in love with someone. Nobody gets heart broken,
or feels upset about losing someone. In the episode The Voice1, Jerry tells Claire- the
woman he dates with in that episode- about the voice that comes from her stomach. This
upsets Claire and she leaves him; only to come back after a short while to say that if he
does not imitate this voice again they can come together. Jerry does not accept that, he
prefers to be able to imitate the voice. Certainly, this is a parody and it is a sit-com
where things are not taken seriously but rather made fun of. Still, this is a good example
of the way the characters in the sit-com approach each other. In the Seinfeld world
nobody is important. People come and go. The constant flow of people is another
important theme in the sitcom. In each episode there are a number of new people in the
lives of the main characters. They know so many people. There is an excess of people.
They keep encountering people on the street whom they know from the college years or
from some other places. They keep meeting new people. This aspect fits completely to
1

Air Date: October 2,1997 (All air dates are taken from “Seinfeld and Philosophy”).
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the fantasy of fun and excitement never ending in New York. Even George, a bold, fat,
short guy without any self-confidence, does not have any problems with dating goodlooking women. He even finds himself in trouble ending an affair. George, Jerry and
Elaine discuss with each other on after how many dates they can break up on the phone
and after how many dates they have to actually meet the person to break up. In the
episode The Sponge2, because of the lack of contraceptive sponges in the city, Elaine
becomes selective in choosing the men she sleeps with. Apart from that sort of a
practical reason we don’t see them a concern like that.
We almost never see any of the outside characters more than one episode long.
They all expire after one episode. People are not worth to be kept longer than an
episode. Because there are so many people around the main characters, they seem to be
behaving as if they are trying to liquidate that excess of people.
In the sitcom we never see any of the characters alone. This supports the theme
that they never feel lonely, or solitude and they never will. In the city there is a constant
flow of people, and everybody is replaceable with another. Their friendship with each
other fits to that as well. We never see them in a position that this friendship is tested.
They never have to do something important for each other. We all know that if they
have to, they are not going to do that. But this is not revealed in the sitcom, because the
essence that is being given there is, in that dream world in Manhattan, friends are to
share fun with. Not to share sacrifice, love or emotional support.
This is also connected with the fact that they never reflect their feelings. In the
episode The Serenity Now3 Jerry’s new date recognizes that he never reveals his anger
and tries hard to see him mad. In the end she manages to do that, but this brings an
unexpected result. When one feeling is revealed other feelings get revealed too, such as
love and caring. Jerry tells George that he loves him, and proposes to Elaine. They first
get shocked and don’t react in a positive way, but then George tells his life story to
Jerry opening all his heart to him. This shock brings Jerry to himself and gets out of that
situation of trance full of love and caring. At that moment Elaine comes saying that she
accepts the proposal, but Jerry just says that nothing like that will happen. He leaves
them in the room and gets out. The other two do not seem disappointed at all, as from
the beginning they felt there was something completely wrong with Jerry behaving in
that way.
In another episode called The Pool Guy4, Jerry tells the man working in the
swimming pool and who tries to become friends with him and thinks that Jerry doesn’t
want that because he looks down on him as he works in the swimming pool. Jerry tells
him: “Look Ramon, you're, you're a nice guy. But I, I actually only have three friends. I
really can't handle any more.”
To be in a friendship or a relationship is the most difficult thing for these urban,
cosmopolitan, contemporary New York -Manhattan characters. George gets engaged to
Susan after a pact that he makes with Jerry promising that they would both change.
Soon after the pact Jerry changes his mind but unfortunately by then George is already
engaged. After a couple of episodes, during the wedding preparations Susan gets
2

Air date: December 7, 1995
Air Date: October 9, 1997
4
Air date: November 16, 1995
3
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poisoned because of licking the poison in the envelopes of the invitation cards. Even
before the funeral of Susan, George makes another attempt at Maria Tomei, a woman
that he has fancied for a while.
As mentioned above, the fun and excitement is constant in these people’s lives.
We barely ever see them watching television with blank eyes. All together they have got
things to do, if nothing sit in the diner and chat. Certainly, we barely ever see them
reading a newspaper or a magazine, let alone a book, apart from Elaine sometimes, as
she works for the publishing company. In the episode The Ex-girlfriend5, George
complains that he could not get his books from the woman that he just broke up with.
Jerry asks him if he had read them and when George says that he did, Jerry asks: “What
is this obsession people have with books? They put them in their houses - like they're
trophies. What do you need it for after you read it?”
The best example of their self-centered, egotistic personalities appears in The
Finale6 episode where the four get arrested because of breaking the Good Samaritan
Law. The officer tells them that under this law they are required to help or assist anyone
in danger as long as it's reasonable to do so. Having heard that George asks Elaine;
“Why would we want to help somebody? That's what nuns and Red Cross workers are
for.” According to Theodore Shick Jr.; “… we learned that Jerry’s, George’s, Elaine’s,
and Kramer’s ‘selfishness, self-absorption, immaturity, and greed’ was not only
immoral, but also illegal in some jurisdictions.” (ed. Irwin, 2000, p.183)
5. Conclusion
The end of 1980’s and the beginning of 1990’s was a period when the ultimate
success of the New Right was spreading all around the world. Ronald Reagan in US and
Margaret Thatcher in Britain were declaring their victory against any sort of left wing,
even liberal opposition. The cold war was ending, with each East European state
disconnecting itself from the Soviet Union, and Soviet Russia dissolving into pieces.
Under these conditions, to be a leftist or even to have any sort of social and political
consciousness was regarded to be abnormal. The propaganda that capitalism won over
communism, right won against left was making good sense for most of the people.
Those who tried to change the world, for example the 68 generation as the latest
example of the big movements of the left were now a far away nostalgia for the
museums. The times came now when the individual instead of society and the personal
instead of social and political seemed to be winning.
On the other hand, especially in America and especially in New York, these
were years of a vital economy. With the new technological reforms, computers entering
to offices, there were new job possibilities all around the world. For a young and clever
person who would make the right moves at the right time a very successful and wealthy
life seemed very accessible. The concept of the yuppie, another sort of self-made man,
“a young upwardly mobile professional person; someone under 40 who prospered
during the 1980s” (dictionary.reference.com) was appreciated highly. These were the

5
6

Air date: January 23, 1991
Air date: May 14, 1998
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years when de-politicization of the youth reached at its peak point and anybody who
cared anything else then himself started to be regarded stupid.
To live for the moment is the prevailing passion – to live for
yourself, not for your predecessors or posterity. We are fast
losing the sense of historical continuity, the sense of belonging
to a succession of generations originating in the past and
stretching into the future. (Lasch, 1979, p.5)
Seinfeld was a sitcom which became very popular in those years. It corresponded
with this social context very well. The shiny dream city New York, with its characters
clever enough to make their ways to the center of the city, aware enough not to be
interested in anything else then themselves and cool enough not to have any emotions of
love and devotion to anyone. The most popular sitcom of 1990’s7 Seinfeld marked this
new type of the individual in its very essence. That is why it became so popular.
Unfortunately, this famous, cool American individualism has still been spreading all
around the world not with any less speed than that of Mc Donald’s restaurants or Coca
Cola.
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Another world wide popular NY sitcom of the last decade Sex and the City is also still attracting
millions of audience in every country that it is aired.
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Medyada Ticarileşme Olgusu
Yrd. Doç. Dr. Vedat DEMİR
Özet
Medya demokrasinin ve toplum yaşamının vazgeçilmez unsurudur. Bu araçların toplumun
bilgilendirilmesi ve olaylardan haberdar edilmesi, kamuoyunun sözcülüğünü yapmak, sağlıklı bir
kamuoyunun oluşturulmasına katkıda bulunmak gibi önemli görevleri vardır. Kamuoyunun fikir, kanaat ve
eleştirilerinin yöneticilere ulaştırılması, yöneticilerin mesajlarının da kamuoyuna iletilmesi açısından
demokratik sistemin sağlıklı işlemesini sağlayan kurumlarından biri olarak görülen kitle iletişim araçları, aynı
zamanda üzerlerinde büyük bir sorumluluk da taşımaktadırlar. Medyadaki ticarileşme olgusu ise bu
sorumluluğun gereklerinin yerine getirilmesinde önemli sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Çalışmada medya
alanında ticarileşme süreci, nedenleri ve sorunları ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler
Medya, Ekonomi, Ticarileşme, Küreselleşme
Abstract
Mass media are a fundamental element of democracy and social life. These communication media
play a pivotal role for public information, creation of a healthy public opinion and are mandating the publics’
voice. As mass media are bi-directional active in transferring publics’ opinion and critics to the
administration and vice versa the administrations’ message to public awareness, they are recognised as
fundamental for the proper working of democratic system. This fact burdens great responsibility on the mass
media. Commercialisation of the mass media produces great obstacles for the application of this
responsibility. This paper examines these problems.
Key Words
Mass Medıa, Economy, Globalization, Commercıalısatıon

Giriş
İletişim olgusu her yönüyle ekonomiyle iç içe geçmiş durumdadır. Öncelikle
haber ve bilgi akışı ekonomik kararların alınabilmesi, verimlilik ve faaliyet yönlerinden
önem taşımaktadır. Bilimsel ve teknik alanlarda bu önem, konuyu günümüz uluslararası
tartışmalarında öncelikli bir konuma sokmuştur. Ulusal ve uluslararası pazarlar üzerine
yeterli bilgiye sahip olmadan ticarî ve sanayi faaliyetlerde bulunulması mümkün
değildir. Küreselleşen yeni dünya sisteminde de medya, ekonominin en önemli
alanlarından biri haline gelmiştir.
1. Medya Ekonomisi
Bugün dünyanın büyük bir kesiminde, iletişimin önemli bir bölümü ticarî
faaliyetlerdir. Gazeteler, süreli yayınlar, kitaplar, filmler, bilgi-işlem ile radyo ve
televizyon büyük bir oranda bu ticarî faaliyetlerin içindedir. Pazar ekonomilerinin ticarî
faaliyetleri içinde, son yıllarda iletişim araçlarının muazzam ölçüde yayılmasına,
eğlence ya da kültür ürünlerinin satışından elde edilen milyarlarca dolarlık gelirlere,
reklamcılığın giderek artan bütçesine, dev birikimler oluşturmak için iletişim araçları
arasında ve iletişim araçlarıyla diğer sanayiler arasında birleşmelere benzer çok sayıda
örnek bulmak zordur. Medya ekonomisinde iletişimin içeriği—haber ya da eğlence ya
da her ikisinin karışımı—ticarileşmiş ve satılmış herhangi bir ürün gibi işlem görür. Bu
durum büyük bir medya ekonomisinin oluşmasına yol açmaktadır.
Medya ekonomisi en başta medyanın kendi giderlerinin yükselmesinden dolayı
büyümektedir. Özellikle bu alandaki teknolojik gelişmeleri uygulamak maliyetleri
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büyük ölçüde yükseltmektedir. Günün olaylarını daha yakından izleyebilmek için, her
medya olabildiğince hızlı olarak haber almaya çalışır. Basın, radyolar ve televizyonlar,
sürekli muhabirler bulundurma, röportajcılar gönderme, haber ajanslarına abone olma
gibi yollarla haber kaynaklarını artırırlar. Gazeteciler, gazeteleriyle haberleşmek
amacıyla, gitgide daha karmaşık yöntemlerden yararlanırlar. bir haberi rakiplerinden
önce alabilmek ya da bir haberin yayın tekeline sahip olabilmek için yapılan araştırma
çok daha pahalıya mal olur( Desmoulins, 1995, s.20).
Medya endüstrisinin, genel olarak, diğer ekonomik faaliyetlerinkiyle
karşılaştırılabilecek bir biçimde gelişmesine karşılık, bu endüstrinin ürünlerinin kendine
has yani, ona ayrı bir özellik kazandırmakta ve tüm üretim ve dağıtım sürecine olduğu
gibi medya pazarının yapısına da yansıyan sonuçlar doğurmaktadır. Böylece, ekonomi
biliminin ayırt ettiği üç etken biraya gelmiş oluyor: hammadde, emek, ve ister kamusal
ister özel kökenli olsun, sermaye(Desmoulins, 1995, s.11).
Ünlü İletişim bilimci Marschall McLuhan'a göre ise “enformasyon artık alınıp
satılan, ekonomik ticaret eşyası üretmekte kullanılan bir araç değildir; çünkü
enformasyonun kendisi alınıp satılan bir meta haline gelmiştir”. İletişim alanı tümüyle
bir endüstriye dönüşmüştür. Ekonomik güç, üretim araçlarını ellerinde
bulunduranlardan, enformasyon üreten kitle iletişim araçlarını kontrol edenlerin ellerine
geçtiğinde bu insanlar sadece üretim araçlarını ellerine geçirmiş olmakla kalmıyorlar
aynı zamanda bu olay yabancılaşma sorununa yol açtığından enformasyonun anlamını
da değiştirmekte—böylelikle üretilen enformasyonda bir anlam kaybı söz konusu
olmaktadır(Eco, 1991, s.94).
Son yıllarda medyada temelden yeni yönelimler görülmektedir. Bunların başında
radyo ve televizyonun çift başlı bir yapıya bürünmesi, medyalar arası temerküz ve
gittikçe reklam ağırlıklı ekonominin önem kazanması gelmektedir (Weischenberg,
Altmeppen, Löffelholz, 1998, s.111). Öte yandan iletişim kurumlarının kendileri de,
ayrılan kaynaklar, altyapı ve sabit sermaye yatırımları, yarattıkları istihdam ve hasıla ile
ulusal ekonomi içinde geniş bir ticarî ve sanayi sektörü ortaya çıkarmıştır. Bir ülke, ister
gelişmiş, ister gelişme yolunda, ister pazar ekonomisi, isterse merkezi plana dayalı
olsun, bu durum geçerlidir. Basımevleri, yayınevleri, radyo, televizyon kuruluşları,
basın, reklam, halkla ilişkiler ajansları, bilgi işlem merkezleri, veri bankaları vb. ile bu
alanda kullanılan donanım maddelerini üreten ve/veya pazarlayan kuruluşlar, değişik
ölçeklerde ama mutlaka hemen her ülkede bulunmaktadırlar. Kuruluşların birçoğu artık
ulusal ekonomik sınırlarını aşarak uluslararası ekonomik yaşamın önemli öğesi
çokuluslu dev şirketlerin kapsamına girmişlerdir(Kaya, 1985, s.21).
Son dönemde medya yatırımları ekonomik sistemler içinde çok önemli yerler
tutmaya başlamıştır. Örneğin 1990'larda Rupert Murdoch'a ait Uluslararası medya
şirketi News Corporation'un ekonomik bir krize girmesinin tüm batı ekonomik
sistemlerine yan etkileri olabileceği iddia edilmekteydi. Çünkü News Avustralya
medyasının yüzde 70'ine, İngiltere'de yüzde 30 ile 40 arası bir paya, Amerika'nın önemli
bir televizyon kuruluşuna hakim olarak dünyanın en önemli medya şirketlerinden
birisiydi ve onun hasar görmesinin dünya ekonomisini etkiyecek bir öneme sahip
olduğu iddia edilmekteydi(Shawcross, 1994, s.16).
Günümüzde medya ister ulusal düzeyde, ister küresel düzeyde olsun,
ekonominin önemli ve ayrılmaz bir parçası durumundadır. Medya etkinliğinin gelişen
teknoloji ve hızlı rekabet karşısında pahalı bir uğraş alanı haline gelmesi, yayıncılık,
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matbaacılık, haber ajansları, reklamcılık ve bilgi-işlem merkezleri gibi yan sektörlerle
olan yoğun ilişkisi de medya ekonomisini güçlendirmektedir. Büyük medya
şirketlerinin kendi aralarında ve öteki sektörlerle yaptıkları birleşmeler ve işbirliği ve
bunun uluslararası düzeydeki yansımaları da medyanın ekonomi içindeki payını ve
etkinliğini artırmaktadır. Medya ekonomisi ticarî faaliyet olarak bu gücünü gelecekte
daha artıracak gibi görünmektedir.
2. Ticarileşme Kavramı
Ticarileşme büyük sermayenin medya alanına girmesiyle yaşanmakta olan
olgudur. Daha önce küçük işletmelerle gazetecilik etkinliğini yürüten medya
kuruluşları, daha sonra bu alanda yaşanan teknolojik gelişmelerin de etkisiyle büyük
sanayi işletmeleri haline geldiler. Bu işletmelerin diğer sektörlerle olan birleşmeleri ve
holdinglerin yan kuruluşları haline gelmesi, ticarileşme kavramını da gündeme
getirmiştir. Fakat medya alanında asıl ticarileşme tartışmaları, medyanın işlevlerinde
ticarî amaçlar doğrultusunda farklılaşmanın başlamasıyla hız kazandı.
Öncelikle genel kabul gördüğü üzere, gazete ve televizyon gibi medya
kuruluşlarının yayıncılık faaliyetlerini devam ettirebilmek için ticarî işletmeler halinde
yapılanmaları bir zorunluluktur. Burada asıl tartışılan konu, haber ve bilgi verme ve bir
tartışma platformu oluşturma gibi işlevlerinden dolayı kamusal bir araç sayılan
medyanın, sadece kâr etme amacıyla çalışan ve bunu birinci planda tutan kuruluşlar
haline gelmeleri tehlikesidir. Çünkü demokratik toplumun devamında önemli bir araç
olan medya asıl görevlerini sadece “kâr etme” gibi bir amaçla beraber yürütebilecek
midir? İşte burada medyanın “ticarileşmesi” sorunu gündeme girmektedir.
Medyanın bu ticarî boyutu, iletişim aracının kültürel ve sosyo-politik işlevi
konusunda problemler olmaksızın gerçekleşmemiştir. Bu sektörde grupların ya da çıkar
düşkünlerinin ortaya çıkışı, derin eleştirilere yol açmıştır (örneğin 1940'ta çevrilen
Orson Welles'in Yurttaş Kane filminin sanatsal biçimi üzerine). Bununla birlikte,
iletişim aracı, enformasyon ve güç (iktidar) arasındaki imtiyazlı ilişki, gazete
yatırımcıları ve yöneticilerini, bekleyebildikleri mâlî kârdan ziyade genellikle nüfuzla
güdülemeye itmiştir. Dünyanın çok sayıda bölgesi, özellikle de Avrupa'dakileri
saymazsak, gazeteler çoğu kez işadamlarının ve büyük sermayenin yatırım alanı
olmuştur (Charon, 1992, s.271).
1990’lardan sonra ise aynı olgu Avrupa’da yaşanmaya başlamıştır. Köklü bir
kamu yayıncılığı anlayışına sahip olan Batı Avrupa ülkelerinde de yayıncılığın
ticarileşmesi ile devletçi yayın politikaları terk edilerek, devletin yayın alanına
müdahalesini engelleyen liberal yasal düzenlemeler getirilmiştir. Kamusal yayın
kuruluşlarının egemenliğindeki Batı Avrupa ülkelerinde yayın alanının ticarî
kuruluşlara da açılması “ticarileşme” olarak adlandırılmaktadır(McQuail, 1990, s.298).
Weischenberg, Altmeppen ve Löffelholz’a göre (1998, s.34) ticarileşme
(kommerzialisierung) kavramı daha çok “sosyal sistemlerin gittikçe serbest pazar
toplumlarındaki ekonomik kurallara tabi olma sürecine” denmektedir. “Özel mülkiyet
mal değiş tokuşu ve kârın azamileştirilmesi, bu süreçte önem kazanan başlıca
kurumlardır”. Burada önemli kavram “sosyal sistem” kavramıdır. Çünkü bu aynı
zamanda liberallerin son dönemde savundukları her alandaki “özelleştirme” ve
“ticarileşme”nin sınırlarının nerede bitmesi gerektiğiyle ilgili tartışmada da önemli bir
boyuttur.
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Avrupa’da medya alanında ticarileşme 1990 sonrasında hız kazanmıştır. Örneğin
Alman medya sisteminde ticarileşme eğilimleri özellikle radyo ve televizyon alanında
göze çarpmaktadır. Düzenleme kurullarının politik bağımsızlaşması, özel istasyonların
kabul edilmesi, daha çok reklam gelirine ve izlenme oranlarına dayalı programların
ağırlık kazanması bu gelişmenin göstergesidir. Yazılı basında rekabetin artması, dergi
sayılarının ve tirajlarının artması ekonomik gücün belli merkezlerde temerküzü önemli
örneklerdir.(Weischenberg, Altmeppen, Löffelholz, 1998, ss.34-35).
Radyo ve televizyon alanında pek çok ülkede kamu ve devlet yönetim sistemleri
ortaya çıkmıştır. Bunlar bugün "karma" denilen sistemler çerçevesinde özel sektör ile de
yakın ilişkide olabilmektedir. Gazetelere gelince, her zaman piyasa ve özel girişim
alanına bağımlı olmuşlardır.
1631 yılında Fransa'da La Gazetta de France’ı ortaya çıkaran yayıncı
Theophraste Renaudot, her şeyden önce şirketini geliştirme kaygısı taşıyan, yönetim ve
sanayi adamı olarak bilinmektedir. Daha sonraki yüzyıllar da, çok zor sosyal ve politik
şartlarda daha başka gazete işletme biçimleri birbirini izlemiştir. Ancak partiler, siyasal
hareketler ya da büyük sanayi öncüleri tarafından ortaya çıkarılmış olsalar da, gazeteler
her zaman satılmak zorunda kalmışlar ve işletmelerin de iktisadi dengelerini ve
gazeteleri geliştirme yollarını bulmaları gerekmiştir(Charon, 1992, s.271).
Günümüzde medyanın önemli bir izleyici kitlesine ulaşabilen kesimleri büyük
kuruluşlardır ve kendilerinden daha büyük holdinglerle sıkı sıkıya bütünleşmişlerdir.
Diğer işletmeler gibi medya kuruluşları da alıcılara bir ürün sağlar. Onların piyasası
reklamcılar, “ürün” ise izleyicilerdir ve gözler reklam oranlarını büyüten daha zengin
izleyicilere dikilmiş durumdadır(Chomsky, 1993, s.20).
Medyanın işlevlerinin yerine getirebilmek için ticarî faaliyet içinde bulunması
günümüz şartlarında zorunlu görülmektedir. Fakat medya gibi kamusal görevleri olan
araçlar için sadece ticarî amaçlar güdülmesi, ticariliğin en önemli unsuru olan “kâr
etme” amacının bunların önüne geçmesi, demokratik toplumlardaki önemi dolayısıyla
medyanın uzak durması gereken bir durumdur. Ticarileşme kavramı bu açıdan, sadece
“kâr etme” amacına yönelik olarak faaliyette bulunan ve öteki kamusal görev ve
işlevlerini buna feda edebilen medya kurumları için kullanılmaktadır. “Medyanın haber
ve bilgi verme, toplumsal tartışma ortamını sağlamak için çoğulculuğa katkıda bulunma
gibi işlevlerinin yerini öncelikle ‘kâr etme amacı’nın alması” da ticarileşme kavramı
içinde değerlendirilebilir.
3. Ticari Medyanın Hakim Karakteristikleri
Ticarî medya bütün dünyada birbirine benzer özellikler gösterir. Bunlar genelde
liberal ekonomik modeller içinde diğer şirketler için geçerli olan özelliklerdir. Bu
durum medyanın da diğer ticarî alanlarla bütünleşmesi sonucunu doğurmuştur. Bunun
medya alanındaki etkileri doğal olarak diğer ticarî işletmelerden çok farklı olmuştur. Bu
durum medya alanında olması gereken kamusallık ve çoğulculuk gibi özellikleri
olumsuz yönde etkilemektedir. Ticarî medyanın tüm dünyadaki ortak karakteristik
özelliklerini, tekel ve temerküz, holdingleşme, çokulusluluk ve kurumsal değerler de
“kâr amacı”nın öne çıkması şeklinde sayılabilir.
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3.1. Tekel ve temerküz
Öncelikle ticarî medya kuruluşlarının tekelci bir eğilimi olduğu söylenebilir. Bu
klasik anlamda bir şirketin tek başına bütün piyasayı elinde tutması şeklinde
gerçekleşmemektedir. Ama medya alanı gibi farklı özelliklere sahip bir sektörde,
pazarın birkaç büyük şirkette toplanması bile tekelleşmeye yol açması açısından endişe
verici bir durum olarak görülmektedir. Çünkü bu durumun sadece ekonomik değil,
toplumsal ve siyasi etkileri çok daha fazla olacaktır ve demokratik sistemin sağlıklı
işlemesi açısından sorunlar ortaya çıkarabilecektir. Zaten genelde medya alanında
tekelleşme farklı şekilde gerçekleşmektedir. Bu durum birkaç şirketin belirli bir
endüstriden kâr ve güvenliklerini elde etmek için aralarında resmî olmayan bir bölüşüm
yapmalarına yani kartel fikrine gitmektedir.
Örneğin İngiltere’de beş büyük şirketin program alımını ve üretimini belirlemesi
ve geriye kalan 10 şirketin gerçekte onların isteklerine uymak zorunda olması
nedeniyle bir kartele benzediği ifade edilmektedir. Bütün bu şirketler çok büyüktür. Çok
sayıda kişiyi istihdam ederler ve ciroları çok yüksektir. Bu yüzden üretim için çok iyi
bir donanımları vardır ve medya materyallerini satın almak için çok fazla para öderler.
Bu, kendi alanlarında tekelleşmek için çok iyi bir yere sahip oldukları anlamına gelir.
1987’de bir ulusal günlük bulvar gazetesi olan Today’i kurmak Eddie Shah’a 15 milyon
sterline mal oldu. Yaşayabilmesi için yeteri kadar reklam alınamadığından Rupert
Murdoch’un News Corporation şirketi tarafından bir kısım hisseleri satın alınarak
kontrol edilmeye başlandı. Bu medya kuruluşlarının bir özelliği de kurumların dikey
olarak bütünleşmiş olmalarıdır. Yani, genel olarak, sözü geçen şirketler hiyerarşik
olarak tek bir holding şirkete doğru yapılanmıştır. Daha da önemlisi, dikey bütünleşme
ticaretin düzenleniş biçimini de tanımlar. Medya örneğinde, ürünün dağıtımı ve ürünün
satışı gibi işlevlerin tek bir kuruluşta toplandığına işaret eder(Burton, 1995, ss.49-50).
Ticarî medya kuruluşlarının bütün dünya ülkelerindeki en önemli yapısal özelliği
tekelleşme ve temerküz yönündeki eğilimleridir. Bu kuruluşlar, ticarileşme olgusunun
yaşandığı ülkelerde birkaç büyük şirketin etrafında toplanmaktadır. İngiltere ve ABD
örneklerinde görüldüğü gibi medya kuruluşları çok çabuk el değiştirerek birkaç medya
patronunun kontrolüne girebilmekte ve bu durumda küçük medya kuruluşları da
yaşamlarını devam ettirebilmek için bu holdinglerin egemenliği altına girmek zorunda
kalmaktadır. Ayrıca birkaç medya grubunun aralarında anlaşma yaparak kartel
oluşturmaları da çoğulculuğu ve serbest rekabeti önleyerek, ekonomik ve siyasi açıdan
önemli sorunlar ortaya çıkarabilmektedir.
3.2. Holding ve çokulusluluk
Ticarî medya büyük çoğunlukla ekonomik şartların da zorlamasıyla birkaç
büyük şirketin oluşturduğu holding biçiminde yapılanmaktadır. Bu durum, sadece
medya alanında sınırlı kalma şartı olmadan birlikte hareket eden şirketlerin bir parçası
olmaları anlamına gelir. Hem medya endüstrisinde hem de diğer endüstrilerde gücün
belirli ellerde toplanması söz konusudur. Küreselleşen ekonomik düzen içinde bu
eğilim, birçok ülkeye dağılmış bir şirket biçimiyle çokulusluluğu da beraberinde getirir.
Holding genellikle kârının bir kısmını medyaya ilişkin faaliyetlerden elde eder
çalışma alanının büyük bölümünü ise üretim ve satış oluşturur. Bunlar ABD'de olduğu
gibi genellikle; uluslararası tele-iletişim, savunma ve uzay amaçlı elektronik sistemlerin
üretimi, müzik aletleri, dondurulmuş gıda, yatırım şirketleri, kâğıt ve orman ürünleri

99

üretimi, kesimlik ağaç işleri, mobilya üretimi, araç kiralama gibi değişik üretim ve
hizmet alanlarından oluşur. Tüm bu sayılanlar büyük bir çeşitler karışımı gibi görünse
de aslında bir holdingin tanımıdır. Medya ile ilgili şirketlerden bir bölümü ABD'deki en
büyük şirketlerin yer aldığı Fortune 500 listesinde üst sıralarda yer alırlar(Severin,
Tankart, 1994, s.582).
Örneğin Murdoch’un sahibi bulunduğu medya şirketi News Corporation, İngiliz
medyasının her sektöründe ve diğer şirketlerde hisse sahibidir. Ticarî medya yapısında,
medya kurumlarının ekonominin diğer alanlarına da yatırım yapma eğilimleri vardır.
Ayrıca bu kurumlar çoğu kere çokulusludur. Yani ülke ve kıta sınırlarını aşarlar. Bazen
buna Maxwell’in Communication Corporation’ının yaptığı gibi vergi avantajlarından
yararlanmak için başvururlar. Ancak aynı zamanda güç ve kârı büyütmenin de bir
yoludur. Sergio Berlusconi, İtalya ve Fransa’da büyük televizyon kanallarına sahiptir.
Eğer, bu ülkelerden birinde, emek, üretim ya da finans konularında bir sorunla
karşılaşırsa parasal yardım için diğer ülkedekine başvurabilir. Medya kurumları,
birbirinden ayrı olsalar bile karlarını en üst düzeye çıkarmak için işbirliği yapar(Burton,
1995, s.52).
Holding ve çokuluslu şirketler ürünün kaynağını, üretim ve dağıtım araçlarını
ve ürünleri için gereken pazarı mümkün olduğunca kontrol altında tutmaya çalışırlar;
çünkü böylece durumları sağlamlaşır. Bu şirketler nerede, ne zaman, neyi göreceğimize
karar vermede konusunda da egemen konumda bulunurlar(Burton, 1995, s.54).
Medyanın ticarileşmesiyle birlikte ulusal medya pazarlarının ortadan kalkması
olgusu da ortaya çıkmaktadır. Medya organizasyonları gittikçe uluslararası alanlarda
çalışmaktadır. Ve medya ulusal sınırlara bağımlı kalmadan pazarlanmaktadır.
Weischenberg ve arkadaşlarına göre “medya ekonomisi böylece yakın gelecekte belki
de mega şirketlerin süperligi tarafından yönetilecektir”(Weischenberg, Altmeppen,
Löffelholz, 1998, s.37).
Medyanın ticarileşmesi sürecinde küresel, merkezden uzaklaşan ve çeşitli medya
ürünlerinin büyük iletişim imparatorluklarına dönüştüğü (film ve televizyon, basın ve
yayın, müzik ve video) holdinglerin doğuşuna tanık olunmaktadır. Ortak finanse edilen
ve üretilen ürünler, küresel bir montaj zincirinde yapılmakta ve dünya piyasalarına
sunulmaktadır. Çökmekte olan kamu hizmeti geleneklerinin ve bunun sonucu olarak
ulusal yayın sistemlerinin serbestleştirilmesi ortamında bu mega şirketler görüntü
akışlarından oluşan bir küresel uzam oluşturmaktadırlar. Bu küreselleşme süreci, artan
ticarî bütünleşmenin bir işlevidir. Gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde yatay
ittifakların çeşitli biçimleri görülebilmektedir; bunlar, radyo ve televizyon yayıncıları,
film ve televizyon yapımcıları, yayıncılar, plak yapımcıları arasından olmaktadır.
Avrupa’da TV yayıncılığının yayılmasında ve karakterinde en önemli rolü oynayan tek
etmen dikey olarak bütünleşmiş medya gruplarının ortaya çıkışıdır. Rupert Murdoch’ın
Fox Broadcasting, 20th Century Fox ve Sky Channel ile yükselişi, üretim, dağıtım ve
yayın üzerinde uygulanan tümleşik kontrol yönünde en göze batan örnektir(Morley,
Robins, 1997, s.57).
Bu tür şirketlerin daha önemli bir ayırt edici özelliği de, kendilerini geliştiren
“yasal, politik, bankacılık ve pazar sistemlerinin tümüyle oynamaları”dır. Söz konusu
mekanizmalar, küreselleşmedeki çabaların en fazla eleştiri alan kısmını
oluşturmaktadır(Rowland, O’Donnel, 1992, ss.493-509).
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Medya şirketleri hızla holdingleşmekte ve çokuluslu bir biçim almaktadır. Bu
yapı çokuluslu holdingleri de beraberinde getirmektedir. Amerika, İngiltere ve İtalya
örneğinde Murdoch, Maxwell ve Berlucconi ulusal ve uluslararası alanda çok büyük
medya kuruluşlarının sahipleri olarak gözlemlenmektedir. Bu holdingler genellikle
kârının bir kısmını medya sektöründen elde etmekte, çalışma alanının önemli bölümünü
üretim ve satış faaliyetleri oluşturmaktadır. Çeşitli yan sektörleri de bünyesinde
barındıran bu holdingler dünya çapında büyük iletişim imparatorluklarına
dönüşmektedir. Medya ürünleri küresel bir montaj zincirinde üretilen ürünler olarak
dünya piyasalarına sunulmaktadır.
3.3. Kurumsal değerler ve kâr amacı
Ticarî medya kurumlarının en önemli özelliklerinden biri medyanın birincil
kamusal görevlerinin yerini ticarilileşmenin en önemli unsuru olan “kâr”ın almış
olmasıdır. Medyanın ortaya çıkışından itibaren en önemli kurumsal değerleri olan,
doğru bilgilendirme ve haberdar etme, dürüstlük, nesnellik ve bununla bağlı olan etik
ilkeler karşısında ticarî çıkarlar ön plana çıkmıştır. Medyanın finansmanını sağlayan
reklamcılığın etkisi de medyanın kurumsal değerlerini değişime uğratmıştır.
Ticarî medya doğal olarak en çok kâra önem verir. Bu kuruluşlar genel olarak
hissedarlarına karşı sorumlu oldukları için kâr amacının öncelik taşıması kaçınılmazdır.
Bu aynı zamanda reklama değer verdikleri anlamına gelmektedir. Ticarî faaliyetlerine
devam edebilmek için bir şekilde reklama bağımlıdırlar. Bu nedenle öncelikle reklâm
verenleri memnun etmek zorundadırlar. Burada sözü edilen sadece doğrudan verilen
reklamlar değildir. Özellikle Amerikan sinema ve televizyonunda ürünün yayın içine
yerleştirilerek dolaylı şekilde satılması çok uygulanan bir yöntemdir. Şirketler
ürünlerinin çekimlerde kullanılması ve görünmesi için büyük paralar öderler. Bu
kuruluşlar, izleyicinin satın alma gücüne değer verirler . Hem geniş izleyici kitlelerini
(popüler yarışma programları), hem de üst düzey zengin izleyicileri (kaliteli haftalık
gazeteler) elde etmeye çalışırlar. Ticarî medya, tamamen kapitalist bir toplumsal sisteme
ve ideolojiye değer verir. Bu da, bu sistemin ve onun değerlerini taraf tutucu bir şekilde
işleme eğiliminde olacakları anlamına gelir. Çünkü bu sistem (diğer kapitalist değerlerle
birlikte) kâr etme ve hisselerin arttırılması yoluyla sahip oldukları paranın çoğaltılması
amacının güdülmesini desteklerler(Burton, 1995, ss.54-55).
Bütün bunlar medyanın var oluş nedeni olan kendi kurumsal değerlerinin
tamamen değişmesi sonucunu ortaya koymuştur. Medyanın birincil işlevi olan haber ve
bilgi vermenin yerini, tek başına “kâr etme” ve sadece reklamcıların amaçlarına hizmet
etme almıştır. Çoğulculuğun ve demokrasinin en önemli aracı olan, kamusal görevlere
sahip olan medyanın yerine büyük sermayeye ve kapitalist değerlere hizmet eden,
izleyicileri reklamcılara pazarlayan bir medya düzeni geçmiştir. Ticarî amaçlar her türlü
kurumsal değeri olduğu gibi medyanın değerlerini de değişime uğratmıştır.
4. Medyada Ticarileşme Süreci
Basın aslında başlangıçta ticarî çıkarların bir gereği olarak ortaya çıkmıştır.
Gelişimi de kapitalizmin gelişimiyle paralel oldu. Ne devlet ne de gelişen sermaye
başlangıçta haberin kamusallaşmasını istemediler. Fakat daha sonraki demokratik
gelişmelerle kamusal bir kurum haline gelen basın kamuoyunun sözcüsü olarak
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günümüzdeki anlamına erişti. Medya alanında ticarileşme ise daha çok 20. yüzyıla has
bir olgudur.
Kapitalizmin ortaya çıkışıyla yazılı basının gelişimi birbiriyle paralellik arz eder.
Ticarileşme ve medya aslında daha başlangıçta birbirlerinin gelişimine ve çıkışına
hizmet etmişlerdir. Erken kapitalist dönemde uzun mesafeli ticarî mal ve haber
dolaşımını ortaya çıkarmıştı. Pazardan kaynaklanan ticarî muhasebe ihtiyacı, ticaretin
yaygınlaşmasıyla uzaktaki gelişmeler hakkında daha sık ve doğru bilgiyi gerektirir oldu.
Bu yüzden eski ticarî mektup dolaşımı, 14. yüzyıldan beri bir tür profesyonel
haberleşme sistemine dönüştü. Belirli günlerde yollanan kuryelerle başlayan ilk
postaları, tüccarlar kendi amaçları için örgütlemişlerdi. Büyük ticaret şehirleri aynı
zamanda haber dolaşımının merkezleriydiler. Haber dolaşımının sürekliliği, en az mal
ve kıymetli evrak dolaşımının sürekliliği kadar vazgeçilmezdi. Borsanın oluşmasıyla
postanın ve basının, sürekli temasın ve sürekli haberleşmenin kurumsallaşması aynı
zamana rastlar(Habermas, 1997, ss.76-77).
Haberin kamusallaşması ise başlangıçta ne devletin ne de tüccarların isteği
değildi. Çıkarları daha çok “yazılı gazete” ile, yani haber tacirlerince mesleki olarak
örgütlenen özel haberleşme ile örtüşüyordu. Haber akışı kamusallaştıktan sonradır ki
tam anlamıyla bir basının varlığından söz edilebilir. Bu ise ancak 17. Yüzyılın sonunda
gerçekleşti(Habermas, 1997, s.77). Haber dolaşımı sadece mal dolaşımını ihtiyaçlarına
bağımlı olarak gelişmiyordu; haberin kendisi mal haline gelmişti. Habercilik mesleği,
varlığını borçlu olduğu pazar ile aynı yasalara tabi idi(Habermas, 1997, s.84).
Ticarî medya başlangıçta kamusal tartışmalar ve siyasi konuları ticarî nedenlerle
kısıtlıyorlardı. Örneğin Amerikan kolonilerindeki gazeteler, devrimden on yıl öncesine
kadar tartışmalı konulardan fellik fellik kaçtılar. Ancak devrimle birlikte, kendi
isteklerinin ve ticarî çıkarlarının hilafına da olsa, kralcı ya da yurtsever kamplar
arasında kendilerine bir yer seçmek zorunda kaldılar. 18. Yüzyılda pazar rekabeti ilk
büyük gazete patronlarını ortaya çıkardı; Charles-Joseph Panckoucke gibileri, gerçekten
modern kitaplar, dergiler ve gazeteler çıkartarak fikir ve düşünce pazarını tekelleri altına
almaya çabaladılar. Giller Feyel ve Rene Moulinas'ın yakın tarihlerde yayınlanan
araştırmalarının gösterdiği gibi, yayıncılık endüstrisinin bazı bölümleri karmaşık bir
acenteleşme ve mülkiyet temerküzü sürecine eklemlendi(Keane, 1992, s.56).
Özel haberleşme sisteminden doğan ve uzun süre de onun gölgesinde kalan
gazetecilik mesleği, önceleri küçük zanaatkâr işletmeleri biçiminde örgütlenmişti. İlk
evrede erken kapitalizmin geleneksel sınırları içinde mütevazı bir kârı azamileştirme
hesabı yapılıyordu; yayıncının girişiminden çıkarı salt ticariydi. Faaliyet esasen haber
trafiğinin örgütlenmesi ve haberlerin derlenip toplanmasıyla sınırlıydı. Haber basını
kanaat basınına dönüştüğünde ve muharrir gazetecilik haber yazıcılığıyla rekabet eder
hale geldiğinde bu ekonomik etmene yeni ve geniş anlamda siyasal bir etmen daha
eklendi. Bu gelişmenin izlediği uzun mücadele sonunda gazeteler, salt haber yayınlayan
kurumlar olmaktan çıkıp kamuoyunun taşıyıcıları ve yönlendiricileri, parti politikasının
mücadele araçları oldular(Habermas, 1997, s.310).
Aynı yüzyılın başında iletişimin güçlükle sağlandığı ülkelerde gazete, pahalı ve
sınırlı bir seçkinler topluluğuna (ancak belirli bir vergi ödeyen yurttaşlara tanınan oy
hakkına sahip kesim) mahsus bir üründü. Üretim yavaştı: En tutulan gazete bin nüsha
basılıyordu. Her şey birkaç yılda değişti. Telgraf ve demiryolu, haberleri en hızlı
biçimde iletmeye başladı: Enformasyon, Havas (1835), Associated Press(1848), Reuter
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(1851) ajansları tarafından satılan ticarî bir mal haline geldi. Gelişen teknolojinin de
katkısıyla daha çok gazete basma ve üretim mâliyetlerini düşürme imkânı meydana
geldi. İlancılığın gelişimiyle gazete fiyatları yarı yarıya azaldı. Popüler basın, eğitim
düzeyinin gelişimi ile sayısı artan okuyuculara sadece siyasal enformasyon değil,
eğlence de götürdü(Pouthier, 1992, s.196).
Basının 19. yüzyıldaki gelişimi ve ticarî işletmeler haline gelmesinde aynı
yüzyılda reklamcılık ve ilâncılığın gelişmesinin de payı çok büyük olmuştur. Gelir
getiren bir unsur olarak reklam ve ilânın gazetelere girmesi bu alandaki sermaye
temerküzüne katkıda bulunmuştur.
19. Yüzyılın ortalarına doğru, otuzlu yıllarda İngiltere, Fransa, ABD'de kanaat
yayınlayan basında, ticarî basına doğru bir gelişme başladı. İlân işi, malî hesaplar için
yeni bir temel sağlar: Yayıncı, fiyatların epey düşürülmesi ve alıcı sayısının daha büyük
bir kısmını ilânlara satacağını hesap edebilecektir. Modern bir ticarî basını oluşturmaya
dönük ilk denemeler, gazeteye özel girişim karakterini kesin olarak geri kazandırdı. Bu
kez, eski yayıncıların zanaat işletmelerinin yerinde, üst düzeyde kapitalistleşmiş büyük
işletmeler vardı. Daha yüzyılın ortalarına gelindiğinde bir dizi gazete işletmesi anonim
şirket olarak örgütlenmiştir.(Habermas, 1997, s.313).
Ama sadece gazete işletmesinin özel ticarî çıkarları ağırlık kazanmakla kalmadı;
gazete, bir kapitalist işletme olma doğrultusunda gelişme gösterdikçe, ona nüfuz etmeye
çalışan, işletme bünyesine yabancı çıkarların etki alanına da girdi. 19. Yüzyılın ikinci
yarısında büyük günlük gazetelerin tarihi, basının, ticarileşmesi ölçüsünde sermaye
tarafından yönlendirilebilir ve kontrol edilebilir hale geldiğini kanıtlar niteliktedir.
Yazı işleri bölümünün sürümünün ilânlar bölümünün sürümüyle karşılıklı
etkileşime girmesinden itibaren, o zamana kadar bir kamusal topluluk oluşturan özel
şahısların kurumu olan basın, kamusal topluluğun belirli mensuplarının özel şahısları
sıfatıyla sahip olduğu bir kuruma dönüşür—yani özel çıkarların kamuyu istilasına açılan
bir kapı olur. Özellikle 19. yüzyılın yetmişli yıllarından itibaren, gazeteye adını sanını,
artık öncelikle seçkin yazarların değil, yetenekli editörlerin vermesi eğilimi iyice
belirgin hale gelir. Yayınevi, redaktörleri, ticarî işletmenin özel çıkarları doğrultusunda
talimatlara bağlı olarak çalışacakları beklentisiyle göreve getirir. Yüzyılın son
çeyreğinde ilk büyük gazete holdingleri oluşmuştur. ABD'de Hearst, İngiltere'de
Northclyffe, Almanya'da Ulsstein ve Mosse. Haber trafiği araçlarındaki teknik
gelişmeler (telgraf ve telefondan sonra telsiz telgraf ve telefon, radyo), basının örgütsel
birleşmesini ve ekonomiye yoğunlaşmasını hızlandırmış, hatta kısmen mümkün hale
getirmiştir(Habermas, 1997, ss.315-316).
19. Yüzyılda basın özgürlüğü mücadelelerinin etrafında biriken sözler arasında,
ticarileşme sürecinde basının kurumsallaşmasına yönelik eleştiriler de belirli bir yer
tutmaktadır. Bu eleştiriler daha çok basının gelişen yeni finansman imkânları sayesinde
reklâmveren ve sermaye sahiplerinin etkisine girmesi ve işlevlerindeki farklılaşmanın
belirmeye başlaması konusunda yoğunlaşmaktaydı.
Yüzyılın ortalarından itibaren yayıncılığın, basım tekniklerinin geliştirilmesi
sonucunda daha fazla sermaye gerektiren bir faaliyet alanı haline gelmesinde
somutlaşan, yeni girişimcilerin çabalarıyla okuyucu sayısını artırmak için basının haber
verme işlevlerini gözerdi edişlerinde kendini gösteren, rekabete dayanmayan ilişkilerin
tescili anlamını taşıyan sınırlı sayıda haber ve bilgi akışını düzenleyen ajansların
varlığıyla pekişen ulusal düzeyde etkili olan nitelikli gazetelerin üstünlüğünün ilanıyla
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beliren reklam ve ilân gelirlerinin hızlı artışı sonucu gazetelerde onlara ayrılan
sayfaların artmasıyla açığa çıkan özel çıkarların görünürlüğü ve basında hakim değer
haline gelişi, ticarî basına yönelik eleştirileri artırmıştır. Bu eleştirilerde vurgu, “basının
özel çıkarların güdümüne girdiği ve politik kültürel aydınlatma işlevlerini yerine
getirmekten çok, halkı eğlendirmeye yönelttiğiydi(Köker, 1998, ss.33-134.)
20. Yüzyılın ilk on yılında radyonun bulunmasıyla, basında olduğu gibi, matbaa
ve dağıtım şartlarına bağlı bulunmayan, okuma yazma bilmeyen bir izleyici grubuna
bile ulaşabilen bir iletişim aracı ortaya çıktı. Ulusal önderler, özellikle bunalım
dönemlerinde, halka dolaysız bir biçimde seslenmenin, söylevlerinin yazılı basın
tarafından yansıtılmasını beklemekten daha iyi olduğunu kısa zamanda anladılar.
Başlangıçta radyo özellikle bir eğlence aracı idi. Ancak 1930'lardan itibaren radyo ile
yayınlanan haberler önem kazandı ve böylece gazeteciliğin yeni bir dalı ortaya
çıktı.(Mac Bride, 1993, s.11.) Fakat özellikle radyo ve televizyon alanında sermaye
ihtiyacı o kadar büyük çaplı ve yayımcılığın sağladığı güç o kadar tehditkâr
görünüyordu ki, kimi ülkelerde bu yeni medyaların tesisi başlangıçtan itibaren devlet
yönetimi altında gerçekleşti veya devlet denetimine alındı.(Habermas, 1997, s.317.)
Hızla, iki model belirginleşti. Ekonomik liberalizmin bir dogma olarak yerleştiği
Amerika Birleşik Devletleri, bir süre sonra bu ilk karışıklığı yukarıdan düzenlemek
zorunda kaldı. Bunun karşısında, uygulamada hala devletin etkisinin egemen olduğu bir
sistem kendini gösterdi: İngiltere, Almanya ve özellikle de İtalya’da. Bu ikisinin
arasındaki başka bir yolu Fransa özel sektör ve kamu sektörü arasında
çizmekteydi.(Jeanneney, 1998, s.146.)
Basındaki kapitalist girişimcilerin denetiminde kurulan eğlence endüstrisinin
basın özgürlüğünü tahrip ettiğine ilişkin savlar 20. yüzyılın başında artmıştır. Fakat bu
eleştiriler sadece kapitalizmi eleştiren sosyalistler tarafından öne sürülmemiş, farklı
gerekçelerle muhafazakar çevrelerce de dile getirilmiştir.
Birinci Dünya Savaşı sonrasında modern devletlerin bir çoğunda, basına yönelik
sansür kaldırılırken, öğretmen dernekleri, kilise kuruluşları, burjuva inisiyatifleri, iyi
ahlak anlayışının yerleştirilmesini gaye edinen dernekler, tekelleşmiş ticarî basına karşı
eleştirilerini dile getirerek, çoğulcu toplum anlayışını zedelemeyecek bir biçimde,
devleti, yasaklama, sansür ve baskı uygulamaya davet ederek, ticarî basına karşı
sınırlamaların kanun dahilinde olması gerekliliğinin altını çizmişlerdir. Bu döneme
tanıklık eden Max Weber de, sermayenin temerküzüyle basının politik işlevlerini
kaybettiğini, gazeteciliğin politik yaşam içindeki etkisinin azaldığını, sansasyonel
haberlerin gazetecilik, onurunu örselediğini belirtip, gazetecilerin mesleki pratiklerini
eleştirerek basın özgürlüğü tartışmalarının yeni yönelimini beslemiştir.(Köker, 1998,
ss.141-142.)
Bu dönemde yazılı basın büyük bir ilerleme gösterir. Basın özgürlüğünün
sağlanması, teknik iyileşmeler yanında önemli bir etmen de haber pazarının
genişlemesidir; bu dönemde haber, daha önce görülmemiş boyutta maddi çıkarları
ortaya koyan bir meta haline gelir. Her ne kadar yatırımların bu ağırlığı, kapitalist
kârdan başka hiçbir amacı olmayan çeşitli yayınlara bir yaşam alanı bırakıyorsa da,
bunun nedeni henüz küçük gazeteler çıkarmanın o kadar pahalıya mal
olmamasıdır.(Jeanneney, 1998, s 99.)
İkinci dünya savaşı yüzünden geciktirilen televizyon, gelişmiş ülkelerin
yaşamına 1940 ile 1950 arasında girdi. Radyo gibi o da izleyici kitlesini pratik ve ucuz
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bir eğlence sunarak elde etti. Bununla birlikte televizyondaki aktüalite filmleri
seyircilere olayları oluştuğu anda izleme fırsatı vererek büyük bir etkide bulundu.
Belgesel programlar ise (film ya da video) uzak ülkeler hakkındaki de dahil olmak üzere
gerçekliğin halk tarafından algılanmasını biçimlendiriyordu.(Mac Bride, 1993, s.11.)
Bu arada 20. yüzyılın başından itibaren, devletin düzenleyici ya da kontrol edici
mekanizmaların gölgesinde var olan kamu hizmeti yayıncılığı da geliştirildi. Politik
olarak hareket eden kamusallık biçimlerinin silikleştiği bir tarihsel dönemde ortaya
çıkan kamu hizmeti yayıncılığı, devlet müdahalesine ve kontrolüne açık bir medya
iletişimi alanının da kurumsallaşmasına katkıda bulundu.
Özellikle basının temerküz eğilimine ilişkin tecrübeler, radyoda ve televizyonda
“doğal tekellerin”—ABD'de olduğu gibi—özel teşebbüs biçiminde gelişmesini önlemek
için yeterli bir bahane oldu. İngiltere, Fransa ve Almanya'da bu yeni medyalar resmî ve
yarı resmî kuruluşlar olarak örgütlendiler. Aksi halde yayımcılık işlevleri özel kapitalist
işlevlerine karşı yeterince korunamamış olacaktı.(Habermas, 1997, s.320.)
Yazılı basın alanında ise gazeteye has niteliklerin açıklığı ve dürüst rekabet
şartları güvence altında olmadığından, özellikle basın girişimi için enformasyonu ticarî
ve mal haline getiren durum, yapı ve şartları saptayan kural ve yasaların yokluğu,
gazeteleri çok kısa bir sürede "özgürlüğün demokratik araçları" olma işlevinden
uzaklaştırmıştır. 19. Yüzyılda basın siyasi iktidarın etkisinden kurtulduğu halde, 20.
Yüzyıl demokrasilerinde, bağımsızlığı için ekonomik bir tehdit oluşturan bir yönetim,
hatta tekel altında toplanma eğilimleri söz konusu oldu.(Pouthier, 1992, s.197.)
Medya alanında ticarileşme olgusu liberal ekonominin en hızlı uygulama alanı
olan ABD'de ortaya çıktı. ABD'de 50'li yıllarda, ticarî televizyonun olağanüstü bir hızla
gelişimi, yayın pazarında meydana getirdiği değişik etkilerle hükümeti pek çok kez,
çoğulculuğa zararı dokunan tek bir merkezde toplanma olaylarını frenlemek ya da
engellemek amacıyla basın gruplarını anti-tröst yasalar uygulamaya götürmüştür.(
Pouthier, 1992, s.198.)
Teknolojik gelişmeler, uydu yayıncılığının kat ettiği hızlı mesafede de iletişim
ticarileşmesinde önemli rol oynamıştır. 1980'lerde Avrupa gökyüzü haritası büyük
ölçüde değişti. 1980'lerin başında sadece ulusal düzeyde yüksek kuvvetli direkt uydu
sistemi aracılığı ile bilgi alışverişi yapılıyordu. Daha sonra ise düşük kuvvetli ticarî
iletişim uyduları kullanılmaya başlandı.(Shawcross, 1994, s.298.)
Medyanın gelişimi kapitalizmin gelişimiyle paralel olmuştur. Kapitalizmin ilk
gelişme dönemi, ticarî mal dolaşımının yanında haber dolaşımını da ortaya çıkarmıştır.
Bu yüzden basın ticarî çıkarların bir gereği olarak ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Fakat
daha sonra siyasal liberalizmin de gelişimiyle haber akışı ve basın kamusallaşmıştır.
Başlangıçta gazetecilik küçük işletmeler tarafından yerine getirilen bir faaliyet olarak
herkesin yapabileceği bir meslek idi. Büyük sermayeye gerek duyulmadığı için birçok
gazete kendine yaşam alanı bulabiliyordu. 19. Yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başından
itibaren gelişen reklamcılık sektörü, hızlı gelişen teknoloji nedeniyle büyük sermayeye
duyulan gereksinim, medya alanında ticarileşme olgusunu etkinleştirdi.
Radyo ve televizyonun gelişim sürecinde, bu araçlar gazetelerden farklılıkları
nedeniyle uzun süre devlet denetimi ve mülkiyeti altında—ABD dışında, çünkü burada
daha başlangıcında radyo ve televizyon özel girişimin elinde gelişimine başladı—resmî
ve yarı resmî kuruluşlar olarak yayınlarına devam etti. Medyada ticarileşmenin
Avrupa'da hızlanması ise 1980'li yıllara rastlar. 1970'li yıllarda Avrupa'da ortaya çıkan
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ekonomik kriz yeni liberal ekonomi politikalarının devreye girmesiyle sonuçlandı.
İkinci dünya savaşından sonra hızlanan ticarileşme 1980'li yıllardaki küreselleşme
olgusu ve yeni liberal ekonomik uygulamalarla daha da hızlanarak yaygınlaşmıştır.
5. Medya Ekonomisinin Diğer Ticari Faaliyetlerden Farkları
Medya firmaları, genellikle diğer firmalarla aynı piyasa şartlarına tabi çalışırlar.
Piyasa sisteminin şartlarına uyum salarken, diğer endüstrilerdeki firmalar gibi, strateji
geliştirir, rekabet eder, imkânlar doğrultusunda kâr etmeye çalışırlar. Bunun yanı sıra,
medya piyasalarını diğer piyasalardan ayıran bazı özellikler, söz konusu kültür
endüstrisindeki üretim organizasyonunun da göreceli olarak farklı bir yol izlemesine
neden olur. Bu ayırt edeci özelliklerden bazıları; haber ve bilgi tüketimini ikâme edecek
hiçbir ürünün olmayışı, piyasanın ikili bir nitelik taşıması, mâliyet yapılarındaki özgün
şartlar, haber ürününün stok edilememesi olarak sıralanabilir. Medyaların çalıştıkları
piyasalardan farklı kılan bu gibi özellikler, ürün arzı ve talebini de etkilemektedir.
Haber ve eğlence pazara sunulabilir ve yaşadığımız dünyada bu duruma karşı
çıkmak boşuna olacaktır. Bununlar birlikte, haber ve eğlence diğer mallar gibi
değildirler. Ekonomik açıdan çok sosyal ve kültürel açıdan değeri ölçülmeye uygun
olan haber maddi olmayan bir mal ve çok kıymetli bir hizmettir. Haberler ‘vasi metalar’
gibi kabul edilmelidir. (Bu terim eğitim, sağlık hizmetleri gibi taşıdıkları önemden
dolayı, sağlanmaları pazar güçlerine bağımlı olmaması gereken mallar için
kullanılmaktadır). Bundan başka, haber genellikle mallar üretilmeden ve mübadele
edilmeden önce var olması gereken bir hizmettir. Bu yaklaşımlar haberin basit bir
tüketim malı haline dönüştürülmesini gidermeye hizmet etmelidir.(Mac Bride, 1993,
s.169.)
Çeşitli medya endüstrilerinde çalışan firmalar, başka endüstrilerde çalışan diğer
firmalar gibi piyasanın kurallarına tabidirler ve mevcut durum ve veri şartlar altında,
teknolojik alternatiflerle, öngördükleri finansal kararlarla kârlarını en üst düzeye
çıkarmaya çalışırlar.
Sanayileşmiş ülkelerde iletişim araçlarını işleten özel şirketlerin ortak nitelikleri
bulunmaktadır; yayılma, temerküz ya da yatay ve dikey bütünleşme, imalat ve
enformasyon sanayileri arasındaki bağ, reklâmların yaşamsal rolü, çok büyük şirketlerin
kurulması, dağıtımın temerküzü gibi. Bu nedenle çok sayıda hükümet bu şirketlerin
gücünü sınırlamak için müdahale etmeyi gerekli görmüşlerdir.(Mac Bride, 1993, s.129.)
Bu açılardan haber ve bilgi iletiminin bir aracı olan medyanın diğer ticarî
faaliyetlerden farklı düşünülmesi ve düzenlemelerin buna göre yapılması, öngörülen
işlevlerini yerine getirebilmesi açısından daha uygun görülmektedir. Çünkü pek çok
açıdan medya alanı diğer ekonomik faaliyetlerden farklı amaçlara hizmet eder. Bu
nedenle bütün dünyada medyaya yönelik olarak farklı düzenlemeler getirilmekte ve
medyaya yasama, yürütme ve yargı organları gibi dördüncü bir kamusal organ olarak
bakılmaktadır. Kamusal bir araç olarak görüldüğü için de işlevlerini yerine
getirebilmesinin sağlanması amacıyla, basın özgürlüğünün tam anlamıyla
uygulanabilmesi ve bu alanda çoğulculuğun sağlanabilmesi için yasal düzenlemeler
yapılmakta ve uygulamalara gidilmektedir.
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5.1. Medya alanının kamusallığı
Kitle iletişim araçları haber ve fikirlerin yayınını, gerektirdikleri maddî imkânlar
nedeniyle önemli ekonomik birimler ve işletmeler eliyle yerine getirmektedir. Medya
işletmeleri de diğer işletmeler gibi kâr amacı güden kuruluşlardır. Fakat bu işletmelerin
ortaya koydukları ürün farklıdır. Bu işletmeler, aynı zamanda fikir üretirler. Bu nedenle
medya işletmeleri ekonomik ve ticarî bir kurum olmanın yanı sıra kamusal görevleri ve
sorumlulukları olan işletmelerdir.
Habermas’a göre ‘Kamu’, kendisini, özel alandan ayrı bir alan olarak ortaya
koyar, Bazen de kendisini çok basit düzeyde, kamu gücünün karşıtı bir alan olarak
“kamuoyu alanı” görünümünde sunar. Duruma göre, kimi kez devlet organlar, kimi
kez—konuyla ilgili olduğu gibi—halkın iletişimine hizmet eden basın gibi medya
unsurları “kamusal organlar” arasında sayılır.(Habermas, 1997, s.59.) Curran,
Habermas’ın çalışmasından yola çıkılarak.”(1997, s.142.), “tarafsız bir bölge olarak
nitelendirilebilecek ve içinde kamu yararını etkileyebilecek her tür bilgiye erişimin
sağlandığı, özgür tartışmanın devlet tarafından denetim altına alınmadığı ve kamusal
tartışmalara katılan herkesin bu tartışmayı eşit konumlarda sürdürdüğü bir kamusal
alan” modeli ortaya koymaktadır. “İnsanlar bu kamusal alan içerisinde toplumun
gelişiminin nasıl bir seyir izleyeceğini akılcı tartışma süreçleri aracılığıyla ortaklaşa
belirlerler ve bu da hükümet politikalarını biçimlendirir. Medya bu süreci, kamusal bir
tartışma arenası haline gelerek ve birey yurttaşları kamuoyu biçiminde bir kamusal
organ halinde yeniden kurarak kolaylaştırır”
Medya hem özel endüstri hem de kamusal kurum olmasından kaynaklanan ikili
bir işlevi üstlenmektedir. Hükümet ve iş dünyası üzerinde gözlemci olarak, demokratik
kararların doğru bir şekilde alınması için gerekli enformasyonu sağlayarak,
kamuoyunun ve toplumsal değerlerin temsilcisi rolünü uygulamaktadır.
Çağdaş özgürlükçü demokrasilerde iktidardaki çoğunluk partisi veya koalisyon
partileri, yürütme gücünü ellerinde tuttukları gibi, parlamentoda çoğunluğa sahip
olmaları nedeniyle yasama gücüne de egemen durumdadırlar. Hatta, bu derece olmasa
dahi, iktidar partisinin yargılama faaliyetine de etki yapabildiği gözlenebilmektedir. İşte
bu durum çağdaş demokratik düzenlerde diğer üç erkten tamamen bağımsız dördüncü
bir erke ihtiyaç duyulmasını gerekli kılmıştır. ‘Kontrol erki’ adı verilen bu gücün
görevinin devlet mekanizmasının işleyişini denetleme ve eleştiri yolu ile sapmaları
önleme olduğu kabul edilmektedir. Muhalefetteki siyasal partiler, sendikalar, diğer
meslek ve çıkar birlikleri ve diğer sivil örgütler öngörülen denetleme kurumlarındandır.
Ancak bu kurumlar içinde, sahip bulunduğu bağımsızlık ve prestij özellikleri ile devlet
mekanizmasını en iyi ve etkin bir biçimde denetleyebilecek güç medyadır.(İçel, 1990,
s.99.)
Yazılı basının halka bilgi ve haberleri ulaştırma açısından kamusal bir görev
yaptığı hususu genel kabul görmektedir. Fakat bu kamusal görevini kamuya ait olmayan
özel araçlarla gerçekleştirir. Görüntülü basın açısından durum daha açıktır. Radyo ve
televizyon yayınlarının önemli bir kendine has yanı vardır: bunlar (yazılı basının
tersine) yalnız “maddi olmayan mallar” değil, aynı zamanda da “kamu malları”; yani,
medyanın “alındığı” alanda bulunmaları ve bu alma işini sağlayan bir alıcıya sahip
olmaları şartıyla sonsuz sayıdaki alıcıya ulaşabilme imkânına sahiptirler ve bu açıdan
birer “kamu malı”dırlar.( Desmoulins, 1995, s.54.)

107

Medyanın bir anlamda kamu çıkarına hizmet etmesi, bu endüstrilerde kamu
müdahalelerinin daha sık rastlanır olmasıyla sonuçlanır. Hükümetlerin haberleşme
özgürlüğü, yani, geniş bir fikir yelpazesi sunma ve çeşitli isteklere cevap vermek için
gerekli ortamı sağlama sorumluluğu evrensel olarak kabul görmüş bir yaklaşımdır.
Medya kamusal bir alan olduğundan dolayı, devlet, ülkede iletişimin durumundan (bu
onun başlıca yükümlülüğüdür) ve mesajların ve içeriklerin yayımından (bu özel
durumlarda gerekli olmakla birlikte belirli kısıtlamalara da yol açabilir) sorumludur.
MacBride Raporu’na göre (1980, s.130.)hükümetler bu sorumluluklarını genellikle şu
şekillerle yerine getirirler:
• İletişimin değişik alanlarında hak ve yükümlülükleri yasalar yoluyla bir
düzenlemeye tâbi tutarak;
• İletişim alanını genel planlamanın içine katarak;
• İletişim araçlarının mülkiyet şartlarını ve faaliyetlerini kurallara bağlayarak;
• Telekomünikasyon alanında kullanılan kaynakların (örneğin frekansların
dağıtılması) paylaşımını belirleyerek;
• İletişim şebekelerini denetleyerek;
• Belirli amaçlarla kurulmuş, ulusal, bölgesel ve yerel kuruluşları; çeşitli iletişim
faaliyetlerine doğrudan katarak;
• İletişim konularında çarpıtılmış görüşlerin ve kötüye kullanılan uygulamaların
engellenmesine yönelik önlemler alarak.
Bir nokta kesin görünmektedir: iletişimin biçimleri toplumsal yaşam için
öylesine büyük bir önem almıştır ki, enformasyon sisteminin özel sektöre ait olduğu
toplumlarda bile devletin belli bazı kurallar koyması gerekmektedir.
Habermas'a göre basın özgürlüğünü devlet müdahalelerine karşı olumsuzlayıcı
bir bireysel veya kolektif özgürlük olarak tanımlayamayacağımız açıktır. Ön planda
olan, siyasal basının, uğruna özgürlüklerin tanındığı kamusal ödevidir. Basın
aracılığıyla serbestçe görüş bildirmek, artık bireylerin özel şahıslar olarak kanaatlerini
açıkladıkları geleneksel biçimin bir parçası olarak görülemez. Çünkü ancak devletin
düzenleyici güvencesi altında bütün diğer özel şahıslara tanınan kamusal alana eşit
fırsatla ulaşma imkânı tanınabilir; salt devletin karışmama güvencesi buna
yetmeyecektir.( Habermas, 1997, s.372.)
Medya ticarî bir kurum olmanın yanında kamusal kurum olmasından
kaynaklanan ikili bir yapıya sahiptir. Liberal demokrasilerde yasama, yürütme ve
yargıdan sonra dördüncü güç olarak görülmüştür. Bunun nedeni, demokrasinin
işleyebilmesi açısından yaşamsal önemde olmasıdır. Çünkü üç erkin yanında halk adına
bunların işleyişini denetleyebilme ve kamuoyu oluşturabilme gücüne sahiptir. Bu
nedenle kamusal görevlerini yerine getirebilmesi için, medya alanında çoğulculuğun ve
özgürlüğün sağlanması gereklidir. Bu durum ise sadece pazar yasalarına
bırakılamayacak kadar önemli bir konu olarak görülmektedir. Bundan dolayı dünyanın
en demokratik ve liberal ülkelerinde dahi medya da çoğulcululuğu sağlamak,
tekelleşmeyi önlemek için bazı düzenlemeler yapılmaktadır.
5.2. Medyaya tanınan hak ve imtiyazlar
Medya alanının normal bir ticarî alan olmadığı ve gazetecinin sahip olduğu
mesleğin, mahiyeti itibarıyla diğerlerinden farklı olduğu anlaşıldığı ve kabul edildiği
andan itibaren, konumunun ayrı olarak saptanması yoluna gidilmiştir. Günümüzde
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gazetecinin bir kamu hizmeti gördüğü kabul edilmekte ve gazeteci bu sıfatıyla bazı özel
haklardan ve kolaylıklardan yararlanmaktadır. Medya kuruluşları da çoğu kere, bu
alanda çoğulculuğu korumak için devlet yardımı almaktadırlar.
Bu nedenle dünyanın pek çok ülkesinde medyaların karşısına iki temel
finansman yöntemi çıkar. Bunlardan birincisi ticarî faaliyetlerin sonucudur. İkincisi ise
ticarî olmayan kaynaklara tekabül eder: Çeşitli yerlerden gelen sübvansiyonlar ve devlet
tarafından verilen ya da düzenlenen yardımlar.(Desmoulins, 1995, s.80.)
Özellikle gazeteler bütün giderlerini yalnızca satış ve reklam gelirleri ile
karşılamayı umut eden ticarî işletmeler gibi yönetiliyorsa, bu klasik tek kaynak her
zaman verimli bir işletme için yeterli olmamaktadır. Çoğu kez, başka medyalar ya da
işletmelerden sağlanan sermaye ve kâr gazeteye şırınga edilmektedir. Hükümetler ve
siyasal kuruluşlar sık sık finansman kaynakları sağlarlar ya da en azından zararı
karşılarlar. Devlet yardımı da, öteki sanayi dallarının yararlanamadığı vergi iadeleri,
resmî ilânlar, gazete kağıdına sağlanan sübvansiyonlar gibi çeşitli biçimler almıştır.
Gazetelerin çoğu geleneksel olarak devletin her türlü müdahalesini kuşku ile karşılarsa
da, bu gazeteleri ayakta tutarak çoğulculuğu koruma arzusu onları bu alandaki çeşitli
planları dikkate almaya yöneltmiştir.(Mac Bride, 1993, s.107.)
Bu şekliyle hükümet müdahaleleri; teşvik, sübvansiyon, yasal düzenlemeler ve
vergi indirimi gibi yöntemler içerir. Bu aşamada özel posta tarifeleri, vergi indirimleri
(örneğin, hizmetler üstünden alınan satış vergilerinden reklamcılığın muaf tutulması
vb.), düşük faizli krediler ve bunun gibi sübvansiyon çeşitleri kullanılmaktadır. Diğer
yandan hükümet çok sesliliği yaşatmak adına yalnızca piyasa güçlerine terk edilirse
yaşayamayacak olan gazetelerin ayakta kalmalarını sağlayacak yardım imkânlarını
kullanmakta, ya da tekelci alanlarda çoğulculuğu ve çeşitliliği sağlamak için yeni
gazetelerin kurulmasında yardım yolunu benimsemektedir.”(Söylemez, 1997, s.24.)
Buna karşılık, kamu gücünün, medyaların çoğulculuğunu sağlamayı ve
temerküzle mücadeleyi amaçlayan ekonomik müdahaleleri de vardır. Bu müdahaleler
çeşitli biçimler alırlar; sermaye verme, sübvansiyon ya da borçlar gibi “doğrudan
yardımlar”; ya da karşılıksız ya da borç para vermeye değil de, bazı hammadde, taşıma,
telekomünikasyon ya da akçalı konularla ilgili, bazı giderleri önlemeyi ya da azaltmayı
sağlayan daha incelikli yardımlar gibi “dolaylı yardımlar”dır.( Desmoulins, 1995, s.87.)
Medya kamusal bir alan ve gazetecilik kamusal işlevleri olan bir meslek olarak
kabul edildiği için, devletler medyaya çeşitli haklar ve imtiyazlar tanımışlardır. Bu hak
ve imtiyazlar daha çok medyanın habercilik görevini rahat yapabilmesi ve çoğulculuğun
sağlanabilmesine yöneliktir. Bu, medya ve gazetecilere verilen bazı hak ve imtiyazlarla,
medya kuruluşlarına devlet tarafından sağlanan kolaylıklarla yerine getirilmeye çalışılır.
Bu kolaylıklar, doğrudan veya dolaylı yapılan ekonomik yardımlar, bazı yasal
düzenlemeler ve bürokratik kolaylıklar şeklindedir.
5.3. Medya alanında rekabetin niteliği
Gazetecilik mesleği etik ve kültürel değerler üzerinde var olur. Bu değerler
gazeteciliğin işlevlerinin yerine getirilmesi açısından gereklidir. Medyanın ticarileşmesi
sürecinde ise gazeteciliğin bu değerlerinin yerini daha çok kazanmak, kâr etmek, ticarî
çıkarlara destek verme amacı almıştır. Bu da medya alanında daha doğru, daha çok,
daha hızlı haber vermek, olayları çok boyutlu olarak iletmek için oluşması gereken
rekabeti farklı alanlara kaydırmaktadır.
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Günlük tüketim metaları imal eden sanayilerle, enformasyon ve kültürel metalar
üretenler arasından temel farklar bulunmaktadır. MacBride Raporu’nda belirtildiği gibi
(1980, ss.129-130.) “Aynı ticarî değerlendirmeler her ikisine birden uygulanamaz.
Enformasyon alanı ne etik ve toplumsal normlardan, ne de manevi kültürel değerlerden
vazgeçebilir”. Gazetecilik bir “sosyal sistem” olarak, sadece haber üreticisi olmayıp,
aynı zamanda pazarda ürün de arz etmektedir. Oysa ticarileşme pazardaki rekabetin
gazetecilik ürününün (yayınların) daha çok işletme ölçütleri olan büyüme ve kâr
doğrultusundaki idari kararlarla önceden belirlenmesine yol açacaktır.(Weischenberg,
Altmeppen, Löffelholz, s.111.) Bu ise gazeteciliğin temel işlevi olan “nesnellik ve
doğruluğun” kâr ve büyüme amacına feda edilmesi anlamına gelmektedir..
Sonuç:
Günümüzde medya ister ulusal düzeyde, ister küresel düzeyde olsun,
ekonominin önemli ve ayrılmaz bir parçası durumundadır. Medya etkinliğinin gelişen
teknoloji ve hızlı rekabet karşısında pahalı bir uğraş alanı haline gelmesi, yayıncılık,
matbaacılık, haber ajansları, reklamcılık ve bilgi-işlem merkezleri gibi yan sektörlerle
olan yoğun ilişkisi de medya ekonomisini güçlendirmektedir. Dünyanın büyük bir
kesiminde, iletişimin önemli bir bölümü ticarî faaliyetlerdir. Medya ekonomisinde
iletişimin içeriği—haber ya da eğlence ya da her ikisinin karışımı—ticarileşmiş ve
satılmış herhangi bir ürün gibi işlem görür. Bu durum büyük bir medya ekonomisinin
oluşmasına yol açmaktadır.
Ticarî medya bütün dünyada birbirine benzer özellikler gösterir. Bunlar genelde
liberal ekonomik modeller içinde diğer şirketler için geçerli olan özelliklerdir. Bu
durum medyanın da diğer ticarî alanlarla bütünleşmesi sonucunu doğurmuştur. Bunun
medya alanındaki etkileri doğal olarak diğer ticarî işletmelerden çok farklı olmuştur. Bu
durum medya alanında olması gereken kamusallık ve çoğulculuk gibi özellikleri
olumsuz yönde etkilemektedir. Ticarî medyanın tüm dünyadaki ortak karakteristik
özellikleri, tekel ve temerküz, holdingleşme, çokulusluluk ve kurumsal değerler de “kâr
amacı”nın öne çıkması şeklinde sayılabilir.
Ticarî medya kurumlarının en önemli özelliklerinden biri medyanın birincil
kamusal görevlerinin yerini ticarilileşmenin en önemli unsuru olan “kâr”ın almış
olmasıdır. Medyanın ortaya çıkışından itibaren en önemli kurumsal değerleri olan,
“doğru bilgilendirme ve haberdar etme”, “dürüstlük, nesnellik” ve bununla bağlı olan
etik ilkeler karşısında ticarî çıkarlar ön plana çıkmıştır. Medyanın finansmanını
sağlayan reklamcılığın etkisi de medyanın kurumsal değerlerini değişime uğratmıştır.
Çoğulculuğun ve demokrasinin en önemli aracı olan, kamusal görevlere sahip olan
medyanın yerine büyük sermayeye ve kapitalist değerlere hizmet eden, izleyicileri
reklamcılara pazarlayan bir medya düzeni geçmiştir. Ticarî amaçlar her türlü kurumsal
değeri olduğu gibi medyanın değerlerini de değişime uğratmıştır.
Medya işletmelerinin sıradan (alelâde) ticarî işletmeler rejimine tâbi tutulması
medya alanında tekelleşmelere yol açmaktadır. Çünkü işletme özgürlüğü sistemini
kabul eden ülkelerde, ekonominin ilkelerinden biri de serbest rekabettir. Bu rekabet
diğer işletmelerde olduğu gibi medya işletmelerinde de büyüme eğilimini artıran önemli
bir neden olmakta ve bu eğilim tekelleşme ve temerküze imkân hazırlamaktadır. Bu
durum ise liberal kuramın basına verdiği haber ve bilgilerin serbest olarak ifadesini
sağlayan çoğulculuğa zarar vermektedir.
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Medya alanında rekabet öncelikli olarak ticarî çıkarlar değil, gazeteciliğin temel
işlevlerinin daha iyi yerine getirebilmesi çerçevesinde olmalıdır. Daha iyi ve hızlı
habercilik, bilgilendirme ve yorum bu rekabetin ana unsurları olmalıdır. Rekabetin ticarî
çerçeveye kayması, medyanın temel işlevlerinin dışına çıkmasına yol açar ki, bu en çok
medyanın kendisine zarar verir.
Medyanın işlevlerinin yerine getirebilmek için ticarî faaliyet içinde bulunması
günümüz şartlarında zaruri görülmektedir. Fakat medya gibi kamusal görevleri olan
araçlar için sadece ticarî amaçlar güdülmesi, ticariliğin en önemli unsuru olan “kâr
etme” amacının bunların önüne geçmesi, demokratik toplumlardaki önemi dolayısıyla
medyanın uzak durması gereken bir durumdur. Ticarileşme süreci henüz tamamlanmış
ve oturmuş bir olgu değildir. Yeni küresel sistemin ne kadar süreceği, ne tip krizlerle
karşılaşacağı da tecrübe edilmemiştir. Bu açıdan medyada ticarileşme süreci, büyük
ölçüde küreselleşmenin geleceğine bağlı görülmektedir.
Kaynakça
MACBRİDE, Sean (Başkan), Bir Çok Ses Tek Bir Dünya-İletişim ve ToplumBugün ve Yarın, UNESCO Raporu, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Ankara,
(Raporun yazılış tarihi 1980)1993.
BURTON, Graema, Görünenden Fazlası-Medya Analizlerine Giriş, Çev.: Nefin
Dinç, Alan Yayıncılık, İstanbul, 1995.
CHARON, Jean-Marie (der.), Medya Dünyası, Çev.: Oya Tatlıpınar, İletişim
Yayınları, İstanbul, 1992.
CURRAN, James, “Medya ve Demokrasi: Yeniden Değer Biçme”, Medya,
Kültür, Siyaset, Çev. ve der.: Süleyman İrvan, Ark Yayınları, Ankara, 1997.
DESMOULINS, Nadine Toussaint, Medya Ekonomisi, Çev. Galip Üstün, 2.B.,
İletişim Yayınları, İstanbul, 1995.
HABERMAS,Jürgen, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, Çev.: Tanıl Bora-Mithat
Sancar, İletişim Yayınları, İstanbul, 1997.
İÇEL, Kayıhan, Kitle Haberleşme Hukuku, 2.B., Beta Yayınları, İstanbul, 1990.
JEANNENEY, Jean-Noël, Başlangıcından Günümüze Medya Tarihi, Çev.: Esra
Atuk, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 1998.
KAPLAN, Yusuf (Çev.: ve Der.), Enformasyon Devrimi Efsanesi, Rey
Yayınları, Kayseri, 1991.
KAYA, A.Raşit, Kitle İletişim Sistemleri, Teori Yayınları, Ankara, 1985.
KEANE, John, Medya ve Demokrasi, Çev.: Haluk Şahin, Ayrıntı Yayınları,
İstanbul, 1992.
KÖKER, Eser, Politikanın İletişimi İletişimin Politikası, Vadi Yayınları, Ankara,
1998.
MORLEY, Davit ve Kevin Robins, Kimlik Mekanları, Küresel Medya,
Elektronik Ortamlar ve Kültürel Sınırlar, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1997.
POUTHİER, Jean-Luc, “Özgürlük, Demokrasi, Çoğulculuk”, Jean-Marie
Charon(der.), Medya Dünyası, Çev.: Oya Tatlıpınar, İletişim Yayınları, İstanbul, 1992.
SEVERİN, Werner J., James Tankart, W., İletişim Kuramları: Kökenleri,
Yöntemleri ve Kitle İletişim Araçlarında Kullanımları, Çev.: Ali Atıf Bir, N. Serdar
Sever, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, 1994.

111

SHAWCROSS, William, Medya İmparatoru Rupert Murdoch, Çev.: İbrahim
Şener, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1994.
SÖYLEMEZ, Alev, Medya Ekonomisi ve Türkiye Örneği, Haberal Eğitim Vakfı
Yayını, Ankara, 1997.
WEİSCHENBERG, Siegfried, Klaus-Dieter Altmeppen, Martin Löffelholz, Die
Zukunft des Journalismus-Technologische, ökonomische und redaktionelle Trends,
Westdeutscher Verlag GMBH, Opladen/ Wiesbaden, 1998.

112

Yeni Medya Kavramı Çerçevesinde Internet Günlükleri-Bloglar Ve Gazeteciliğe
Yansımaları
Yrd. Doç. Dr. Necmi Emel DİLMEN
Özet
Günümüzde daha sık duymaya başladığımız “Yeni Medya” kavramı çerçevesinde bu yeni iletişim
ortamlarından biri olan internet günlükleri veya bloglar gerek sanal kültür ortamına getirdiği yenilikler gerekse
habercilik ve gazeteciliği taşıyacağı yeni boyutlar itibarıyla incelenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler
Yeni Medya, Internet Günlükleri, Yeni Habercilik, Blog, Weblog
Abstract
In this study, we examined the internet diaries, blogs as a part of the recent concept 'New Media" by
considering the innovation that blogs brought to virtual cultural medium and the creation of new dimensions in the
journalism.
Keywords
New Media, Blog , Weblog, Blogger

1. Giriş
“Günlük” deyince aklımıza yıllarca herkes tarafından özenle tutulan, bütün
anılarımızı onunla paylaştığımız, muhakkak bir kilidi veya evimizde gizli bir yeri olan,
günlük yaşamımızda başımızdan geçen olayları, heyecanları, korkuları, aşkları
yazdığımız bir defter gelir. Yeni medya olarak adlandırdığımız yeni iletişim
ortamlarıyla birlikte bu “günlük” olgusuda sanal dünyaya taşınırken “weblog”
kelimesinin kısaltılmışı olan “blog”lar türkçe adıyla internet günlükleri veya günceleri
günümüz internet ortamında sadece anıların yazıldığı değil, çeşitli konular hakkındaki
yorumlardan, iş yaşamındaki ilişkilere, hatta bazı ürünlerin pazarlanmasına kadar geniş
bir yelpazede işlevselleşmeye başlamışlardır. Her ne kadar türkçe karşılığını vermeye
çalışmış olsakta, incelendiği zaman aslında net olarak blog kelimesine bir türkçe
karşılık bulunamadığı hatta blog kelimesinin türkçeye yerleştiğide görülmektedir.
Blogları bir başka deyişle, modern çağın açmazındaki insanın bir tür ben de
buradayım deme biçimi olarak yorumlamakta mümkündür. Bloglar, internetin bir araç
olarak iletişim toplumunda yer aldığı bir ortamda, teknolojik gelişmeye ayak uydurarak
içinde bulunulan ortamla etkileşmenin bir sonucudur. Bu günlükler vasıtasıyla insanlar
bir nevi sahip oldukları kişiliklerinin yanında sanal bir kişilik daha edinmektedirler.
İçinde yaşadığımız bilişim çağında, teknolojinin kıskacındaki insanın bir çeşit kendini
dışa vurması ve yeni bir ifade biçimi olarakta değerlendirilebilir bu günlükler.
Bu çalışmada, tarih boyunca kişisel terapi amaçlı sığınılan günlük tutma
eyleminin modern dünyaya ayak uydurmasıyla oluşmuş bu kavramı incelerken, yeni
medya kavramına değinerek, bu günlüklerin nasıl ortaya çıktığı, teknolojik altyapıları,
gazetecilik ve habercilik dünyasına getirdiği yeni açılımlar, bir sanal kültür öğesi olarak
yeni bir düşünce ifade ortamı olması ve de Türkiye’deki gelişiminden bahsedilecektir.
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2. Yeni Medya Kavramı
Günümüzde, yeni iletişim ortamlarına topyekün olarak Yeni Medya
denilmektedir. Yeni medya ya da daha açıklayıcı adıyla Yeni Ortamlar, açıklanması
pek de kolay olmayan bir kavramdır. Bunun için konuyu biraz irdelemek
gerekmektedir.
Yeni Medya kavramı 1970’lerde, bilgi ve iletişim tabanlı araştırmalarda, sosyal,
psikolojik, ekonomik, politik ve kültürel çalışmalar yapan araştırmacılar tarafından
ortaya atılmış bir kavramdır. Ancak 70’lerde değinilen anlam, 90’larda müthiş bir ivme
kazanan bilgisayar ve internet teknolojisi ile birlikte genişlemiş ve farklı boyutlara
ulaşmıştır.(Thompson, 1995, ss.23-25)
Bazı yazarlar ve araştırmacılar yeni medyayı bir teknoloji listesi ile gayet basit
bir biçimde açıklamışlardır ve CD-ROM, HTML, akan ortam, sayısal video
düzenleme, ağ uygulamaları, DVD video, multimedya gibi ortamlara yeni medya
demişlerdir. Her ne kadar bu tespit çok yanlış olarak gözükmese de biraz kısıtlı ve
eksik görünmektedir. Böylesi bir durumda her geçen sene içerisinde gelişme gösteren
bu teknolojilere yeni bir tanımlama getirmek gerekecektir. Bunun yanısıra eski ve
yeni medya arasındaki farkları ortaya koymak gerekmektedir. Bir başka deyişle yeni
medyayı “yeni” yapan temel presipleri ve özellikleri gözden geçirmek lazımdır.
Yeni medyanın beş temel niteliği vardır: (Manovich, 2001, ss.27-48)
1. Sayısal Temsil
2. Modülerlik
3. Otomasyon
4. Değişkenlik
5. Kod Çevrimi
Sayısal temsil, ortamın kodlardan, yani matematiksel simge ve algoritmalardan
oluşmasıdır. Böylece yeni ortamdaki bütün veriler sayılabilir ve programlanabilir bir
hale gelerek daha tutarlı davranmaktadır.
Modülerlik, yeni medyanın ortaya konuluş şekilleriyle doğrudan ilintilidir. Bir
web sayfasını örnek alacak olursak, görüntüler, sesler, yazı gibi elemanlar ayrı ayrı
özelliklere sahiptir. Bunların bir araya gelip oluşturduğu web sayfasında bir değişiklik
yapılmak istendiğinde her eleman üzerinde bu değişiklik ayrı ayrı yapılmaktadır bu da
modülerliği getirmektedir.
Otomasyon, yeni medyanın, kullanıcı olmadan üretebildikleri etkinlikleri
simgelemektedir. Örneğin Photoshop gibi bir sayısal görüntü düzenleme yazılımında
hazır algoritmalar vasıtasıyla istenilen fotografik etkiler yaratılabilmekte, Rhinoceros
gibi bir 3 boyutlu modelleme programında kullanıcı etkinliklerini kaydederek daha
sonra yazılıma otomatik olarak bunları yaptırtabilmektedir.

Değişkenlik, sayısal temsil ve modülerliğin bir uzantısıdır. German’a göre yeni
medya, birbirinden oldukça katı bir biçimde ayrılan nesnelerin dahi aynı nesnenin
uzantısı olarak farklı şekillerde sunulmasını olası kılmaktadır.(German, 2003) Yani,
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yeni ortam, mevcut nesnenin birden çok şekil ile karşımıza çıkmasını mümkün
kılmaktadır.
Kod Çevrimi, yeni medyanın iki temel katmanını temsil etmektedir: Sosyal
katman ve bilgisayar katmanı. Alışılagelmiş ortam prodüksiyonunun ve yayınının
bilgisayarlar tarafından ele alınmasıyla, geçmiş kültürel yargılar da bilgisayarlar ile bir
geçiş içerisine girmiştir. Bunun yanısıra sayısallaştırılmış verinin bir formattan diğerine
çevrilmesini de kapsamaktadır. Bilindiği üzere bilgisayar dünyası donanım ve yazılım
olarak ikiye ayrılmaktadır. Yazılımlar, tamamı kodlardan oluşan yapılardır.
Photoshop’ta üretilmiş olan bir görüntü dosyası belli bir formdadır ve kendine has bir
formatı vardır. Bu ve bunun gibi formatlar dosya uzantıları ile tanımlanmaktadırlar. Bir
örnek vermek gerekirse, bilgisayarımızda oluşturulan bir bitmap dosyasını yine bir
yazılım tarafından oldukça yaygın olan jpeg formatına dönüştürmek mümkündür. Bir
benzer örnek de kelime işlem yazılımı MS Word için verilebilir. Metin belgesi olarak
üretilen ve saklanan bu dosyaların format uzantıları doc/rtf olarak bilinmektedir. Ancak
formatlar arası geçiş mümkündür. Örneğin bir metin belgesi yaratılarak içerisine jpeg
formatında bir görüntü ithal etmek mümkündür. Dosya üretildiğinde doc/rtf formatı ile
saklanacak hale gelecektir. Böylece aslen metin belgesi formatı olan doc ile görüntü
formatları içerisinde bir kod çevrimi gerçekleşmektedir.
Bu niteliklerin yanısıra yeni medyanın özellikleri üzerinde de durmak
gerekmektedir. Yeni medyanın sayısal temsili, formların kesinlik kazanmasına sebep
olmaktadır. Yani her bir “bit” verinin kendine has bir özelliği bulunmaktadır ve bunu
kesin olarak ifade etmektedir. Söz gelişi bir bütün içerisindeki kelimeler bu özelliğe
uygundur. Eğer kelimelerden birisi değişirse, cümlenin tüm anlamı farklılaşmaktadır.

Yeni medya, bütün bilinen farklı ortamları bir araya toplama yetisine sahip bir
özelliktedir. Buna multimedia ya da çoklu ortam denilmektedir. Metin, durağan görüntü,
hareketli görüntü, ses gibi ortamların birliktelikleri bu özelliği meydana getirmektedir.
(Lister ve diğerleri, 2003, s.9)
Yapı olarak yeni medyanın başlangıç ve sonları katilik taşımamaktadır. Bir başka
deyişle yeni medya rastgele erişim sağlamaktadır. Böylece istediğimiz veriye
istediğimiz anda ulaşabiliriz.
Sayısallığın bir uzantısı olarak yeni medya, veri kaybının önlendiği ortamlardır.
Bir veri kümesinin bire bir kopyası kayıpsız olarak çıkartılabilir. Çünkü her yeni ortam
biriminin içerdiği veri sayısı belirli ve katidir.
Yeni ortam öncesi ortamlara göz attığımızda bu özelliklerin var olmadığını
görmekteyiz. Yapı itibarıyla bir çok ortam sayısal değildi, dolayısıyla formlarda bir
kesinlik de söz konusu değildi. Bu aşamada bir video kasedi örnek olarak alabiliriz.
Video kasetler yapı itibarıyla analogdur. Bu sebeple içerisindeki veri miktarı tam olarak
ölçülememektedir. Bu durum formda değişkenliğe sebep olmaktadır. Söz gelimi bir
saatlik bir görüntü her oynatıldığı zamanda ufak da olsa zamansal farklılıklar
sunmaktadır. Bazen 59 dakika 59 saniye bazen bir saat 01 saniye olmaktadır. Bunun
yanısıra video kaset her kullanılıştan sonra yıpranarak verinin kaybolmasına sebep
olmaktadır. Veri miktarının ölçülememesi aynı zamanda bire bir kopyalarının
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alınamamasına da sebep olmaktadır. Bu durumda veri kaybının ortaya çıktığını
görmekteyiz. Ayrıca istediğimiz veriye ulaşabilmek için belirli bir çizgi doğrultusunda
tarama yapma zorundalığı mevcuttur. Verilere rastgele ulaşmak mümkün değildir.
Video kaseti bir kenara bırakıp, sinema filmini ele alacak olursak bu sefer de bir
takım özelliklerin ortak olduğunu görmekteyiz. Örneğin sinema filmi bir büyük ölçekten
incelendiğinde aslında 1 saniyesi 25 kareden oluşan bir ortamdır. Bu durumda karelerin
bir sayısallığı ifade ettiği söylenebilir. Ayrıca metin, ses, durağan ve hareketli görüntü
sinemada da bir araya gelmiş ortamlardır. Bu durumda “Sinema yeni bir ortam mıdır?”
sorusu akıllara gelebilir.
Sinema, özelliklerden bir kaç tanesine uysa da yeni bir ortam değildir. Bunun da
en önemli sebebi yeni ortamların en önemli özelliği olan etkileşime sahip olmamasıdır.
Etkileşim, en az iki nesne arasındaki iletişim vasıtasıyla, nesnelerin birbirlerini
davranışsal ya da biçimsel olarak değişikliğe uğratmasıdır. Yeni ortamlar etkileşim
opsiyonu sunmaktadır. En önemli dönüşüm bu alanda yaşanmıştır. (Manovich, 2001,
ss.49-51)
Buraya kadar ki bölümde kavramsal olarak yeni medyayı veya bir başka deyişle
yeni iletişim ortamlarını açıklamaya çalıştık. Bundan sonra ise bu yeni ortamda yine çok
güncel ve ülkemizde de günden güne daha fazla kullanılan, özellikle genç nüfusun
kendini yeni bir ifade biçimi olan ve de aynı zamanda gazetecilik olgusuna yeni bir
soluk getirmesi beklenen, habercilik anlayışına yeni bir ivme kazandıracak olan internet
günlükleri veya bloglardan bahsedilecektir.
3. Blog Kavramı
Mektupların ve tebrik kartlarının internet üzerinde e-posta ve e-karta
dönüşmeleri gibi günlükler de artık ağ üzerinde internet günlükleri haline gelmiştir.
Blog kelimesi çıkışı itibariyle Web (internet tarayıcısı aracılığıyla ulaştığımız iletişim
ortamı diyebiliriz) ve Log (kayıt anlamında) kelimelerinin bir araya gelmesiyle ortaya
çıkmıştır. Weblog kavramı zamanla kısalarak blog haline gelmiştir.

Bloglar, 1997 yılında bir grup programcının internet üzerinde dolaşırken
beğendikleri siteleri kendi sayfalarında kısa açıklayıcı notlarla birlikte yayınlamasıyla
başlamıştır (Çakıcı, 2005). Bu tarz not düşme şekli, kolay kullanım araçlarının ortaya
çıkıp yaygınlaşmasıyla birlikte daha farklı bir şekle girip kişilerin herhangi bir konuda
düşüncelerini ifade ettikleri platformlara dönüşmüştür. En basit haliyle bir nevi günlüğe
dönüşen bloglarda isterseniz sadece sizin görebileceğiniz ya da başkalarıyla
paylaşabileceğiniz sayfalar oluşturabilmek mümkündür.

İnternet günlükleri kısa bir zaman dilimi içerisinde geçirdikleri evrim ve çabuk
çoğalmaları sonucunda başka bir medya ortamı olarak değerlendirilmeye başlanmıştır.
Bloglar, haber duyurularından yorum yazılarına, beğenilen sitelerin tanıtımlarından
toplulukların fikirlerini paylaştıkları bir ortam olmalarına kadar esnek bir içerik
kullanıma sahiptir. Ama kısa ve genel bir şekilde ifade edilecek olursa bloglar, istenilen

116

konuda internet ortamına dökülen duyuru ve yorum yazılarıdır denilebilir. Blogların
yaygınlaşmasında en önemli etkenlerden birisi internet sitelerine göre çok daha kolay
hazırlanabilmesidir. Blog servisi sunan çoğunluğu ücretsiz olan internet sitelerine kayıt
yaptırdıktan sonra birkaç adımda yazılarınızı yayınlayabilecek sayfalar oluşturmak çok
zor değildir. Blog ortamının getirdiği rahatlık bazı internet sayfalarında serbestlik ile
sorumsuzluk arasındaki çizgiyi belirsizleştirmesine rağmen internet kültüründe her
zaman yeri olan ve yaygın bir uygulamanın hemen ardından oluşan sözlü geleneğin
gereği olarak bazı hassasiyetlere dikkat edilmelidir yoksa topluluk dışında kalmak gibi
bir gerçekle yüz yüze gelmek süpriz olmayacaktır. Özellikle de blogların
yaygınlaşmasının çoğunlukla başka bloglarda yapılan duyurular aracılığıyla olduğu
düşünülürse konunun önemi daha iyi anlaşılabilir.
Blog denilince muhakkak bahsedilmesi gereken bir konu da bu teknolojinin bu
kadar yaygın ve popüler olmasını sağlayan RSS teknolojisidir. "Rich Site Summary"
(Zengin Site Özeti) ya da "Really Simple Syndication"(Gerçekten Basit Dağıtım)
sözlerinin kısaltması olan RSS, site içeriklerinin özetlenmiş biçimde sunulmasını
sağlayan bir yöntemdir. Bunlar haber başlıkları ya da makaleler olabilir. RSS çeşitli
internet siteleri tarafından yayınlanan haber vb. içeriğin tek bir ortamdan topluca
izlenebilmesine olanak sağlayan yeni bir içerik besleme yöntemidir. XML biçiminde
olan RSS dosyaları ilk olarak NetScape firması tarafından geliştirilmeye başlanmıştır.
RSS dosyalarının kullanımı her geçen gün artarak yaygınlaşmaktadır. RSS yöntemini
destekleyen sistelerin hazırladıkları XML biçimli dosyalara bir çok programla erişmek
mümkündür.(Şanlı, 2005) XML okuyucusu olan bu programlar, web gezgini veya eposta istemcisi olabileceği gibi sadece RSS içeriği izlemek için hazırlanan masaüstü
programları da olabilir. RSS teknolojisinin önemi aslında blogların haberciliğe yeni
getirdiği açılımlar düşünüldüğünde de ortaya çıkmaktadır. Günlük haber ihtiyacını
karşılamak isteyenler, onlarca internet sitesini ziyaret etmek için çoğu zaman saatler
harcamak zorundadır, siteye gitmek, haberleri aramak, okumak, gerektiğinde kaydetmek
ve sonraki sayfaya geçmek vakit alıcı bir süreçtir. Bir diğer seçenek ise haber gruplarına
üye olmaktır,. Ancak bu sefer de e-posta adresinizi verdiğiniz için spam ve virüs
gönderilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalınabilmektedir. Yeni bir haber teknolojisi olan
RSS de tam bu noktada devreye girmektedir ve de haberlerin, e-posta karmaşasından ve
siteleri dolaşma stresinden kurtarılıp, en kısa yoldan en fazla kişiye ulaştırılabilmesini
sağlamaktadır. “RSS-Feeds” veya “RSS-Channels” (RSS Kanalları) her şeyden önce
newsletter, yani haber bülteni şeklinde gönderilmemektedir; tam tersine, bir RSS
okuyucusu tarafından haberin yayınlandığı sayfadan alınmakta ve gösterilmektedir.
Haberler, bir başlık ve logoyla XML formatında gönderilmektedir. Haberin okunması
istendiğinde ise haberin başlığına tıklayarak haberin tamamını içeren HTML formatında
hazırlanmış internet sayfasına gidebilmek mümkündür.(Şanlı, 2005)
Bu tür bir haber alma yoluna gidenler için masraflar yok denecek kadar az hale
gelmiştir.. İnternet sayfası için hazırlanan haberler, bir uygulama tarafından tam
otomatik olarak açılıp, RSS için uygun olan XML formatına dönüştürülmektedir. Bu
XML verisi okuyucu için gerekli bağlantıları, başlıkları ve markalamaları da
içermektedir. Her yeni haber gönderimiyle beraber XML verisi de yeniden yazılmakta
ve eski kayıtlar silinmektedir. Bu şekilde, çoğu haber yenilemesinden sonra bile haber
gönderimini hızlandırmak için veri boyutu düşük tutulmuş olmaktadır. Bu şekil bir
haber akışına “üye” olan kişinin yapması gereken şey, XML verisinin bulunduğu

117

sayfayı okuyucu yazılıma girmekten ibarettir.(www.chip.com.tr) Klasik haber
bültenlerinden farklı olarak, RSS tamamıyla anonim kullanılabilinir.
3.1. Bloggerler ve Yeni Habercilik
Son yıllarda internetin bir haber kaynağı olarak gücü konusunda yoğun
tartışmalar yaşanmaktadır. Sivilleştiği ilk günden bu yana internet insanlara sesini
özgürce duyurma şansı veren bir mecra olma özelliğiyle ön plana çıkmıştır, dolayısıyla
bir medya olarak varlığı ve sunduğu imkanlar bugüne has bir şey olmamakla beraber
değişen şey kolaylaşan kullanımı ve aracı yazılımlarıyla teknik zincirlerden iyice
kurtulmaya başlamış olmasıdır. Birkaç sene önce bir site sahibi olmak için web
sayfalarının oluşumu için kullanılan HTML diline, fotoğraf düzenleme yazılımlarına ve
yapılan sayfaları sitenize taşımak için FTP yazılımlarına biraz da olsa yatkın olmanız
gerekmekteydi, bugünse web üzerinde sesinizi duyurmak için karşınıza çıkan
kutucuklara birkaç bilgi girmek yeterli hale gelmiştir. Siteniz birkaç tıklamayla hazır
hale gelmektedir. Tasarım, programlama gibi sorunlar artık geride kalmaya başlamıştır,
dolayısıyla bu teknolojiler basite indirgendikçe kendini ifade etmek isteyen ne kadar
çok insan olduğu da ortaya çıkmaktadır.(Kuzuloğlu,2005)
Başından beri söylediğimiz gibi blog adı verilen web günlükleri daha çok
hazırlayanların ilgi alanları hakkındaki fikirlerini barındıran siteler olmakla beraber
bunun yanısıra firmaların kendi iç organizasyonları, siyasi partilerin vatandaşa yönelik
hizmet tanıtımları, ve tabi asıl konumuz olan habercilik gibi birçok farklı alana da
hizmet vermektedir. Bu blogların kaydını tutan ana sitelerden Technorati'nin
(http://technorati.com) kayıtlarında iki sene önce sadece 100 bin blog varken bugün sayı
18.6 milyonu geçmiştir. Her 2 saniyede yeni bir blog sitesi kurulmaktadır. Yani her gün
ortalama 38 bin yeni blog sanal aleme katılmaktadır. Her saniye bu bloglara altı yeni
bilgi girişi yapılmaktadır. Bu da günde 500 binden fazla kayıt anlamına
gelmektedir(Kuzuloğlu,2005). Giderek daha çok sayıda insan blogları haber ve
bilgilenme kaynağı olarak kullanmaktadır. Bloglar teknoloji, politika, spor, eğlence,
dedikodu, yeni trendler, moda, sağlık gibi akla gelen her konuda yüzlerce farklı seçenek
sunmaktadır. Hepsi güvenilir kaynaklar olmasa da zamanla tüm ilgi alanlarınıza yönelik
bir kaynak edinmek mümkün olmaktadır. Geleneksel medya ile bu tip yeni medyalar
arasındaki uçurum büyümektedir. Bugün bile klasik medya kurumları için internet hala
bir yan araç olarak göze çarpmaktadır, neredeyse hiçbirinin aslında belirli bir stratejisi
gerçekte mevcut değildir, hatta bir web sitesine sahip olmanın tam olarak ne kazandırıp
ne kaybettirdiği konusunda da ciddi bir çalışması olmayan bu medya kuruluşlarının
çoğunun varlık sebebi diğer rakibinin de orada yer alıyor olmasıdır.
Internet haberciliği bir diğer yandan özellikle blogger muhabirler aracılığıyla
yeni bir yöne doğru gitmektedir. Bloggerler bireysel haberciliği seçen internet
gazetecileridir ve dijital fotoğrafçılığı çok iyi kullanabilmektedirler, yazdıkları
haberlerle, dünya çapında önemli olayları gün ışığına çıkartabilmektedirler. Bloggerlerin
global ölçekteki arama motorları technorati.com’a veya bunların yazıştıkları
weblogs.com’a girdiğiniz zaman, bloggerlerin ilgilendikleri konuların sınırsızlığını da
görmek mümkündür. Örneğin 7 temmuz 2005 tarihinde Londra’da gerçekleşen terörist
saldırılarda başta BBC olmak üzere internet siteleri ve arama motorları hemen
bloggerler için havuzlar oluşturmuşlardı ve de pek çok fotoğraf o havuzlardan elde
edilmişti. Zaten bir görüşe göre de blogger muhabirler gazeteciliğin ve haberciliğin
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geleceği olmaya aday olarak gözükmektedirler.(Barlas,2005) Şu anda tamamen
bağımsız haber ve yorum yazan binlerce kişinin yani blogger’in olduğu bir ortamda bir
noktadan sonra gazetelerin ayda yılda bir ilginç haber getirecek sabit muhabire maaş
bağlaması anlamsız hale gelmeye başlayacaktır, dolayısıyla gazeteler blogları takip
ederek beğendikleri haberi satın almaya başlayacaklar ve de bir anlamda muhabirlere,
fotoğrafçılara, vs. çılgın maaşlar ödemenin anlamsızlığını keşfedeceklerdir. Bu noktada
karşımıza haberin güvenilir olması ile ilgili bir takım etik kurallar çıkmaktadır, çünkü
günümüzde kaynağı blogger muhabirler olan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığı da bu
konuda karşımıza çıkan olumsuzluklardan biridir. Bir sonraki aşamada okurların
gazeteye para vermenin anlamsızlığını keşfetme aşaması olacaktır. Ondan sonra belki
parayla satılan gazeteler sadece sektörel haber veren, para yönetenlere danışmanlık ve
benzeri işlev gören organlara dönüşerek tamamen günümüzdekinden değişik bir işlev
görmeye başlayacaklardır. Bu durumda bloglar aracılığıyla okuyucular sıcak gündemi
otosansüre veya sansüre uğramamış haberlerle, hem de şimdiki gibi tek bir kaynaktan
değil,-şu anda bütün gazetelerin aynı olayı aynı şekilde yorumladığı düşünülürsesayısız kaynaktan okumanın zenginliğini yaşayacaklardır, bu tıpkı mp3 listelerimiz gibi
favori haberci listelerimizin olacağı anlamına gelmektedir. Aslında daha da ileri giderek
özellikle yukarıda bahsettiğimiz ve teknik detaylarından bahsettiğimiz RSS
teknolojisinin iyice anlam kazanması ve belki de blogger muhabirliğin gazetecilik
kavramında çok ciddi bir dönüşüme yol açması şu anda Philips firmasının üstünde
çalıştığı ve de yakın bir zamanda piyasada örneklerini görebileceğimiz dijital kağıtın
gazetecilik alanında kullanılmasıyla gerçekleşecektir. Bu kavramı çok fazla detaya
girmeden kolayca açıklamak için ömür boyu tek bir gazeteniz olduğunu ve bunun
sürekli kendini güncellediğini, gazetenizin üzerinde video ve ses kayıtlarının oynadığını
ve de bu haberlerin sürekli güncellenen bloglar sayesinde size son dakika haberlerini
sunduğu yeni bir habercilik ortamını düşlemeniz gerekmektedir. Bu sayede bilgisayarla
alakası olmayan insanlar için de dijital kağıt blog haberlere erişim kapısı olabilme
özelliğini taşıyacaktır. Blogların bir diğer özelliği de yıllar sonra bir haber konusunda
araştırma yapılmak istendiğinde irili ufaklı bloglarda yer almış birçok haberin karşımıza
çıkarak o konu hakkında sistematik olarak bilgiler edinilmesini, zamanında yapılmış
yorumları okumasını sağlaması olacaktır. Bu noktada akla gelen soru zaten mevcut
düzende de bunun yapılabileceği olacaktır ancak buradaki farkta yukarıda belirttiğimiz
gibi sistematik bilgiye ve sansürsüz birçok yoruma erişme olanağının en kısa yolunun
bloglar olmasıdır. Blogların bu kadar özgür olabilmesi ve de herhangi bir patronaj
altında olmaması blogların getirdiği eleştiri mekanizmasının da verimliliğini
arttırmaktadır. Burada üzerinde ısrarla durulması gereken konu bu özgür haber ortamı
içerisinde etik kurallardan ödün vermemek olmalıdır.
3.2. Blogger Etik Kuralları
Blogger'ların birçoğu gazeteci olmadığından, gazetecilerle aynı etik kurallara
uymaları beklenmemektedir, ancak sorumluluk sahibi blogger'lar, kamuya sözlerini
sunduklarını/yayınladıklarını, ve bu yüzden okuyucularına, haklarında yazdıkları
insanlara ve genel anlamda topluma karşı belirli etik yükümlülükler altında olduklarını
farketmek zorundadırlar. Internet gazetelerinin etik çerçevesini çizen ve
CyberJournalist.net tarafından oluşturulan etik kurallar bu alanda yeni bir girişim olarak
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göze çarpmaktadır. "Society of Professional Journalists Code of Ethics" metninden
esinlenilerek oluşturulan "Bloggers' Code of Ethics" ile tüm blog'lar bir etik kurallar
modeli çevresinde birleştirilmek istenmektedir. Blogger etik kurallarını esas olarak üç
ana başlıkta toplamak mümkündür. Blog habercileri dürüst ve samimi olmalı, zararı en
aza indirmeli ve sorumluluk sahibi olmalıdır. Bu üç ana başlığı açmak gerekirse,
birincisi için, bloggerlar bilgiyi toplarken, düzenlerken ve yayınlarken dürüst ve samimi
olmalıdırlar denebilir(Köroğlu, 2005). Blogger’lar:
• Asla, kaynak göstermeden alıntı yapmamalıdırlar,
• Şartlar uygun olduğunda kaynaklarını tanımlamalı ve link vermelidir. Kamu,
kaynakların güvenilirliği konusunda mümkün olan en fazla bilgiye sahip olma
hakkına sahiptirler,
• Fotoğrafların içeriğini, neyin değiştirildiği konusunda gerekli açıklamayı
yapmadan değiştirmemeli/bozmamalıdır. Resimlerin kalitesinin artırılması
teknik mecburiyetler yüzünden kabul edilebilir. Bu teknik zorunluluklar arasında
etiketleme (site adı gibi) ve illüstrasyonların hazırlanması sayılabilir.
• Doğru olmadığı bilinen içeriği yayınlamamalıdırlar. Sorgulanabilecek bilgilerin
yayınlanması gerekiyorsa bunların şüpheli unsurlar içerdiği açıklanmalıdır.
• Etik değerleri olan blogger'lar kaynaklara ve öznelere saygı duyulması gereken
bireyler olarak yaklaşırlar.
• Blog içeriğinden olumsuz etkilenebileceklere sevecenlikle yaklaşmalıdırlar.
Çocuklarla, tecrübesiz kaynak veya öznelerle özel bir hassasiyetle
ilgilenmelidirler.
• Bir felaket veya üzücü bir olaya maruz kalmış kişilerle görüşürken ve onlarla
yapılan mülakatları veya çekilen fotoğrafları kullanırken hassas olmalıdırlar.
• Bilgi toplama ya da röportaj yapmanın bazı insanların rahatını kaçırabileceğinin
ya da onlara zarar verebileceğinin farkında olmalıdırlar.
• Kaliteli ürünler sunmalıdırlar. Olmadık konularda, gereksiz meraklarla içerik
hazırlanmamalıdırlar.
• Küçük yaştaki suçluları, cinsel taciz vb. suçların kurbanlarını ve zanlıları resmi
olarak suçlu oldukları açıklanmadan önce tanımlarken dikkatli olmalıdırlar.
• Bloggerlar sorumluluk sahibi olmalıdırlar;
• Hatalarını kabul etmeli ve derhal düzeltmelidirler.
• Blog'un misyonunu açıklamalı ve kamuyu içerik ve “blogger davranışları”
konusunda diyaloğa davet etmelidirler.
• Çıkar çatışmalarını, iş ilişkilerini, aktivitelerini ve kişisel gündemini
açıklamalıdırlar.
• Reklamcılar ve özel ilgi grupları lehine hareket etmeyi reddetmeli, içeriği
etkileme konusundaki baskılarına direnmelidirler. İstisnai durum söz konusu
olduğunda bu, okurlara tamamen açıklanmalıdır.
• Diğer blogger'lar tarafından yapılan gayrı ahlaki pratikleri kamuya
duyurmalıdırlar.
Blogların yapım ve haberlerin yayınlanması aşamasında her ne kadar etik
kurallara uyulması gerekliliği ön plana çıksa da bu yeni medyanın beklenmeyen bir
yüzü de özellikle şirket yönetimleri açısından ortaya çıkmıştır. Şirketler bastırdıkları
kurumsal broşürler ve PR mekanizmalarıyla yığınların kendileri hakkında ne
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düşüneceğini ve ne hissedeceğini daha düne kadar kontrol edebilirken bu olanak artık
ortadan kalkmış görünmektedir. Bloglar ağırlıklı olarak gençlerin belli konularda yorum,
düşünce ve bilgi paylaşımını gerçekleştirdiği anı defterleri olmanın ötesine taşınıp
çalışan kesimlerin birbirleri arasındaki iletişim ağı niteliğine bürünmüştür. Şirketler,
çalışanlarının teknolojinin de yardımıyla kendileri aleyhine yürüttüğü karşı PR
çalışmalarına karşı tamamen savunmasız kalmaktadır. Müdürüne kızan, şirketteki terfi
politikasını eleştiren, birlikte çalıştıklarını veya şirket politikalarını beğenmeyenler
internette istediklerini özgürce dile getirecekleri platformları bloglar sayesinde
yaratmışlardır.(Tike, 2005) Günlük çalışma yaşamında başından geçen her türlü
deneyimi siber alemdeki günlüklerde diğer blogger’larla paylaşan, görüş ve bilgi
alışverişinde bulunan profesyoneller, böylece hem psikolojik bir rahatlama yaşamakta
hem de çalışma yaşamında muhalif oldukları ne varsa bunları sansürsüzce ifade etme
şansı yakalamaktadırlar. Bloglarda deşifre olma riski taşımadan anında milyonlarca
kişiye ulaşmak mümkündür. Organizasyon içinde demokrasi kültürünü yaşatamayan,
kötü yönetilen ve çalışanlarına adil davranmayan şirketler bu bloglarda çalışanları
tarafından kıyasıya eleştirilmektedir. Her türlü kısıtlayıcı faktörün ortadan kalktığı bu
bloglarda insanların seslerini duyurmak için yapacağı tek şey ilgili linklere yönelerek
sınır tanımayan bu “global koroya” dahil olmak diyebiliriz. Yukarıda bahsedilen bu
linklere örnek vermek amacıyla yurtdışından www.blogger.com, www.livejournal.com,
türkçe içerikli olan www.blogcu.com, www.blogosfer.com adresleri sayılabilir.
4. Sonuç
Yeni bir içerik yönetimi mekanizması olan, yukarıda bahsettiğimiz RSS
teknolojisi vasıtasıyla dünyayı büyük bir hızla takip edebileceğimiz, yeni eklenen
başlıkları anında görebildiğimiz, bir takım şablonlar kullanıldığı için (sütunlar,
manşetler) yayıncılık kavramına yeni boyutlar getiren internet günlükleri hayatımızda
günden güne daha fazla yer almaya başlamıştır. Herkesin çoklu ortam aygıtları ile
donandığı günümüzde bu günlükler “yurttaş gazeteci” kavramına da yeni bir boyut
getirmektedir.
Geleneksel medya diye adlandırabileceğimiz gazeteler, dergiler, radyolar,
televizyonlar ve hatta bire bir basılı gazeteyi internet ortamına aktardıkları internet
siteleri geçmişten devraldığı mirasın gücüyle uzunca bir süre etkinliğini sürdürmeye
devam edecek gibi görünmektedir ancak karşılarında yükselen, bireye yönelme ve
etkileşim kanallarını son derece etkin bir şekilde kullanan rakiplerinin endişesi de
içlerini kemirmeye devam edecektir. Yakın bir gelecekte yeni medya ve geleneksel
medyanın yer aldığı terazinin kefelerinde beklenmedik bir ağırlık değişimi olacağı kesin
gibi görünmektedir. Burnumuzun dibindeki bir ülkede yaşanan bir savaşı bir süre daha
onlardan öğrenmek zorunda olduğumuz doğrudur, ama zamanla başkalarına da kulak
vermeyi ve bizi bilgilendirmeye çalışanların bazılarının gözümüze rengarenk perdeler
çektiği gerçeğiyle de karşılaşılacağı kesindir. Mesela, ABD'nin Irak işgali şu anda ne
durumda, nasıl sonuçlandı ya da sonuçlandı mı gibi sorulara yanıt aradığımızda
geleneksel medya kanallarında artık bu konunun yer almadığı veya çok kısıtlı bir
şekilde yer aldığı göze çarpmaktadır. Şu anda medyanın dert ekseni değişmiştir. Oysa
basit bir web aramasında aralarında ABD'li askerlerin, Iraklıların ve orada görev yapan
yerli yabancı onlarca gazetecinin binlerce blogunu bulabilmek ve bunları karşılaştırarak
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bilgi sahibi olabilmek mümkündür. Hatta bu günlüklere eriştiğinizde belki de süregiden
bu trajedinin nasıl olup da gündemden düştüğüne hayret etmek durumunda kalınabilinir.
İnternet hızıyla fark edemediğimiz bazı devrimleri tetiklemektedir, bunun yan
etkileri de karşımıza çıkmaya ve bizi şaşırtmaya devam edecektir.
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Son On Yılın Popüler Türk Sinemasında Televizyon Sektörünün Rolü
Yrd. Doç. Dr. Zeynep ÇETİN ERUS
Özet
Bu makalede son on yılın (1996-2005) popüler Türk sinemasının televizyon sektörü ile ilişkisi ele
alınmaktadır. Önce televizyon sektörünün film yapım/finansmanına girişmesinin nedenleri tartışılıp, ardından bir
milyonun üstünde seyirci çeken filmlerde, yapımcılık, yönetmenlik, oyunculuk, senaristlik, kurgu ve görüntü
yönetmenliği yapan kişilere odaklanılarak, bu kişilerin televizyon dünyası ile ilişkileri araştırılmaktadır. Söz konusu
on yedi filmin on dördünün televizyon veya reklam işiyle uğraşan yapımcılar tarafından üretildiği ve bu filmlerin
kadrolarının yaklaşık yarısının kamera ile ilk olarak televizyonla tanıştığı görülmektedir. Ayrıca sinema kökenli
kadrolar da günümüzde ağırlıklı olarak televizyon veya reklam işiyle uğraşmaktadır.
Anahtar Sözcükler
Türk popüler sineması, televizyon, son on yılda Türk sineması, televizyon sinema sinerjisi.
Abstract
This paper analyzes the relation of contemporary Turkish popular cinema with television sector from 1996
to 2005. The article starts with a discussion on the reasons for interest of television sector into the production/finance
of popular movies. Then, focusing on people who perform duties like production, directing, acting, scriptwriting,
editing, and camera at the movies that attracted over one million spectators, the relation of cinema crew with
television production is analyzed. Of the seventeen movies considered in this article, fourteen have been produced by
production companies operating in television or advertisement sector. Almost half of the production team had their
initial contact with camera in television serials. Moreover, those who have been in movie business in the past, appear
to spend major part of their time in television or advertisement production.
Key Words
Turkish popular cinema, television, Turkish cinema during the last decade, synergy between television and
cinema.

1. Giriş
1990’lı yıllarda, özel televizyon1 kanallarının çoğalması ve TV seyircisinin Türk
yapımı programlara olan ilgisinin artmasıyla birbiri ardına TV için dizi ve çeşitli
programlar çeken yapım şirketleri kurulmuş, çok sayıdaki TV kanalına program üreten
önemli bir sektör ortaya çıkmıştır. Aynı dönemde televizyon ve Hollywood’un
rekabetine dayanamayarak 1980’ler boyunca önemli bir düşüş sürecine giren Türk
popüler sineması, özellikle de 1990’ların ikinci yarısından itibaren yüksek seyirci
rakamlarına ulaşan filmlerle toparlanmaya başlamıştır. Bu makalede TV sektörünün son
dönem popüler filmlerin yapımında oynadığı rol araştırılmaktadır.
Atilla Dorsay (2004: 11), popüler sinemanın yaptığı atılımın da içinde
bulunduğu gelişmeleri “sinemamızın rönesansı” olarak nitelendirirken, birçok ortamda
popüler filmlerin başarısının nedenleri ve sürekliliği tartışılmıştır. Popüler filmler
seyircinin beğenisini kazanırken aynı tepkiyi eleştirmenlerden alamamıştır. Önemli bir
eleştiri, üretilen filmlerin TV dizilerine benzeyip sinemasal nitelik taşımamaları
olmuştur. Örneğin, Bülent Görücü (2003: 9-12) Amerikalı filmi ile başlayan filmler
dizisini uyarlama ötesinde “doğrudan ve birebir bir taklit” olarak nitelendirir, günümüz
popüler sinemasının TV, reklam ve Hollywood üçlüsünün bir ürünü olduğunu söyler.
Yazara göre, “[S]inema artık televizyonun egemenliğindedir” (Görücü, 2006: 52).
Hababam Sınıfı Merhaba için Orhan Ünser (2004: 76-79) “Özgün olan hiçbir şey yok;
tipik bir televizyoncu yaklaşım” der. TV sektörünün son dönem filmlerdeki rolünü ve
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bu filmlerde TV kökenli kadroların yerini belirlemek, bu filmlere yapılan eleştirileri
anlamak için önemlidir.
Makalede Türk popüler sinemasının yakın geçmişine hızlı bir bakış atıldıktan
sonra, izleyen bölümde TV programları yapımı ile sinema filmi yapımı arasındaki
sinerji tartışılmaktadır. Daha sonra 1996-2005 yılları arasında bir milyonun üstünde
seyirci çeken filmlerin yapımında/finansmanında TV sektörünün rolü incelenmekte ve
bu filmlerde yönetim, senaryo, oyunculuk, kurgu ve görüntü yönetmenliği yapanların
kökenleri ve TV sektörü ile ilişkileri ele alınmaktadır.2
2. 1990’ların İkinci Yarısı: Türk Popüler Sinemasının Yeniden Doğuşu
1960’lar boyunca önemli bir üretim sürecine giren Türk sineması, 1970’lerde
toplumsal huzursuzluk, terör olayları, ekonomik çöküntü ve TV’nin yaygınlaşması gibi
nedenlerle önemli bir darbe yemiştir. 1975 yılında bilet fiyatlarında %50 oranında artış
olurken izleyici sayısı %45 dolayında azalmış ve salonlar kapanmaya başlamıştır
(Scognamillo, 1975: 351). 1970’li yılların sonlarına doğru TV’nin yaygınlaşmasına
ekonomik zorlukların da eklenmesiyle, seyirci sinema salonlarından uzaklaşmıştır
(Abisel, 1994: 106). Bu dönemde Türk sineması televizyonla rekabet edebileceği seks
filmleri ve siyasi filmler gibi türlere kaymıştır.
1987’de Yabancı Sermaye Kanunu’nda yapılan değişiklikle büyük Hollywood
şirketleri Amerikan filmlerini Türk pazarında doğrudan dağıtabilmişlerdir. Bu
dağıtımcılar sinema salonlarıyla özel anlaşmalar yaparak düşük kaliteli üretimlerini
blockbuster3 filmlerle bir paket halinde salonlara dayatmış, Türk sineması ise bu
paketlerin içine ancak çok iddialı filmlerle girebilmiştir.
Bu gelişimi, üretilen film sayılarında görmek mümkündür. 1960’ların ortalarında
200 civarında film çeken Türk sineması, 1970’lerde özellikle de seks filmleri furyasının
etkisiyle bu rakamları bir ölçüde koruyabilmiştir. 1980’lerde üretim hızla azalarak,
1990’larda çekilen film sayısı yılda 25-30’lara düşmüş, bunun da ancak yılda 10-15
tanesi gösterime girebilmiştir (Erus, 2005: 161; Özgüç, 2003: 137).
Yeni dönemde filmler iki şekilde finanse edilmiştir. Bunlardan birincisi,
yönetmenin film için gereken kaynağı kendi cebinden ve TV kanalları, Kültür Bakanlığı
ve özel sponsorluklar gibi çeşitli kaynaklardan topladığı çoklu finans sistemidir. Bu
yöntem daha çok ‘sanat filmleri’ için kullanılmıştır. İ. Altuğ Işığan’ın da belirttiği gibi,
bu yapıda yapımcılığın eski sistemdeki görece sağlamlığı ve güvenli zemini yok olmuş,
film sayısı azalmıştır (2003: 36).
İkinci finansman şekli ise, TV için program çeken veya reklamcılıkla uğraşan
şirketlerin film yapımına girmeleri ile ortaya çıkmıştır. Bu şirketler film yapımı için
önemli bütçeler ayırmışlardır. Bu makalede asıl konuyu oluşturan çok seyircili popüler
filmler, çoğu zaman bu şekilde üretilmiştir. Her iki yöntemde de asıl işi film yapımı
olan bir sermaye sahibi olmaması, üretimin düşük sayılarda kalmasının hem bir nedeni
hem de bir sonucudur.
Çekilen film sayısı az olmakla birlikte, popüler sinema özellikle 1990’ların
ortasından başlayarak seyirciyi salonlara çekmeyi başarmıştır. Bu tip filmlerin öncüsü
diyebileceğimiz Amerikalı, 1993’te gerçekleştirilmiş ve 400.000’e yakın seyirciye
ulaşmıştır. Ancak asıl atılım 1996 yılında çekilen Eşkıya ile olmuştur. İkibuçuk milyon
seyirciye ulaşan bu film, Türk sinemasının yeniden canlanacağı umutlarını
uyandırmıştır. Bu filmi takip eden on yıl içerisinde 17 film bir milyonun üstünde seyirci
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çekmiştir (filmlerin listesi Tablo 1’de sunulmaktadır). Yerli filmlerin seyirci sayısı,
1996 yılında yaklaşık üç milyonla toplam seyirci sayısının %20’si seviyesinde iken,
2004’te ve 2005’te 11 milyon ile toplam seyirci sayısının %40’ına yaklaşmıştır
(Yurdatap ve Yavuz, 2004: 6; Gür, 2005).
3. Film Yapımında/Finansmanında TV-Sinema Sinerjisi
TV’nin sinemaya ilk olumlu etkisi, Hollywood’un piyasa değeri bulunmayan
filmlerini TV kanallarına pazarlamasıyla ortaya çıkmıştır. Kısa bir süre sonra TV
gelirleri Hollywood için önemli bir kaynak haline gelmiştir. Avrupa’nın bazı
ülkelerinde TV kanallarının doğrudan yatırım, sponsorluk veya gösterim haklarını
önceden satın alma gibi yöntemlerle film yapımını destekledikleri görülür. İngiltere’de
1982’de yayına başlayan Channel 4, kendi programlarını yapmasına yasalarca izin
verilmemesi nedeniyle dışarıdan program almak zorunda kalmış, 1980 ve 1990’larda
birçok filmin yapımına katkıda bulunmuştur (Hill, 1996: 105-106). Daha sonra ITV ile
BBC ve sonradan ortaya çıkan uydu ve kablo kanalları da İngiliz filmlerinin üretimine
finansman sağlamıştır. 1989 yılında toplam İngiliz sinema üretiminin %49’u TV
kaynaklı yatırımlarla gerçekleştirilmiştir (Mazdon, 1999: 78).
1980’lerin sonunda, Fransa’da Canal Plus’un gösterdiği filmlerin %50’sinin
Fransız olması zorunluluğu getirilmiştir. TV kanallarının bütçelerinin belli bir kısmını
Fransız film üretimine yatırmaları zorunlu kılınmıştır (Örneğin, Canal Plus için bu
rakam şirketin bütçesinin %20’sine ulaşmaktadır). 1992 yılında Fransız sinema
üretiminin yaklaşık %40’ı TV kanallarınca karşılanmaktadır (Mazdon, 1999: 75-76).
Benzer bir rolü Almanya’da ZDF, İtalya’da RAI kanallarının üstlendiği görülmüştür.
Türkiye’de ise 1990’ların ilk yarısında özel TV kanalları birçok filmin çekimine
destek vermiştir. 1991 yılında TGRT Yücel Çakmaklı’nın Kurtoğlu isimli filmini
desteklemiş, Kanal 6, 1992 yılında beş, daha sonraki sene ise üç Türk filmine katkıda
bulunmuştur. Daha sonra Show TV, ATV ve TRT de benzer girişimlerde
bulunmuşlardır. Ne var ki, özel TV kanallarının desteği kısa sürmüş iki üç yıl içinde
sona ermiştir (Çetin ve Arslanbay, 1995: 34-39; Pösteki, 2005: 170-171).
Bu yazıda ele alınan, TV kanallarından çok bu kanallar için program yapan
şirketlerin film üretimine girişmeleridir. Hollywood stüdyoları TV ve sinema üretimini
el ele götürmektedirler. Brezilya popüler sineması 1980’lerde düşüşe geçmiş, ancak son
dönemde TV şirketlerinin yatırımları ile sinema salonlarına geri dönebilmiştir
(Hamburger, 2004: 6). Japon sinemasında yeni kuşak içinde TV kökenli isimler
bulunmaktadır (Schilling, 1998: 8-21).
TV programı üreten şirketlerin sinemaya yatırımlarını daha iyi anlayabilmek için
TV yapımı ile sinema yapımı arasındaki olası sinerjileri ele almak gerekir. TV ve
sinema önemli teknik farklılıklar içerir. Görüntüyü kaydetme ve iletme teknikleri
birbirinden farklıdır, farklı kameralar kullanılır.4 Öte yandan sinema için çekilen
filmlerin kurgu esnasında video ortamına aktarılması, kurgu donanımının ortak bir
şekilde kullanılmasına izin verebilmektedir. Bu durum ışık ve set ekipmanları için de
geçerlidir (Kurçenli ile görüşme, 5.5.2006). Daha da önemlisi, TV ve reklam yapımında
söz konusu malzemelerin en son modellerinin kullanılması ve dolayısıyla bu tip bir
işbirliğiyle ABD sineması ile rekabet edebilecek teknik kalitede filmler
çekilebilmesidir.
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Ne var ki, kurgu, ışık, set gibi kalemler film bütçesinde çok önemli bir paya
sahip değildir. Bir örnek vermek gerekirse, bir milyon dolarlık bir bütçeye sahip olan
Avcı filmi için kamera masrafları (kamera ekibi ile birlikte) 70.000, laboratuar ve kurgu
masrafları ise 150.000 dolardır (Erkılıç, 2003: 179). Kurçenli’nin çekilmesi planlanan
Karadeniz’e Balad isimli filminin yaklaşık iki milyon avroluk 2005 taslak bütçesinde
çekim araç ve gereç giderlerinin yaklaşık 150.000 avro olduğu görülür (Kurçenli ile
görüşme, 5.5.2006).
Günümüzde popüler bir film için başlıca masraf kalemlerinden biri filmlerin
tanıtımıdır. Bu amaçla kullanılabilecek en önemli pazarlama kanallarından birisi
televizyonlardır. Doğrudan ve dolaylı (filmin fragmanının TV’de gösterilen sinema
programlarında gösterilmesi gibi) TV reklamları ile çok büyük bir izleyici kitlesine
ulaşılabilir. TV programı üreticileri, TV kanalları ile ilişkileri nedeniyle özellikle de
dolaylı reklam olanaklarına daha çok sahip olabilirler (bu konuda bkz: Kırca, 2003: 95103).
Sinema yapımına TV şirketlerinin ilgisini çeken bir diğer etken ise, özellikle de
TV için dizi çeken şirketlerin seyirciyi tanıması ve önlerine gelen projeleri
değerlendirmede tecrübe sahibi olmasıdır. Ayrıca statü elde etme isteğini de unutmamak
gerekir. Evren’e göre TV dizileri ile sinema filmi arasındaki en büyük fark,
“zanaatkârlıktan sanatçılığa geçiş, bir statü kazanmaktır” (Evren, 2003: 3). Bunların
yanı sıra, TV sektöründeki şirketler sinema filmi çekiminde, ellerindeki malzeme ve
ekibi olduğundan daha masraflı göstererek asıl işlerinden yaptıkları kâr üzerinden
verecekleri vergiyi azaltabilirler.
4. Son Dönem Popüler Filmlerin Yapımında TV Sektörünün Rolü
Scognamillo (1998: 429), 1990’larda Türk sinemasının yaşadığı krizin önemli
bir sebebi olarak finansman sorunlarını gösterir. Gerçekten de, diğer sanat dallarından
farklı olarak film yapımı önemli boyutlarda parasal yatırım gerektirir. Bu nedenle
üretimin boyutları ve kaçınılmaz olarak içeriği büyük oranda bu üretimi finanse edecek
kaynaklara bağlıdır.
Ayrıca üretilen her filmin yeni bir ürün olması ve dolayısıyla getirisi ile ilgili
olarak önemli bir belirsizlik taşıması, sinemaya yapılacak yatırımları riskli kılar.
Hollywood sineması, bu riski çok sayıda film üreterek azaltır. Üretilen filmlerin birçoğu
masrafını çıkartmasa da, birkaç tane çok iyi iş yapan film sayesinde stüdyolar
yatırımlarının karşılığını alabilirler (Smith, 2002: 60-61).
Türk sinemasında ise, çekilen film sayısının az olması riskleri arttırır. Ayrıca
film bazındaki bu belirsizliğin yanına, sektörün geleceği üzerine bir belirsizlik eklene
gelmiştir. Tarihine baktığımızda, sinema sektörünün inişli çıkışlı bir yol izlediğini
görürüz. Belki de bu nedenle yapımcı ve yatırımcılar Türk sinemasına sabit yatırımlar
yapmaktan kaçınmıştır. Türk sinema tarihinde yurtdışındaki benzerleri gibi stüdyolar
kurulamamış, çok uzun seneler modası geçmiş aygıtlarla çalışılmıştır (Scognamillo,
2002a: 38; 2002b: 41-43).
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Tablo 1: Bir Milyonun Üstünde Seyirci Çeken Filmler
Film
Yapım

Yönetmen

Seyirci

1996

Eşkıya

Filma Cass

Yavuz Turgul

2.572.287

1998

Herşey Çok Güzel Olacak

Filma Cass

Ömer Vargı

1.239.015

1999

Propaganda

Plato

Sinan Çetin

1.238.878

2000

Güle Güle

UFP

Zeki Ökten

1.275.976

2000

Kahpe Bizans

Özen/Arzu

Gani Müjde

2.472.162

2001

Deli Yürek

Sinegraf

Osman Sınav

1.052.097

2001

Komser Şekspir

Plato

Sinan Çetin

1.331.462

2001

Vizontele

Böcek/BKM

Yılmaz Erdoğan

3.308.320

2003

Asmalı Konak

ANS

Abdullah Oğuz

1.791.396

2003

O Şimdi Asker

ANS

Mustafa Altıoklar

1.657.051

2004

G.O.R.A.

Böcek/BKM

Ömer Faruk Sorak

3.998.479

2004

Hababam Sınıfı Askerde

Fida/Arzu

Ferdi Eğilmez

2.575.867

2004

Hababam Sınıfı Merhaba

Fida/Arzu

Kartal Tibet

1.580.535

2004

Neredesin Firuze

IFR

Ezel Akay

1.064.162

2004

Vizontele Tuuba

Böcek/BKM

Yılmaz Erdoğan

2.894.802

2005

Babam ve Oğlum

Avşar

Çağan Irmak

2.594.806

2005

Organize İşler

BKM

Yılmaz Erdoğan

2.403.050

Kaynak: Seyirci sayıları Sinema Gazetesi (2005)’nden, yapımcı ve yönetmen bilgileri Özgüç (2003), Türsak Sinema
Yıllıkları (1996-2002) ve www.sinematurk.com’dan derlenmiştir.

1990’lara gelindiğinde, Türk sinema sektörü güvenilir bir yatırım aracı
değildir. Piyasa çok kısıtlı sayıda filmi kaldırabilmektedir. Film yapımı ile özel
olarak ilgilenen Arzu film haricinde hiçbir büyük yapımcı kalmamıştır.
TV programları ve reklam yapımı ise, görece kârlı bir sektör olarak yükselişe
geçmiş, önemli bir sermaye bu sektöre ağırlık vermiştir. TV sektöründeki geleceği ilk
fark eden, geçmişin en büyük film yapımcılarından Erler Film olmuştur. Video
sektöründe korsan üretim nedeniyle istediğini bulamayan Erler Film, 1980’lerin ikinci
yarısından itibaren TV için program üretmeye başlar (Scognamillo, 2004: 408-409).
Zamanla TV programı yapımcılığı ön plana çıkar, 1960’larda çok sayıda filme imza
atan Erler Film, 1990 sonrasında ise film üretimini ikinci plana atar. Özel TV’lerin
yaygınlaşmasıyla, Erler Film’in yanı sıra Kadri Yurdatap’a ait Mine Film (Bizim Aile)
ve Seden ailesine ait Kemal Film (Hayatın İçinden, Gurur, Mirasyediler) de TV filmleri
ve dizileri çekmeye başlamışlardır.
Reklam sektörüne bakıldığında, birçok sinemacının bu sektöre kaydığı görülür.
Yönetmen Yavuz Turgul’un bir reklam ajansı (Medina-Turgul) vardır. Sinan Çetin’in
Plato Filmi, hem reklam filmi hem de video klip çekmiştir (Işığan, 2003: 12). Sonuç
olarak TV için program üreten yapımcılar ve reklamcılar, sinema filmi finansmanında
önemli bir yer elde etmiştir.
Son on yıl içinde bir milyonun üstünde seyirci çeken filmlere bakıldığında,
önemli bir çoğunluğunun asıl işi TV yapımcılığı veya reklam filmi çekmek olan
şirketlerce üretildiği görülür. Tablo 1’de sunulduğu üzere, FilmaCass, Plato, IFR gibi
reklamcılık alanında uzmanlaşmış şirketler, bir milyonun üzerinde seyirci çekmiş 17
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filmden 5’inin yapımını üstlenmiştir. TV için dizi filmler çeken ANS, Sinegraf, BKM
ve Avşar ise, 8 filmin yapımcısıdırlar. Bu sekiz filmden ikisi, Deli Yürek ve Asmalı
Konak, söz konusu yapımcıların TV için ürettikleri dizilerden kaynaklanmıştır.
Listede bir istisna oluşturan tek şirket, Arzu Film’dir. Kahpe Bizans, Hababam
Sınıfı Merhaba ve Hababam Sınıfı Askerde filmlerinin yapımcısı olan Arzu film, asıl işi
film yapımı olarak kalan tek örnektir. Ne var ki, bu üç filmde yapımcı açısından değilse
de, aşağıda incelendiği üzere yönetmen, oyuncu ve diğer ekip açısından TV dünyasıyla
sıkı bir ilişki olduğu görülür.
5. Son Dönem Popüler Filmlerde Yer Alan Kadroların TV Sektörü ile
İlişkisi
TV sektörünün sinema filmi üretimindeki bir diğer avantajı da, elindeki
kadroları her iki iş için de kullanabilmesidir. Bu bölümde TV sektörünün sinema ile
ilişkisinin sadece yapım/finansman ile kısıtlı kalmayıp yaratıcı sürece katılan yönetmen,
oyuncular, senarist ve teknik ekibe de uzandığı tezi, bir milyonun üzerinde seyirciye
ulaşan filmler ışığında ele alınmaktadır.
TV sektörü 1990’larda gerçekleştirdiği atılımda Yeşilçam sinemasının insan
gücünden oldukça faydalanmıştır. Işığan (2003: 35), bu dönemde TV ve reklam
sektörünün sinemacıların birer ek faaliyeti olmaktan çıktığını belirtir. Bir bakıma,
sinema açısından bunun olumlu olduğu düşünülebilir. Sonuçta, sinemacılar çok az
sinema filminin üretilebildiği günümüzde, TV gibi sinema ile birçok ortak yönler
taşıyan bir sektörün varlığı sayesinde yaşamlarını sürdürebilmekte, sinema ile tamamen
ilgisiz işler yapmak zorunda kalmamaktadırlar.
Öte yandan, çok sayıda yeni isim de TV sayesinde kamera ile tanışmıştır.
Özellikle de maliyetlerin düşük tutulması isteği, yeni yüzlere olanak sağlamıştır. Son on
yılda bir milyondan fazla seyirci çeken filmlere bakıldığında, film kadrolarında sinema
kökenli kişiler ile TV/reklam kökenli kişilerin bir arada yer aldıkları görülmektedir.
Tablo 2’de bu filmlerin yönetmen, oyuncu, senarist, kurgucu ve görüntü yönetmenleri
kökenlerine göre ikiye ayrılmaktadır. Tablonun üst bölümünde sinema kökenliler, alt
bölümünde ise TV ve reklam kökenliler sıralanmaktadır. Bu sınıflandırmayı yaparken
göz önüne alınan kıstas, bu kişilerin sinema sektörüne TV/reklam sektöründen geçiş
yapıp yapmamalarıdır.
Popüler filmlerin pazarlaması oyuncular üzerinden yapılıyor olsa da, filmin
yapısını büyük ölçüde yönetmen belirler. Tablo 2’nin birinci sütununa bakıldığında,
sinema ve TV/reklam kökenli yönetmenlerin sayılarının neredeyse eşit olduğu görülür.
Ömer Faruk Sorak, Osman Sınav ve Yılmaz Erdoğan kariyerlerine TV/reklam
sektöründe başlamıştır. Bu yönetmenlerin çektiği kimi filmlerde, özellikle TV
dizilerinde rastlanan epizodik anlatım ön plana çıkar. Sinema Dergisi’nde yaptığı bir
röportajda, Cem Yılmaz, G.O.R.A. filminin bir skeçler bütünü olduğunu kabul eder,
bunu filmin uzay filmleri parodisi olmasına bağlar (Erdine, 2004: 73). Atilla Dorsay,
Burçak Evren ve A. Ufuk eleştiri yazılarında, Yılmaz Erdoğan’ın Vizontele’sini bir
skeçler bütünü olarak nitelendirirler (Dorsay, 2004: 147; Evren, 2004: 43; Ufuk: 2004: 11-12).5 O Şimdi Asker ve Hababam Sınıfı Merhaba filmleri, bir ana konudan neredeyse
tamamen yoksundurlar.
Kariyerlerine sinema ile başlamış yönetmenlerden bir çoğu, günümüzde ağırlıklı
olarak reklam ve dizi işi ile ilgilenmektedir. Sinan Çetin ve Yavuz Turgul kendilerine

128

ait reklam şirketlerine sahiptir, Kartal Tibet son dönemde birçok yerli diziye imza
atmıştır (Süper Baba, Borsa, Yasemince gibi). Bu listede daha istisnai duran Zeki
Ökten’dir. Bu sinemacının TV dünyası ile ilişkisi daha sınırlıdır. Çektiği film Güle Güle
de, listemizdeki filmler arasında aksiyon ağırlıklı olmaması ve uzun çekimleri ile ayrı
bir yerde durur.
Tablo 2: Bir Milyonun Üstünde Seyirci Çeken Filmlerin Kadrolarının TV veya Sinema Kökenli
Olmasına Göre Listesi
Sinema
Yönetmen
Oyuncu
Senaryo
Kurgu
Mustafa Altıoklar
Tarık Akan (VT)
Mesut Ceylan
Nevzat Dişiaçık
(OŞA)
Metin Akpınar (P,GG)
(KS)
(GG)
Sinan Çetin
Zeki Alasya (GG)
Mahinur Ergun
İsmail Kalkan
(P, KS)
Müjde Ar (KS)
(AK)
(HSM)
Hülya Avşar (HSA)
Fatih Solmaz
Kemalettin Osmanlı
Ferdi Eğilmez (HSA) Pelin Batu (OŞA)
(KB)
(DY)
Çağan Irmak
Mehmet Ali Erbil
Gülin Tokat
Mustafa Preşeva
(BO)*
(HSM, HSA, KB)
(P)
(NF,V,G,HSA, Oİ)
Zeki Ökten
Kadir İnanır (KS)
(GG)
Yıldız Kenter (GG)
Fikret Kuşkan (BO)
Kartal Tibet (HSM)
Ali Poyrazoğlu (OŞA)
Yavuz Turgul
Kemal Sunal (P)
(E)
Şener Şen (E)
Uğur Yücel (E)

TV/Reklam
Yönetmen
Ezel Akay
(NF)
Yılmaz Erdoğan (V,
VT, Oİ)
Gani Müjde
(KB)
Abdullah Oğuz (AK)
Osman Sınav (DY)
Ömer F. Sorak (V, G)

Oyuncu
Demet Akbağ (V, VT)
M.A. Alabora (HSM, HSA)
Mazhar Alanson (HÇGO) Okan
Bayülgen (KS)
Meltem Cumbul (P)
Tolga Çevik (BO)
Cem Davran (KB)
Özcan Deniz (AK,NF,OŞA)
Şebnem Dönmez (NF)
Yılmaz Erdoğan (V, VT, Oİ)
Kemal İmirzalıoğlu (DY)
Oktay Kaynarca (DY)

Senaryo
Kemal K. Ergen
(HSM, HSA, KB)
Hakan Haksun
(HÇGO)
Levent Kazak
(NF, OŞA)
Raci Şaşmaz
(DY)

Kurgu
Erol Adilçe
(AK, OŞA)
Hakan Akol
(E, HÇGO)
Kıvanç İlgüner
(BO)
Engin Öztürk
(VT)
Onur Tan
(KB)
Aylin Tinel
(P, KS)

Görüntü
Rebecca Haas
(P)
Uğur İçbak
(KB, VT, E, Oİ)
Ken Kelsh
(AK)
Hayk Kirokosyan
(NF)
Frenk Pap
(GG)
Ertunç Şenkay
(HSM, HSA)
Soykut Turan
(OŞA)
Gary Turnbull
(HÇGO)

Görüntü
Kamil Çetin
(KS)
Veli Kuzlu
(G)
Ömer Faruk Sorak
(V)
Tevfik Şenol
(DY)
Rıdvan Ülgen
(BO)

Özge Özberk (G)
Demet Şener (KB)
Çetin Tekindor (BO)
Nurgül Yeşilçay (AK)
Cem Yılmaz (G,HÇGO)
Not: Tablodaki isimler soyadlarına göre alfabetik sıraya dizilmiştir.
* Çağan Irmak her ne kadar dizileri (Asmalı Konak, Çemberimde Gül Oya) ile tanınıyor olsa da sinema kökenli bir yönetmendir
AK_Asmalı Konak, BO_Babam ve Oğlum, DY_Deli Yürek, E_Eşkiya, GG_Güle Güle, G_G.O.R.A,
HÇGO_Herşey Çok Güzel Olacak, HSA_Hababam Sınıfı Askerde, HSM_Hababam Sınıfı Merhaba,
KB_Kahpe Bizans, KS_Komser Şekspir, NF_Neredesin Firuze, Oİ_Organize İşler, OŞA_O Şimdi Asker,
P_Propaganda, V_Vizontele, VT_Vizontele Tuuba
Ömer Vargı (HÇGO)

Kaynak: www.kameraarkası.com, www.beyazperde.com, www.sinematurk.com ve çeşitli filmlerin websiteleri;
Türsak Sinema Yıllıkları (1996-2002); sektörden çeşitli kişilerle görüşmeler: Yusuf Kurçenli (22.6.2005),
Kemalettin Osmanlı (15.7.2005), Nevzat Dişiaçık (13.7.2005), Aylin Tinel (18.7.2005), Ertunç Şenkay (20.7.2005),
Alican Sekmeç (18.5.2005), Uğur İçbak (13.2.2006) İsmail Kalkan (19.2.2006), Mustafa Preşeva (20.2.2006).
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Oyunculara baktığımız zaman dengeli bir dağılım görülür. Sinema kökenli
diyebileceğimiz Metin Akpınar (Güle Güle), Kadir İnanır, Müjde Ar (Komser Şekspir),
Hülya Koçyiğit (Hababam Sınıfı Merhaba) gibi eskiden beri sinema filmi çekmiş kişiler
yer alır filmlerde. Ne var ki, bu kişilerin neredeyse hepsi aktif bir biçimde dizi ve
reklamlarda da oynamaktadır. Tabloda TV ile ilişkisi açısından en uç örnekler Mehmet
Ali Erbil ve Hülya Avşar olarak göze çarpar. Her iki oyuncu da, TV dünyasının yüksek
reyting yapan kişileridir. Bununla birlikte bir sinema oyunculuğu geçmişleri de vardır.
TV kökenli oyunculara göz atıldığında, başlıca iki kategori ortaya çıkmaktadır.
Bir yanda TV dizilerinde oyunculukla isim yapmış Kemal İmirzalıoğlu, Mehmet Ali
Alabora, Yılmaz Erdoğan, Nurgül Yeşilçay gibi isimler, öte yanda ise Cem Yılmaz,
Özcan Deniz, Okan Bayülgen, Demet Şener gibi televizyona oyunculuk dışı
programlarla katılan isimler yer almaktadır. Dizi kökenli oyuncular kamera ile TV’de
tanışmış ve TV için oynamayı öğrenmişlerdir, bir kısmı tiyatro eğitimi almıştır.
Diğer grubun ise, TV ve sinema oyunculuğu deneyimi olmayıp TV ile ilişkileri
talk show’lar ve magazin programları aracılığıyla gerçekleşmiştir. Burada Yeşilçam’ın
yıldız oyuncuya dayalı seyirci çekme stratejisinin 1980’lerde verilen aradan sonra geri
döndüğü görülür. TV’nin her bir köşeye ulaştığı günümüzde, ‘yıldız’lar doğal olarak
TV aracılığı ile bu konuma gelirler ve filmlerin seyirci çekmek için vazgeçilmez bir
parçası olurlar. Bazen oyunculuk ile hiçbir ilgisi olmayan kişilerin bile önce dizi, sonra
filmlerde rol aldıkları, ancak doğal olarak sinemadaki performanslarının bir iki istisna
haricinde fazlasıyla sınırlı kaldığı görülür.
Bunun yanı sıra filmlerde TV etkisini oyuncu sayısında da görebiliriz. TV
yapımları kalabalık kadrolarla gerçekleştirilir. Çok sayıda ikincil karakter bulunur.
Epizodik bir yapı ve çeşitli karakterlerin etrafında gelişen küçük öyküler vardır. Son
dönem filmlerinde de oyuncu kadrosunun oldukça kalabalık olduğu görülür. Birçok film
için önemli roller denebilecek en az dört beş rol bulunur. Örneğin, Yılmaz Erdoğan’ın
çektiği Vizontele, Vizontele Tuuba filmleri ile O Şimdi Asker filmi gibi.
Filmin gidişatına önemli etkisi olan bir diğer kişi de, senaristtir. Yönetmenler
birçok filmin senaryo yazımında önemli bir rol oynamış, birçok kereler bu işi üstüne
almışlardır. Sinan Çetin, Osman Sınav, Yavuz Turgul, Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan,
Abdullah Oğuz, Gani Müjde, Ömer Vargı ve Çağan Irmak buna örnektir. Bunun
istisnasını daha çok komedi ağırlıklı filmlerde görürüz. Burada da ağırlık, TV için
komedi dizilerine senaryolar yazan Kemal Kenan Ergen ve Levent Kazak gibi
isimlerdedir. Öte yandan birer dizi uyarlaması olan Asmalı Konak ve Deli Yürek
filmlerine bakıldığında, ilkinin senaryosunun sinema kökenli Mahinur Ergun, diğerinin
senaryosunun ise TV kökenli Raci Şaşmaz tarafından yazıldığı görülür. Bu arada Mesut
Ceylan ve Fatih Solmaz gibi ilk senaryolarını bu makalede ele alınan filmler için yazmış
ve sınıflaması zor isimler de vardır.
Günümüzde sinema filmlerinin kurgusu 35 mm’lik sinema filminin videoya
aktarılması yoluyla video ortamında yapılmaktadır. Bu nedenle teknik açıdan TV ve
sinema kurgusu arasındaki fark oldukça azdır. Kemalettin Osmanlı’ya göre asıl önemli
fark, bu iş için ayrılan zaman ve beklenen özenden kaynaklanır. Diziler çok kısa bir
zaman diliminde üretildiklerinden ve önemli bir kalite endişesi olmadığından kurgu çok
seri bir şekilde belli kurallar çerçevesinde yapılır (Osmanlı ile görüşme, 15.7.2005).
TV’de kurgu açısından başlıca iş, bir dizi kamera tarafından iç mekanlarda aynı anda
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çekilen ve çok fazla aksiyon içermeyen sahneleri TV seyircisinin takip edebileceği bir
şekilde bir araya getirmektir.
Bir milyonun üstünde iş yapan filmlere bakıldığında, TV kökenli sinemacılar
tarafından kurgulanmış film sayısının sinema kökenliler tarafından kurgulanmış film
sayısına hemen hemen eşit olduğu görülür. TV ve sinema kurgusu arasındaki teknik
benzerlikler ve son yirmi senedir çok az film çekiliyor olması, kurgu işine sinema ile
başlamış eski kurgucuların günümüzde önemli bir oranda TV veya reklam işiyle meşgul
olmalarını getirmiştir. Listemizdeki sinema kökenli bütün isimler reklam ya da TV
dizilerine de imza atmışlardır. Aynı şekilde genç kurgucular da, bu işe TV sektöründen
adım atmışlardır.
Filmin görsel sorumluluğunu üstünde taşıyan görüntü yönetmeni, görsel
üretimin her aşamasına katılarak görüntülerin yönetmenin istediği anlamı vermesini
sağlar (Güngör, 1994: 11, 75). TV’de ekran boyutunun küçük olması görüntü
yönetmenliğinin önemini azaltır. Zira TV programlarında ses görüntüye göre ön
plandadır. Ele alınan 17 filmden 12’sinde görüntü yönetmeni sinema kökenlidir. Daha
da önemlisi, filmlerde görev alan 13 ismin 5’i yabancıdır. TV sektörünün bu alandaki
eksikliği dışarıdan gelen isimlerle tamamlanmıştır.
6. Sonuç
Son dönemin popüler filmleri TV/reklam sektörünün etkisi altındadır. Önemli
bir sermaye birikimine ulaşan TV/reklam sektörü, 1990’ların ikinci yarısından
başlayarak sinemaya yatırım yapmış ve yukarıda incelendiği üzere popüler sinema
üretiminde belirleyici bir role sahip olmuştur. 2006 itibariyle gelinen noktada, popüler
sinema filmlerinin yapım, yönetim, oyunculuk ve diğer işleri, ya televizyon ile
kamerayla tanışan ya da sinema kökenli bile olsa ağırlıklı olarak TV ve reklam işi yapan
kişilerin eline geçmiştir.
Bu gelişmelerin altında yatan sebep, TV programları yapımı ile sinema filmi
yapımı arasındaki sinerjidir. Ortak kullanılabilen çekim aygıtları, pazarlama kanalları ve
kadrolar TV programı üreten şirketler için sinema filmi üretimini çekici kılmıştır.
Yönetmen, oyuncular ve teknik ekip açısından TV sektörü, sinemanın
gelirlerinin sıfıra yaklaştığı bir dönemde sinemacılara bir iş alanı açarak ve daha sonra
film yapımına yatırım yaparak Türk popüler sinemasını bir anlamda yok olmaktan
kurtarmıştır. Bu eğilimi farkeden Hüseyin Kuzu (1998: 92-93), 1998 yılında yazdığı
yazıda bunu sinemayı canlandıracak bir etken olarak sunmuştur.
Öte yandan TV ve sinema sektörlerinin iç içe geçmesinin sinema açısından
olumsuz yönleri bulunduğu söylenebilir. TV kendine özgü anlatım biçimlerine sahiptir.
TV ekranı sinemaya göre çok daha küçük boyutlardadır. Bu da yakın plan çekimlerin
ağırlıklı olmasına ve diyalogların görüntünün önüne geçmesine yol açar. Seyir
ortamının başka işlerle uğraşma, konuşma ve hatta okuma ile kesilebilmesi, seyircinin
sürekli olarak ilgisini çekecek ve herhangi bir noktasından kolaylıkla seyretmeye
başlayabileceği programlar hazırlanılmasını gerektirir.6 Yapım konusunda kararların TV
alanında yoğunlaşmış ve TV seyircisinin beğenilerini daha iyi bilen kişiler tarafından
verilmesi de sinema filmlerinin TV dizilerine benzemesine yol açmaktadır.
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Notlar:
1

Bundan sonra televizyon yerine TV kısaltması kullanılacaktır.
Bu yazı planlanırken sanat yönetmenliğinin de ele alınması amaçlanmıştır. Ancak araştırmalar
sonucunda bu işlevin dizilerde genellikle dekoratörlükten öteye gitmediği, filmlerde ise çok nadiren yer
aldığı görüldü. Bu nedenle sanat yönetmenliğine yazının içeriğinde yer verilmedi.
3
Gişede iyi iş yapan –genelde 100 milyon dolardan fazla hasılat getiren- filmler için kullanılır.
4
Dijital teknolojideki gelişmeler sonucu birçok film TV için de kullanılan dijital kameralarla
çekilmeye başlanmıştır.
5
Öte yandan Burçak Evren (2004: 43), Vizontele’nin devamı niteliğindeki Vizontele Tuuba
filmini “yeni bir sinemacı geliyor” başlığıyla ele alır.
6
TV’de anlatım üzerine ayrıntılı bir çalışma için bkz. Kaplan (1993), Mutlu (1991) ve Zettl
(1981).
2
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Yapısal Özellikleri Açısından Belgesel Sinema
Arş. Gör. Nihan GİDER
Özet
“Yapısal Özellikleri Açısından Belgesel Sinema” adlı çalışmada, belgeselin tüm diğer türler arasındaki
belirgin yerini tespit etmek amaçlanmaktadır. Bunun için belgesel sinemamın tanımlanması, amacının belirlenmesi,
yapım özellikleri dikkate alınarak, anlatım biçimlerinin tespiti ile yapısal özelliklerinin ortaya konması
gerekmektedir.
Bu amaçla, öncelikle belgesel sinemanın tarihi gelişiminin de izlenmesi sonucu bir tanıma varılmaya
çalışılmıştır. Daha sonra tanımı destekleyici şekilde belgesel sinemanın amaçlarının neler olduğu tespit edilmiştir.
Yapılan tanım ve amaçların ortaya konması ile belgesel sinemanın yapım özelliklerinin belirlenmesi mümkün
olmuştur. Yedi başlık altında toplanabilecek anlatım biçimlerinin sıralanmasıyla da belgesel film üretim sürecine
daha detaylı bakmak mümkün olmuştur.
Anahtar Sözcükler
belgesel sinema, belgesel film
Abstract
This study, “Documentary Cinema With Its Structural Features”, aims to define the definite place of
documentary films among all other sorts of films. It is necessary to reach a definition of documentary cinema, put
forward its aims and determine its production and story-telling features to understand its structural features.
With this aim, first phase of the study is to reach a definition by observing the historical evolution of the
documentary cinema. After this, supporting the definition, the main goals of documentary cinema are tried to be
determined, so do the production features of documentary cinema. With the guidance of these phases it had been
possible to summarize the story telling features under 7 titles and to better understand the production period of a
documentary film.
Key words
documentary cinema, documentary film

1.Giriş
Duvar resimlerinden fotoğrafa, optik filme kadar kalıcı zeminlere tespit edilmiş
bir çok görüntülü belge insanların yüzyıllarca yaşadıklarını, birikimlerini, kültürlerini
günümüze taşımaktadır. Geçmişle günümüz arasındaki ilk araç çizimlerdir. Gravürler,
minyatürler, 19. yüzyılın büyük buluşu fotoğraf bunun ardından gelmiştir.
Sinematograf 13 Şubat 1895’te Louis Lumiere tarafından patent ettirildi. Kısa,
konulu belge filmlerin tarihi de bundan sonra başladı. Lumiere teknisyenler yetiştirdi ve
onları aktüel sahneler çekmek üzere, Rusya, İspanya, İtalya, İsviçre, Türkiye, Hindistan,
Latin Amerika, Cezayir, Tunus, Mısır gibi dünyanın dört bir yanına yolladı. Halkı
içeren genel olayların çekimleri yapılıyor, onlara kendilerini görme fırsatı veren filmler
hazırlanıyordu. “1897 yılına gelindiğinde Lumiere’in koleksiyonunda 750 filmden
fazlası bulunuyordu. Lumiere 1948’de ölünceye kadar 2000 kadar belge filmin
yapımcılığını üstlenmişti.”(Öngören, 1991, s.9-15) Ayrıca Lumiere’in yetiştirdiği ve
çeşitli ülkelere yolladığı teknisyenler, gittikleri ülkelerde de film ve belgesel
çalışmalarının başlamasında etkili olmuşlardı.
Lumiere’in çektiği ilk filmler gerçekçi sinemanın başına konabilir ancak,
modern anlamda, bir sinema türü olarak, belgesel sinema 1920’lerde, Robert Flaherty
ile başlar. Belgesel terimi ilk olarak, John Grierson tarafından, Robert Flaherty’nin
Şubat 1926’da New York’da çektiği “Moana”yı değerlendiren bir yazıda kullanılır.
Belgesel filmin gerçek başlangıcı da Robert Flaherty’nin 1922 yapımı “Nanook
of the North - Kuzeyli Nanook” filmi olarak kabul edilir. Belgesel türü sinema tarihi
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içinde birdenbire ortaya çıkmamış, bir süreç içinde ve koşut çalışmalar sonucunda varlık
göstermiştir. Bu doğrultuda “Kuzeyli Nanook”u, 1923 yılında Dziga Vertov’un
Rusya’daki deneyimleri, 1927’de, Fransa’da Cavalcanti’nin “Rein que les heuresYalnızca Saatler” filmi ve İngiltere’de Grierson’un, 1929 yapımı, Balıkçı Tekneleri
yapımları aynı dönemin çalışmaları olarak birbirini izlemiştir. Bu filmler belgesel
sinemanın ilk örneklerini oluşturur.
John Grierson İngiliz Belge Okulu’nun kurucusudur. Belgesel film alanına
1920’lerin sonunda giren Grierson’ın çabalarıyla 1930’larda tüm dünyanın dikkatini
çeken bir okula dönüşmüştür. Onun ortaya koyduğu ilkeler, yetiştirdiği öğrencileri ve
kendinden sonra gelen belgeselcileri derinden etkilemiştir.
I. Dünya Savaşı, kitlesel üretimin yapıldığı, radyonun ve sinemanın hızlı
gelişiminin yaşandığı, basın organlarının etkinliğinin arttığı ve toplumsal yapı içinde bu
yeni öğelerin belirleyici olduğu bir dönem olmuştur. Ardından, dünya tarihinde önemli
bir dönüm noktası olan II. Dünya Savaşı da, belgesel film yapısını büyük ölçüde
etkilemiştir. Üretim ve dağıtımın makineleşmesi bunda belirleyici olmuştur. Belgeseller
artık tek başlarına savaş için propaganda aracı olarak kullanılabilir hale gelmiştir.
“Savaş yıllarında ve sonrasında belgesel filmler önemli bir propaganda silahı olarak
kullanılmıştır.”(Rotha, 2000, s.190) Bunun sonucunda filmin dikkatli ve bilinçli bir
kullanımla etkin bir eğitim aracı olabileceği görülmüştür.
“1960’larda renkli filmlerin geliştirilmesi ve duyarlılıklarının arttırılması,
kameraların da hareketliliğinin ve çekim üstünlüklerinin artmasını sağlamıştır. Ancak
yeni teknoloji pahalıdır ve izleyici de sinema salonlarından televizyon ekranının
karşısına taşınmıştır.”(Cereci, 1997, s.43)
Belgesellerin yaşam alanı bulmaları için televizyonlar cankurtaran olmuştur.
Filmlere yayınlarda yer verilmesi, belgeselini amacına uygun olarak mesajını ileteceği
izleyiciyi sağlaması ve çekim için gereken finansmanı ve teknik ekipmanı televizyonun
sağlaması belgesel film yapımcıları için bir çıkış noktası olmuştur. Toplumsal ve siyasal
etkileşim yaratmada önemli bir araç haline gelen televizyon, sermaye ve yayılım
sağlamanın yanı sıra, büyük izleyici potansiyeli ile de belgeseller için uygun bir mecra
olmuştur.
Ne var ki, televizyon yapısal özelliği nedeniyle, belgesel filmin araştırma, yorum
yapma, mesaj iletme niteliğini olumsuz etkilemiştir. Televizyon eğlendirmeye diğer
işlevlerden daha fazla önem vermektedir. Dolayısıyla toplumsal ve sosyal içerikli
yapımların yayınını tercih etmemektedir. Ayrıca yayın akışı içinde televizyonun
programlar için ayırdığı süre de kısıtlıdır. Bu da derinlemesine araştırmanın ekrana
yansıtılmasını kısıtlamaktadır. “Bunun sonucunda da televizyon için yapılan belgeseller
gitgide belgesel tanımından, yani gerçeğin olduğu gibi yansıtılması, haber verilmesi,
araştırmacılığa yönelik oluşu gibi öğelerden uzaklaşarak, daha çok eğlence ağırlıklı
belgesellere, dramatik belgesellere yönelir. Böylece belgeseller televizyonun etkisiyle
temel amaçlarından olan gerçeğin yansıtılmasından uzaklaşırlar.”(Öngören, 1991,
s.117)
2. Belgesel Sinema Nedir?
Belgesel sinemanın yapılmış tanımlarını değerlendirebilmek ve doğru bir tanıma
ulaşabilmek için öncelikle özelliklerini ortaya koymak doğru olacaktır.
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Belgesel film yapımcısı öncelikle kendi yaşadığı çağı ve toplumun önemli
sorunlarını, ilgili tüm bilgileri toplayarak ve yerinde araştırmalar yaparak inceler. Ancak
konuyu iyice kavrayıp, özümsedikten sonra filmiyle ilgili bir taslak hazırlayabilir.
Belgesel filmin çekimleri konunun geçtiği yerde veya benzer bir ortamda
gerçekleştirilir. Doğal mekanlarında gerçek insanların hikayelerini anlatmak esastır. Bu
da belgesel filmin herhangi bir sorunu ve bunun altında yatan gerçeği yansıtma amacı
ile örtüşmektedir. Nesnellik bu gerçek yansıtılırken yapımın her aşamasında göz önünde
bulundurulması gereken temel ilkedir. Bunun yanı sıra, nesnellik çabalarına karşın film,
belgesel filmcinin anlayışı, dünya görüşü ve bilgisine göre biçimlenir. Yani belgeselci
izleyiciyi belli bir yönde etkilemek amacıyla sorun karşısındaki kişisel tutumunu ve
bunun nedenlerini açıklamak için film yapar. Belgeselcinin ifade aracı filmidir. Mesajını
bu aracı ile izleyicilere aktarır. İnsanlara ulaşmak birincil amacından dolayı da görüntü
ve açıklamalar, herkes tarafından kolayca kavranabilir bir açıklık taşımalıdır. Filmin
bütününe estetik kaygı yansımalıdır.
Belgesel filmin özellikleri sıralandıktan sonra günümüze kadar yapıla gelmiş
tanımlar değerlendirilebilir.
“Türk Dil Kurumu’nun Sinema-Tv Terimleri Sözlüğü’nde belgesel tür, “gerçek
dışı olaylara, hayale yer vermeyen ya da az yer veren, konusunu ve gerecini doğrudan
doğruya doğadan alan, dış dünyayı, gerçeğe uygun nesnel bir biçimde yansıtmaya
çalışan, sinema ve televizyon türü” olarak tanımlanmıştır.”(Öngören, 1991, s.22)
Belgesel alanında Dünya Birliği 1948’de Çekoslovakya’da ilk ve tek toplantısını
yapmıştır. Burada 14 ülkenin belgeselcilerinin altına imza koyduğu bir belgesel tanımı
yapılmıştır. “Belgesel film, selüloidin üzerine kayıt yapmanın tüm yöntemleri ile
gerçekliğin herhangi bir görünümünün yorumlanması, olaylara dayanan çekimler ya da
oluşumlar ile bir duyum ya da neden yaratma, insanın bilgi ve kavramasını genişletme,
ekonomi, kültür ve insan ilişkilerine yönelik çözümler sunma ve uyarma amaçlı
yapımlar ortaya koymak anlamına gelmektedir.”(Rotha, 2000, s.22)
John Grierson belgeselleri “gerçeklerin yaratıcı yapımı” olarak tanımlar.
“Öğretici filmlerin, basit tanımlayıcı terimlerin ötesinde, hayal gücüne daha fazla yer
veren, daha vurgulayıcı, anlam yaratma konusunda daha derin değerler taşıyan, biçem
yaratmada daha yetkin, gözlem alanında daha geniş bir bakış açısına sahip yapımlar
olarak değerlendirir.” (Rotha, 2000, s.48)
Paul Rotha da belgeselin toplumsal olaylarla ilgilenmesi gerektiğini belirtir.
Dolayısıyla belgesel filmci için temel çalışma alanları olarak caddeler, okullar,
fabrikalar, halkın iş yerleri ve yaşantılarını gösterir. Belgeselci bu alanlarda yaptığı
çalışmalarda sonuç arayıcı değil, olayları bildirerek sonuç çıkartılmasında yol gösterici
olmalıdır Rotha’ya göre. Belgesel yapımlar izleyicilerin düşüncelerini değiştirebilecek
ve pek çok konuya yeni yaklaşımlarla bakmalarını sağlayabilecek ürünler olarak
değerlendirilmelidir.
Dünya Belgesel Filmciler Birliği de belgeseli, ekonomi, kültür ve insan ilişkileri
alanlarında, mantığa veya duyguya hitap ederek insanların bilgi ve anlayışlarını daha
fazla geliştirme isteklerini kamçılayarak, mizansensiz çekimle veya olgular konusunda
dürüst ve gerekçeli olmak koşuluyla mizansenli çekim kullanarak, gerçeğin tüm
yönlerinin veya herhangi bir yönünün film üzerine tüm yöntemlerle yazımlanması
işlemi olarak tanımlar.
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Tüm bu tanımlamalar dikkate alındığında Süha Arın’ın belgesel tanımlamasına
ulaşılabilir. Arın’a göre belgesel, etik ve estetik kaygılarla, evrensel bir mesaj içerecek
şekilde, gerçeğin yaratıcı bir biçimde yeniden yorumlanmasıdır.
Bu tanımlamalar her belgeselcinin, belgesel adı altındaki yapıtını oluştururken,
kendisini ve eserini kontrol etmesini sağlayarak önemli bir işlev görmektedir.
2.1. Belgeselin Amacı
Belgesel türünün yapım amacını açıkça ortaya koymak bir tür olma özelliğini de
daha belirgin bir hale getirecektir. Bu noktada, belgesel filmlerin işlevlerinin, eğlence
sinemasından uzak tutulması gerekmektedir. Bu eğlence filmleriyle temsil edilen
yapının dışında da bir dünyanın varlığını algılamamızı sağlayacaktır.
Hiçbir belgesel filmin amacı, boş zamanı doldurmak değildir. Belgesel filmlerin,
izleyiciye tanıdık olgu ve insanların yaşantısını sunmak gibi bir işlevi vardır. “Belgesel
insanların tarlalarından ve fabrikalarından ve evlerinden konuştukları şeylerin sesi
durumunda olmalıdır.”(Rotha, 2000, s.87) Toplumsal sorunlar, belgesel filmlerin
önemli konu alanlarından bir tanesidir. Ancak iyi bir belgesel, hayatın olduğu gibi
filmleştirilmesiyle de gerçekleştirilemez. Sosyal bir amaçla üretilmiş olmalıdır. Belgesel
toplum yararına bir işlev taşır, bir mesaj içerir, belgeselcinin gerçeklere dair yorumudur.
John Grierson, belgesel film yapımında temel amacın, halka ulaşmak olduğunu
düşünür ve ona göre belgesel, seslendiği kitlenin yaşam düzeyini yükseltmek amacıyla
kullanılmalıdır. Belgesel insancıl değerleri geliştirmeye çalışır. Böylece çağdaş insanın
kültürüne olumlu katkıda bulunan bir işlev yerine getirir. Filmlerden öğrenilen
düşünceler, sosyal, kültürel, toplumsal alanda, bireyin gündelik yaşantısına
yansımaktadır. Dolayısıyla bir belgesel film hazırlanırken bilgilendirme ve eğitme,
inandırma, coşturma, harekete geçirme, esin kaynağı olma amaçları gözetilmelidir.
2.2. Belgeselin Yapım Özellikleri
Bir belgesel film dört temel aşamadan oluşur. Öncelikle konu belirlenir. Daha
sonra titiz bir araştırma yapılması zorunludur. Çekim filmi oluşturacak hammaddenin
toplanması olarak yorumlanabilir. Kurgu ise filmsel anlamın yaratıldığı son aşamadır.
Belgesel filmler konularını çok geniş bir alandan alabilirler, zengin konu seçme
olanağı söz konusudur. “Ancak belgesel filmin konusunu yaşamın içinden, gerçek ve
insanla ilgili bir yaşam parçasından seçmek ya da böyle bir boyutta temellendirmek
filmin başarısını etkileyen önemli bir noktadır.”(Cereci, 1997, s.52) Seçilen konu da
ancak, sınırlandığı ve belirli bir çerçeve içinde kalan bölümüyle ele alındığında rahat
çalışılabilir. Ancak böylece başarılı sonucu getirecek ayrıntılara inilmesi mümkün
olacaktır.
Bütün belgesellerin yapımında önemli aşama araştırmadır. Araştırma, gerçeğe,
bilgiye ve belgeye dayanması açısından özellikle belgesel filmler için vazgeçilmezdir.
Bu aşamada ilk yapılması gereken konunun uzmanlarına danışmaktır. Mümkün olduğu
kadar çok insanla görüşmek belgeselci için yeni kapılar açacaktır. Fikirler, görüşler bir
başkasıyla paylaşıldığında daha da zenginleşecek ve filmin yorum çerçevesi
genişleyecektir. Mekan araştırması, çekim aşamasında karşılaşılabilecek sorunların
belirlenmesi açısından da önemlidir. Çevreyi tanıma, güneşin izlenmesi, çekimlerin
listelenmesi, sekansların listelenmesi, elektrik durumunun tespiti, hava koşullarının
öğrenilmesi, ses durumu, çekim izinlerinin alınması, konuya uygun çekim takviminin
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oluşturulması, ulaşım, konaklama, iaşe imkanlarının tespiti, yerel bağlantıların
kurulması araştırma aşamasında titizlikle üzerinde durulması gereken konulardır.
Kaynak kitaplar, belgeler, arşivler üzerinde de araştırma yürütülmesi konuya olan
hakimiyeti arttıracaktır.
Görsel anlatım filmin temelidir. “Konuyu tam anlamıyla verebilmek, konunun
görüntülenebilecek özelliklerini yakalamakla mümkündür.”(Cereci, 1997, s.54)
Görüntü, ses ve kurgulama gibi, konunun yetkin bir şekilde ifade edilebilmesi için
gereken tekniğin, yalnızca yardımcı bir öğesidir. Belgesel yapımlarda konu ve iletilen
mesaj öncelik taşımakla birlikte, tekniğin başarılı kullanımı belgeselin amacına
ulaşabilmesini sağlar. Çünkü işlenen konular ve yıldız oyuncu bulunmayışı izleyiciyi,
sunum yöntemlerine karşı daha duyarlı kılmaktadır. Zayıf görüntüler, kötü kurgulama
ve yaratıcılıktan uzak ses kullanımı belgeselin izlenirliliğini olumsuz etkileyecektir.
Belgesel yapımlarında amaç izleyenlerin bazı konulara dikkatini çekmektir. Bu da
görüntüler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. “Görüntü konusunda en fazla dikkat
edilmesi gereken şey, konunun doğasına uygun olmasıdır. Konunun en etkin
yorumlamasının yapılması için yorumlama ve atmosfer yaratımında fotoğrafın önemi
göz önünde bulundurulmalıdır.”(Rotha, 2000, s.129) Belgesel, gerçeklerden yola çıktığı
için kurmacada olduğu gibi düzenlenmiş sahne ve prova imkanlarına sahip değildir.
Gerçek sahne belgeselci için mutlak gerekliliktir. Yaratım, kurmacada olduğu gibi
düzenlemeye değil, olanın yorumlanmasına dayanmaktadır. Bu da aktüel çekimleri
zorunlu kılar. Aktüel çekimlerin büyük bir bölümünde de anlık hareketler ve
beklenmedik doğa olayları yakalanmaya çalışılır. İçgüdüsellik ön plana çıkar.
Belgesel filmin gerçeklere ulaşan, belgeleyen ve öğreten niteliği, görsel ve sözlü
anlatımın işbirliğiyle biçim kazanır. Ses ve görüntü birlikte çalışarak, birden fazla fikrin
aynı zamanda aktarılmasına olanak tanır. Filmin temel yapı taşı görüntü olduğundan,
sözcükler, görüntünün tamamlayıcısıdır. “Sözcüklerle ifade edilmesi gerekenler mutlaka
söylenmelidir. Görüntülerin tam olarak ifade edemediği anlamlar mutlaka sözcüklere
dökülmelidir. Düşüncenin tamamlanması görevi izleyiciye yüklenmemelidir. Bir film
bütünüyle mesajlarla örülmüş bir iletim aracıdır. Sözcükler bu bütün içinde, hem bütünü
tamamlayan, hem de kendi başlarına anlam taşıyan mesaj taşıyıcılardır.”(Cereci, 1997,
s.73) Ancak anlamı, görüntünün tek başına verebildiği yerde sözcüklere yer yoktur.
Görüntüler üzerine sözcüklerle çok fazla bilgi yüklenmesi, izleyicinin ilgisini de
azaltacaktır. “Müzik de diğer bir tamamlayıcı unsurdur. Geçişleri tamamlar, zamanın
geçtiğini belirtir. Duygusal havayı güçlendirir. İzleyicinin dikkatini ve ilgisini çeşitli
noktalara çeker. Zaman zaman sözsüz uzayan görüntü bölümleri ancak müzikle
eşlendiğinden bir anlam ve vurgu kazanır. Belgesel filmin görsel anlamını ve
etkileyiciliğini de derinleştiren ve zenginleştiren bir tamamlayıcı olarak kendini
gösterir.”(Cereci, 1997, s.83)
Görüntü, müzik, konuşma, doğal ses, hammadde olarak değerlendirilebilir.
Ancak ne görsel ne sesli malzemenin kaydı yaratıcı çalışmayı temsil etmez. Sorun tüm
bu malzemelerin kayıt etmek yoluyla yeniden üretimden farklı olarak yaratıcı şekilde
kullanılmasıdır. “Kamera, gerçekleri yeniden üretme yeterliliğine sahiptir ancak kurgu
ile film yaratımı gerçekleştirilir. Düzenleme ve seçim ile ilgili kurgu yapısı, yaşamı
şekillendirmektedir.”(Rotha, 2002, s.90) Çekim ardına çekimin yerleştirilmesi,
sahnelerin uzunluğu ayarlanarak filmin ritminin oturtulması ve sesin yaratıcı kullanımı
ile film yaratılmaktadır. Unutulmamalıdır ki, gerekli hammadde elde edilmedikçe
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“yaşam yaratımı” gerçekleştirilemez. Tüm bu hammaddenin yaratıcı kullanımının
gerçekleştiği kurgu da yapımın tüm aşamalarında göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak
kurgu ile, izleyicilerin duyumları harekete geçirilebilir.
2.3. Belgeselde Anlatım Biçimleri
Belgeselin anlatım tekniklerinde temel unsurlarından biri öykülemedir.
Öykülemenin şekline, öyküleyicinin konumuna göre anlatım biçimleri de değişiklik
göstermektedir. “Öyküleme, belgesel filmde bir sunucunun ya da filmde hiç
görünmeyen birinin, görüntüleri açıklayıcı anlamda, filmin konusunu anlatmasıdır.
Öykülemede görüntüler ve görüntüleri açıklayacak olan görünmeyenler, etkileyici ve
öğretici kalıplar içinde, açık bir biçimde anlatılır. Öyküleme, filmin ana noktalarını
ortaya çıkaran, mesajları belirginleştiren, vurguları pekiştiren bir görev
üstlenir.”(Cereci, 1997, s.81)
İyi bir öyküleme ancak basit, anlaşılır, insanların konuşmaya diline yakın bir
dille mümkündür. Gereksiz süsleme ve deyimlerden kaçınılmalıdır. Sadelik esas
olmalıdır.
“Öyküleyici, belgesel filmde öykülemeyi yapan kişidir. Öyküleyici kişi, filmde
görünen bir sunucu, konunun doğal ortamı içinde yaşayan bir kişi veya uzman
olabileceği gibi, öykülemeyi tamamen fonda okuyan bir ses de olabilir.”(Cereci, 1997,
s. 82) Öyküleyici ile dikkat edilmesi gereken konuya hakim olduğu, objeleri ve insanları
gerçekten tanıdığı izlenimini vermesidir.
Gerçeğin yeniden yorumlanması yönetmenden yönetmene, yapımın özelliklerine
göre değişir. Anlatım biçimleri temelde yedi farklı başlık altında toplanabilir.
1- Klasik anlatım; Görünmeyen bir öyküleyici vardır. Metin ve müzik ve
görüntülerle tekrarlanarak sürer. Dikkat edilmesi gereken görüntüyü anlatan bir metin
kullanılmamasıdır. Vurgulanmak istenen bir nokta olduğunda bu istisnai olarak
kullanılabilir.
2- Sözsüz anlatım; Spikerin, diyalog ve konuşmaların olmadığı, görüntülere
sadece müzik ve efektlerin eşlik ettiği anlatım biçimidir. Simgelerden, ikonlardan,
işaretlerden yararlanılır.
3- Yazılı anlatım; Sözsüzdür ancak görüntü, yazı ile desteklenir. Müzik ve efektler
kullanılır. Filmsel dille anlatılamadığı zaman başvurulur.
4- Konuyu bizzat konu ile ilgili kişilere anlattırma yöntemi; Gerçek kişiler,
gerçek konuşmalar, gerçek aksanları ile anlatıma katılırlar. Seyirciyi gerçeğe daha
yaklaştırdığı için etkili bir anlatım biçimidir. Aksandan dolayı anlaşılırlık sorunu
çıkabilir. Anlaşılırlık esastır dolayısıyla anlaşılmayan yerlerde altyazı kullanılabilir.
5- Görüntü ile sesin farklılaştırılması yöntemi; Görüntü başka bir şeyi, dış ses
başka bir şeyi anlatır. Filmsel anlatımda zenginlik sağlamakla birlikte riskli bir anlatım
biçimidir. İyi kullanılmalı, görüntü ve sesin kesiştiği, birlikte devam ettiği yerler
olmalıdır. Dikkat çekici görüntüler ve iyi hazırlanmış bir metin kullanıldığında
seyircinin dikkatini çekmede etkili bir yöntemdir.
6- Öyküleyicinin izleyici ile göz teması kurması yöntemi; Yalnızca televizyon
yapımlarında kullanılabilecek bir yöntemdir. Öyküleyici objektife, dolayısıyla seyirciye
bakarak anlatımı gerçekleştirir.
7- Farklı anlatım biçimlerinin kombinasyonu da bir anlatım biçimi olarak
kullanılabilir.
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3. Sonuç
İnsanların eğlence zamanını kıskıvrak avucunun içine alan televizyon da ilk
etapta filmlere gösterilen istem, mesajın iletileceği izleyici ve çekim yapması için
gereken parayı sağlamak yoluyla belgesel film yapımcıları için bir umut olmuştur.
Ancak yayın kuruluşunun kamusal yayıncılık ya da tecimsel yayıncılık politikasını
benimsemiş olması belgesel yayınlarına yer verme oranını etkilemektedir. Olay kar
etmek ya da etmemek noktasında kilitlenmektedir. Televizyonla birlikte, televizyonun
daha çok eğlenceye yönelmesi, programlara ayırdığı sürelerin kısıtlı oluşu nedeniyle
konuları derinliğine araştırma özelliğinin mümkün olmaması ile de belgeseller, belgesel
tanımından uzaklaşmaya başlamıştır. Televizyonun hızlı üretim yapısı içinde
belgesellerin derinliğine araştırıcı özellikleri yerine eğlendirici özellikleri ön plana
çıkmıştır. Bunun sonucunda da gezi, doğa gibi toplumsal ve sosyal içeriği olmayan
türden eğlence amacı ağır basan dramatik belgeseller üretilmeye başlanmıştır.
Günümüzde belgesel film kargaşası, tam tanımına uygun filmler yapılmamasından da
kaynaklanmaktadır.
Günümüzde,
dijital
görüntüleme
sistemlerinin
de
gelişmesi
ve
ulaşılabilirliklerinin artmasıyla, belgesellerin bireysel anlatım aracı olarak kullanımı
daha mümkün olmuştur. Dolayısıyla kamera ve film araçları var oldukça, belgesel
iddiası da varlığını sponsorluk sistemiyle ya da kişisel çabalarla sürdürebilecektir.
Ancak finansman ve ekipmanın yanı sıra, bunun için sanatsal bir içgüdü, büyük
karşılıklar beklemeden film üretme isteği, özverili bir çalışma ve insanların gündelik
yaşantılarının doğrudan deneyimine gereksinim vardır. Ancak bunlarında ötesinde
belgeselin ne olup ne olmadığını net bir şekilde ortaya koyabilmek, yapısal özelliklerini
özümsemek gerekmektedir. Belgesel film amacına uygun olarak, mesaj ağırlıklı bir
özelliğe sahiptir. Ancak bu şekilde belgeseller, büyük bir toplumsal etkinlik olarak
varlıklarını sürdürebilirler.
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How A Means Of Equalıty, Hegemony And State Of Belongıng Can Be Formed In
The Exıstence Of Dıfferent Identıtıes?: A Comparative Study between Yaşar
Kemal’s Ince Memed and F. Scott Fitzgerald’s The Great Gatsby
Meltem Erinçmen KANOĞLU
Özet
Sosyal değişim sürecinde bireyin toplumsal hegemonyaya karşı gösterdiği başkaldırının etik temeli, farklı
kimliklerin var olduğu toplumlardaki eşitliğin, hegemonyanın ve aidiyetin nasıl kurulduğunun incelenmesiyle
anlaşılabilir. Bireylerin, eşitlik ve farklı toplumsal kimlik arayışı Muhteşem Gatsby ve İnce Memed romanlarının
Tönnies’in Cemaat ve Cemiyet (Gemeinschaft und Gesselschaft) Kuramıyla incelenmesinde yarar vardır.
Anahtar Sözcükler
kimlik; eşitlik; hegemonya; aidiyet; cemaat; cemiyet; etik.
Abstract
During the process of social change, searching for ethics and ethical basis of individual rebellion against
hegemonic societies can be understood best with examining how a means of equality, hegemony and state of
belonging is formed in such societies where different identities exist. The search for equality and alternative
communities is examplified best in the novels The Great Gatsby and Ince Memed by studying them under the scope
of Tönnies’s Community and Society (Gemeinschaft und Gesselschaft) Theory.
Key Words
identity; equality; hegemony; state of belonging; community; society; ethics.

Introduction
In the beginning of the 20th century, literary pieces started to concentrate on at
what level individuals protected their identity with the guidance or regardless of the
society. In these texts it was conveyed that individuals were working hard to accomplish
the roles and sanctions given them by the society for most of their lives and in the
remained time they were trying to evaluate their own identity.
David Daiches in his book “A Critical History of English Literature” asks, “How
is love possible when we are all, whether we know it or not, the prisoners of our private
selves? How is even communication possible?”(Daiches, 1968, p. 1130) as he talks
about the 20ty century literature. He emphasizes the fact that communication between
individuals becomes difficult as identities are guided by the society and contradicting
within themselves. As Daiches tries to find answer to his question, he finally states that,
“To those who raised this question in this way, society as a whole seemed to provide
simply a collection of empty gestures and institutions which had no real meaning and
could provide no real basis for communication between individuals.”(İbid., p1131)
Thus, formation of a means of equality, hegemony and state of belonging where
different identities exist turns out to be a problem before, while or after formation. Paul
Ricour brings a solution to this problem by considering commonly accepted
ethics.(Changeux, 2000, p.9)
As the authorities may change in different societies, the understanding of ethics
will convey differences as well. A genuine judgement over human behaviour cannot be
obtained by considering the social psychology only as it is claimed by the social
sciences that ethics must be considered in the term of “norms”. Norms usually consist of
individuals’ behaviours. However, in some cultures ethics is parallel to the moral rules
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which determine the interactive behaviours of individuals. This brings about the term of
“voluntary norms”(voluntarily accepted norms) most of which are concerned with the
identifying the social group and the protection of the social identity.
Individuals’ relationships with the others are determined by the formal equality
and reciprocal norms. As influential norms are social and institutional, individuals in a
way ratify the human rights with their behaviours to others. Thus, because human
beings are creatures that can exist within their relations, their ability to think and
capacity to share their thoughts with others establishes the fundamentals of social life.
However, the limiting or expanding of thought and emotional relations would change
individual’s life style and may even give way to isolation.
This brings about the terms Tönnies uses to identify the two human wills: the
essential will, which is the underlying, organic or instinctive force in which membership
is self-fulfilling and is part of community; and arbitrary will, which is deliberative,
purposive and future (goal) oriented in which is sustained by some instrumental goal or
definite end and is part of society. In each of the two, the individual in the social order,
characteristic form of wealth, type of law, ordering of institutions and the type of social
control differ from each other. As to this, while studying literary pieces, aside from
concentrating on the norms that take part in the formation of equality, hegemony and
state of belonging, the type of social structure should be considered as well.
The relations of hegemony, state of belonging, equality and isolation in the
existence of different identities can be best studied under the normative and communitysociety light in detail in F. Scott Fitzgerald’s “The Great Gatsby” and Yaşar Kemal’s
“İnce Memed”. These two novels are being compared with each other as they
significantly stand out as examples of global and local identity construction as they are
similar to each other with in their starting point of rebelling to the existing order and
periodical backgrounds (period between WWI - 1930) and their characters’ struggle to
have a better socio-economic status. However, they also differ from each other as to
where the events take place and the type of existing order as The Great Gatsby reflects
the decaying order of society and Ince Memed, the reformation of community order.
Both novels are conveying the social changes of the first decades of the 20th
century post World War I period although their plots are located in different parts of the
world. Moreover, in the two books the idea of rural and urban are mentioned many
times – East and West Eggs in The Great Gatsby and Çukurova and the villages in Ince
Memed – to reflect the norms of each place in order to be able to reflect the differences
between the community and society as to where state of equality, hegemony and state of
belonging are formed or are tried to be formed. Furthermore, before encountering both
novels in the phase of society and community, the socio-ethical backgrounds that
affected the formation of the two novel themes - the Jazz Age and the American Dream
in The Great Gatsby and the new formed Turkish Republic after the long reign of the
Ottoman Empire in Ince Memed - must be examined.
1.
Comparing The Great Gatsby and İnce Memed as to How the Means
of Equality, Hegemony and State of Belonging can be Formed in the
Existence of Different Identies
The American Dream describes an attitude of hope and faith that looks forward
to the fulfilment of human wishes and desires. What these wishes are, were expressed in
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Thomas Jefferson’s Declaration of Independence of 1776, where it was stated: “We
hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed
by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the
pursuit of happiness.”[Allen, 1969, p. 4]
This search for freedom and happiness actually goes back to the very beginning
of American civilization, to the time of the first settlers, puritan Fathers, who were
religious refugees that were driven to the New World by persecution. To these people,
America represented a new life of freedom, holding a promise of spiritual and material
happiness. For those settlers who were not so religiously inclined, America was still a
fairyland, a land of great possibilities. As Puritans and Quakers like the other settlers
approved of industry and material development, material prosperity and progress kept
pace with religious and spiritual goals. However, the material aspect of the American
Dream was too easily and quickly achieved, with the result that it soon outpaced and
even obliterated the early spiritual ideals. So there emerged a state of material wellbeing but lacking in spiritual life or purpose. Despite all democratic principles, there
still existed poverty, discrimination and exploitation. As for the values and morality,
there are also hypocrisy, corruption and suppression. [Ping, 1990, pp. 11-12] In a way
The Great Gatsby is a comment on this condition of society’s destroying itself although
it modelled no doubt the writers own faith in life, he created a character who
represented an early American in whom the dream was still very much alive but in an
ethically corrupted society.
The other factor that played an important part in the creation of the novel The
Great Gatsby is the Jazz Age which is the 1920’s, the period just after the First World
War. This period is usually identified with money and gaiety as it was the time of jazz
music, the Charleston and the motor car. As the period came just after the war, the high
living and merrymaking are usually seen as a reaction to recent suffering. Gatsby’s
flashy cars, his lavish parties, the reckless conduct of his guests and the carelessness of
the Buchanans are all part of this atmosphere of Jazz Age. Organised crime, the way
Gatsby obtained his wealth from rises again in this period together with illegal gambling
and bootlegging. This background of crime and illegal events leads to the corruption of
society and prevails in the novel.[Ibid, pp. 9-10]
Similarly, Ince Memed’s plot is set in the same period as after the First World
War many social changes took place worldwide. 1920’s was the period of great change
in the Turkish history as the social structure changed from monarchy to republic. Before
the Turkish War of Independence, the Ottoman state was Muslim, dynastic and
medieval in its organizing principles. Its government was based on Muslim-religious
law, which was supplemented by royal ordinance and customary law, and stretched
sometimes beyond reason, to cover the day-by-day requirements. Everybody had a
master (Aga or the landlord as in Ince Memed) who was personally responsible for the
behaviour of his charges. Small pyramids made up the large pyramids of the Ottoman
state, headed by the Sultan or sovereign. He reigned absolute and maintained justice
defined as perfect balance in the constituent elements of the state.[Mango, 1999, p. 4]
During the reign of Abdülhamid II, the last Ottoman sultan to exercise autocratic
power, great amount of land was lost in the wars, a culture of violence, that was the
product of European straints, spread throughout Ottoman state, Muslim population was
backward from the new European learning and in poverty which came with the
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backwardness and with this came the social ignorance. In the phase of a social, political
and economic decline before and after the World War I, Mustafa Kemal had brought the
ideology of the republic state and to recover the Turkish land, to overthrow the
autocratic power and establish the republic Turkish War of Independence took place.
Later, although people were newly out of the Turkish War of Independence and in
poverty, they were intertwined with each other and had faith in the new system and
values together with great expectations.
In contrast to the formation of America as a means of industry, newly formed
Turkish republic was made out of peasants in great percentage. 87% of the peasants
families were farming little or medium size lands and as the farm land was shared by a
number of peasants the product was not enough for each family. Furthermore, 65% of
the product was collected by the landlords and rich farmers due to traditional feudal
system. [Gülöksüz, 1983, p. 1242-43] As a result just after each harvest the farmers,
who were not aware of their rights or even if they were aware who would not rebel to
their landlords as to the community traditions, had gone through rough time of poverty
until the next plantation.
It is this period that Ince Memed’s plot is set and his purpose is to awaken the
peasants of their rights after he sees Çukurova, the city which symbolises newly formed
capitalist structure where there is no landlords (or Agas) and everyone works for his
own welfare. Although there is capitalist system in Çukurova, Agas, who feared the
brigands inhabited here, still existed and exploited the lands they have acquired from the
peasants with contracts. While in the city, Memed had realised that although the system
in his own village was semi-feudal as the farmlands were under contract and actually
Aga did not have much power on them, as the ignorance of the state laws and the
functioning community mores of the villagers disabled them to dispose the feudal side
and get adapted to the new capitalist republic system. This is what lead Memed to
become an outlaw, not against the state but against the feudal community structure.
As an outcome, in contrast to Tönnies’s idea of society (gesellschaft) where the
corrupted capitalist system seeks refuge in the community as in The Great Gatsby, the
individuals belonging to community, who had experienced the capitalist welfare, tries to
outlimit the feudal structure of community (Gemeinschaft) as in Ince Memed. Tönnies
says, “In the same way as the individual natural will evolves into pure thinking and
rational will, which tends to dissolve and subjugate its predecessors, the original
collective forms of Gemeinschaft have developed into Gesellschaft (society) and the
rational will of the Gesellschaft. In the course of history, folk culture has given rise to
the civilization of the state.”[Tönnies, 1957, p. 223]
If we are to focus on hegemony, Gramsci’s term must be mentioned as the
predominance of one social class over others. This represents not only political and
economic control, but also the ability of the dominant class to project its own way of
seeing the world so that those who are subordinated by it accept it as ‘common sense’
and ‘natural’ [Chandler, 2002, p. 1] and this involves willing and active consent, which
is also mentioned in Tönnies as essential will and arbitrary will constructed as a theory
under a consentaneous approach in contrast to Gramsci. This contrast is due to
Gramsci’s background of Marxist theory of social class contradictions in which the
social structure is considered as the battle field of dominant and dependent social
classes.
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The hegemony in both of the novels is capitalist ideology as who ever has the
money has the power and is the patron just as the Agas in Ince Memed and as the rich
people in Gatsby, who form their own communities in the society and when it comes to
a crisis, they stand together against all others.[Ping 1980; p. 33] We can give the
collaboration of the two landlords in Çukurova, who were used to exploiting the lands
of the peasants, against the brigand Ince Memed who aimed to undo their hegemony
over the village, and Daisy’s get by with the murder of Myrtle, Tom’s mistress, as he
lies to Myrtle’s husband and blames Gatsby of the accident which results with the
killing of Gatsby by her husband as examples of the hegemony of the capital system.
Hegemony shows itself in the system as social discrimination exists and the
divisions among the classes cannot be overcome in both novels. For example, in The
Great Gatsby, Myrtle’s attempts to break into the group to which the Buchanans belong
is doomed to fail. Taking advantage of her vivacity, her lively nature, she seeks to
escape from her own class by entering into an affair with Tom and takes on his way of
living. However, she only becomes vulgar and corrupt like the rich. She scorns her own
class and loses all sense of morality, and for all her social ambition Myrtle never
succeeds in her attempt to find a place for herself in Tom’s class as his class does not
allow any intrusion from lower class. Like Myrtle, Gatsby struggles to fit himself into
another social group, but his attempt is more urgent because his whole faith in life is
involved in it. Therefore, his failure is more terrible for him. His whole career, his
confidence in himself and in life is totally shattered when he fails to win Daisy. His
death is almost insignificant as with the collapse of his dream, Gatsby is already
spiritually dead and unsuccessful in the duration in a higher social class than his
own.[Ibid, p. 33]
In Ince Memed, the example of social discrimination and class divisions can be
seen when Abdi Aga wants Hatche, the girl Memed loves, to marry his nephew. Aga’s
nephew is considered as the biggest chance in the world to get married to due to his
social rank and his relation to the Aga. Memed’s desires, wishes and love for Hatche is
disregarded by the others as he is thought as an unimportant person. Even the people of
his own class does not take him into account and say, “Memed is not worth anything.
Abdi aga would tear him apart and feed him to dogs.”[Kemal, 1982, p. 90] Another
comment on this is that one villager says that Abdi Aga is an important person and has
the state behind him.[Ibid.] Thus, the villagers voluntarily approves of the arranged
marriage and ignore Memed all so easily as they accept the hegemony of Aga, which
they think is the one of the state, instinctively in the feudal mores/traditions. So, in both
books the hegemony of the capitalist system conditions the society and community as to
rich men having what they desired as they have the power.
Shaping of state of belonging among different identities depends on the roles
individuals adopt either instinctively or consciously. For Özcan Köknel, a leading
Turkish psychiatrist, “Role is a general term that covers all types of behavior expected
from an individual regarding his standing point. It encompasses all the behaviours other
members expect from an indivual who has a certain position and function in the same
group.”[Köknel, 1986, p. 166]
Meryl Neff cites from Follett (1919) that process is the interaction and
socialization among the people in the community. Process may also be a shared interest
or common endeavor. Neff than cites from Goode (1957) to identify eight
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characteristics of the process in community: 1) Its members are bound by a sense of
identity; 2)Once in it, few leave, so that is a terminal or continuing status for the most
part; 3) Its members share values in common; 4) Its role definition vis-a-vis both
members and non-members are agreed upon and are the same for all members; 5)
Within the areas of communal action there is a common language, which is understood
only partially by outsiders; 6) The community has power on its members; 7) Its social
limits are reasonably clear; 8) Though it does not produce the next generation
biologically, it does so socially.
[Neff, 1996, www.coe.ufl.edu/courses/EdTech/Vault/Folk/Community.htm]
With regard to Follett and Goode, Ince Memed and The Great Gatsby would be
considered as characters soughtingseeking? their own communities as in the case of
Gatsby it is done with the lavish parties and in Memed’s case with the formations of
brigand groups. Because Gatsby needs others to prove himself that he belongs to certain
social class and being anonymous would destroy him, as it is the case at the end of the
novel when he loses his self made-up place in the society for a short time, he is
destroyed by other individuals who are not members of his own community, he needs to
form a community within the society to exist. On the other hand, Memed has to choose
individuality to prove himself as he can exist in a legendary style in feudal system if he
is to prove himself. Due to this, even at the end of the novel, although there is a
governmental reprieve, he does not is not surrounded(?)as he is mentally forced by the
villagers to kill the Aga who symbolises the feudal system, capital hegemony of
autocratic power. With all his isolation Memed actually symbolises the new formed
republic state that is controversy of the feudal, autocraric power. Thus, he can form his
community out of brigands, who share same values or norms, outside the folk
community he once belonged with instinct to be a part of it as a myth. Otherwise, if he
had surrendered to and abandoned the community that he himself formed, that is
brigandry, he would have lost his significance and become any other person in the
village community. As a result, by constructing their own social circles or community,
Gatsby and Memed are similar to each other in their search for a social belonging and
identity.
“Human beings shape their personalities and behaviours in accordance with their
relation to other people. Thus, an individual’s personality and behaviour can be
evaluated regarding the community he belongs to and its aims, expectations, emotional
background, idealism, demands, rules, mores, traditions and obligations. A person’s
existence in a group means acceptance of certain common behaviours and attitudes
together with adopting them. Belonging to group constructs individual’s emotionality
and sociality.”[Köknel, 1986, pp. 159-160] When this idea is applied to the main
characters of the novels, Gatsby is doomed to accept the community he confronts as he
turns his back to his born identity and Ince Memed has to choose his community as he is
seeking a new identity. Therefore, both characters are after a new means of belonging as
they want to be a part of the system they choose to live in ideologically.
In social structures the formation of equality between different identities is a
great puzzle with a missing part. German philosopher Leibniz had revised the ideas of
Diogenes, Socrates and Plato and in his work “Monadologie” he stated that there are no
two things equal to or distinguishable from each other. In the letters he addressed to
Coste he said, “Universe cannot be divided into two equal or similar pieces. Thus, there
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will never be a circumstance where two things will be equal with each other ( Erdmann,
19.XII, 1707, s. 447).[Hanceroglu, 1989, p. 96] The idea of equality is the product of
metaphysics and utopic ideology system. Thus, application of one certain law on
different people - such as talented and untalented, lazy and industrious, married and
celibate, with children and without children, etc. - brings about not equality but
inequality. Due to this, equal right actually bases on inequality.[Ibid, p. 95]
The philosophers of the enlightenment period, such as Thomas Hobbes and John
Locke whose concept of “contract” was taken as the basis of Declaration of
Independence in U.S.A. written about seventy years later, have all come to conclusion
that equality is actually unattainable. The Swiss-French philosopher and political
theorist Rousseau is one of the great figures of Enlightenment that influenced French
revolutionists. Rousseau’s most celebrated theory was that of the “natural man.” In his
Discourse on the Inequalities of Men (1754) and Social Contract (1762) he maintained
that human beings were essentially good and equal in the state of nature but were
corrupted by the introduction of property, agriculture, science, and commerce. People
entered into Social Contract among themselves, establishing governments and
educational systems to correct the inequalities brought the rise of civilisation.
Fundamentally, the Principle of Equality has to do with satisfaction and not with
treatment, with what is done to and for people. It fundamentally although not
exclusively has to do with what is called well-being or the equality of people’s lives, or
freedom, or happiness. Therefore, it can be said that, the principle of equality is
directed, more particularly, to the satisfaction of fundamental categories of human
desires which define human nature. These are: material means to subsistence; a
satisfactory length of life; material goods in addition to those of necessity; certain
freedoms and powers such as political, independence of profession; respect and selfrespect which cannot be obtained if there is class-condescension or racism; satisfaction
of personal and wider human relationships with family or with members of larger social
groups in a society or communities in the society; goods of culture that is satisfaction of
education. Thus, the principle of equality is concerned with extents to which these
fundamental desires are satisfied. It is a recommendation with respect to the distribution
of this satisfaction or well-being. Here comes the existence of two classes automatically,
the well-off and the badly-off. As so, here again comes the question how equality can be
achieved if there are apparently different groups.
Just in the beginning of the novel The Great Gatsby, Fitzgerald verbalises the
impossibility of the equality between different identities with Nicks, prejudicial
introduction:
“ In my younger and more vulnerable years my father gave me some advice
that I’ve been turning over in my mind ever since. ‘Whenever you feel like
criticising anyone,’ he told me, ‘just remember that all the people in this world
haven’t had the advantages that you’ve had.’”[Fitzgerald, 1988, p. 7]
With these words, Nick Carraway, the narrator of the novel The Great
Gatsby, builds
up a wall between himself and the other characters of the novel, as to actually
point out the social differences between him and his subjects. This quotation also points
out the isolation of Carraway and he determines his own state of belonging to a
community, his own town. However, it is with these words that he again positions
himself to a superior place to the others in the novel. Thus, his failure to put himself in
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the same place with the others opens the book with a great distinction between
individuals. Moreover, how can a state of equality can be thought about when the whole
book is based on inequalities between individual social groups or even between
individuals themselves.
In Ince Memed the equality has been tried to be formed with material power
which was followed by the gained respect. Hatche’s sock weaving and selling them to
save money for Memed so that he would not be inferior to the Aga or the
representatives of the exploiting class is. Her efforts of recovering Memed material wise
is seeking for respect amongst the circles in the city of Çukurova as she is also the
future owner of the position Memed is going to obtain as his wife. Similarly, Memed’s
distribution of the farm lands to his villagers when he thinks that his killing the Aga
makes him respected by his villagers. He is no more the brigand that steals money but a
Robin Hood who thinks the welfare of his community. However, when they learn that
the Aga is not dead they are all so quick to waste him too which an action of communal
mores as well that signals the still existing class distinction disabling the formation of
equality. On the other hand, as Aga hears that his farmlands, which are actually
villager’s but used by him under contract as a way of feudal system, panics and
becomes frantic, furious and scared. He is scared because he would die at the hands of
Memed.
Ironically, Aga’s death is as significant as Gatsby’s as they both die
metaphorically when they lose their property or material well being that strings them
into the society they desire to belong to. They both die from the hands of people who
belong to lower social classes. This may be said to be the justice but it does not help
equality to be formed as the gap between the social classes is not destroyed but changed
hands.
3. Conclusion
In conclusion, as it is the case in The Great Gatsby and Ince Memed, wealth may
be said to correspond to the degree of freedom possessed. The great and mighty, feeling
free and independent, have always felt a strong inclination to break through the barriers
of the folkways and mores as they have the power to bring about changes in their
favour, and this is proof of individual arbitrary power. Both of the main characters of
the novels have experienced this arbitrary will and power to change their lives.
The mechanism of money, under usual conditions and if working under high
pressure, is means to overcome all resistance, to obtain everything wanted and desired,
to eliminate all dangers and cure all evil. Consequently, Gatsby’s money have put him
amongst the social class he desired to achieve his arbitrary, conscious will, has
protected him from the social contracts as he had the capital power and was one of the
contract makers of his own community. This does not hold always; even if all controls
of the community are eliminated, there are nevertheless controls in the society to which
the free and independent individuals are subject. For the society (Gesellschaft),
convention (that is contract) takes to a large degree the place of the folkways, mores and
religion. It forbids much as detrimental to the common interest which the folkways,
mores, and religion had condemned as evil in and of itself.[Tönnies 1957; pp. 223-231]
Regarding this, Gatsby’s own doing of evil in moral sense to achieve a place in the
society where he actually does not belong and try to steal somebody else’s wife have
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been terminated by the social contract as he was a threat to the social norms. Although
social contract in society judges Gatsby, in Ince Memed the case is not so very different.
Aga’s material power is shattered with the threat of Memed’s mythical power but who
also wants this power for an equal life style which means material power too.
By regarding equality as the effect of material power, the inequality between
people would already been agreed on. Even when Memed, tries to bring equality
between the villagers and the feudal power Aga, he situates himself over the villagers.
Furthermore, instead of taking advantage of the government reprieve and becoming a
common man, he chooses to stay a brigand and the power or myth by killing or in a way
over throwing the existing power. In The Great Gatsby, Nick’s returning to his own
community and looking the life and ways of society in abhorrence makes him accept
that he is morally superior to others but this does not change the fact that he has come to
the city with great expectations. Nevertheless, Fitzgerald with his novel comments that
materialism and personal prejudice have the power of threatening the overall
society.[Ping 1990; pp. 34.35] Actually this fact is shared by Yaşar Kemal who also
reflects his observation and worries on Ince Memed.
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Basın İşletmelerinde Likidite Analizi: Hürriyet Gazetesi Örneği
Arş. Gör. Dr. Tolga KARA
Özet
Basın işletmeleri, bilgi ve haber üretirken aynı zamanda sınai bir üretimin oluşmasını sağlayan, yarı kamusal
mal ve hizmet üreten birer işletme konumundadırlar. Bu işletmeler, tarihten gelen toplumu bilinçlendirme ve kamuoyu
yaratma misyonlarının yanına, günümüzün ekonomik koşullarının gerekli kıldığı kar ederek hayatta kalma zorunluluğunu
da ekleyerek bir “ticari işletme” haline gelmişlerdir.
Ancak, her ticari işletmede olduğu gibi basın işletmeleri de faaliyetlerini yürütürken çeşitli baskı ve çıkar
çevrelerinin etkisi altındadırlar. Kamuoyunu aydınlatma, bilgilendirme, yerine göre yönlendirme işlevlerini yerine getiren
basın işletmelerinin, sözü edilen baskı ve çıkar çevrelerinin etkisinden kurtulabilmeleri, varlıklarını kendi ayakları
üzerinde devam ettirebilmeleri, özgür ve tarafsız yayıncılık anlayışına gazeteciliğin etik kuralları çerçevesinde bağlı
kalabilmeleri için sağlam bir finansal yapıya sahip olmaları gerekmektedir.
Bu anlamda likidite analizi de bir işletmenin finansal yapısını ortaya koyan önemli göstergelerden biridir.
Ekonomik anlamda güçlü olabilen basın işletmelerinin hiçbir finansal desteğe ihtiyaç duymadan yayın hayatını
sürdürebilmesi hem ülkedeki demokratik ortamın varlığını devam ettirilmesine olanak sağlayacak hem de “özgür medya”
idealinin ilk adımı olacaktır.
Abstract
The aim of this article is to explain the important role of liquidity analysis in media organizations.
The liquidity analysis of a specific media company is performed by using related rations and the results are
evaluated which is very important for Turkish press industry with it’s minimal benefits in proportion to its costs and with
the high rates of inflation.
Key Words
Mali Analiz, Basın İşletmeciliği, Liquidity Analysis, Media Companies

1. Giriş
Likidite analizi mali analizin ilk aşamalarından birini oluşturmaktadır. Mali analiz,
mali planlama ve mali kontrolün ön şartıdır. İşletmenin durumunu bilmeden mali planlama
ve kontrol yapmak imkansızdır. Dolayısıyla ana amaç, işletmenin içinde bulunduğu mali
durumu ortaya koymaktır. O halde mali analiz, “mali tablolardaki verilerin önemini ve
anlamını tespit etmek için yürütülen bir faaliyettir”(Koç, 1970:53) şeklinde tanımlanabilir.
Bir başka tanıma göre mali analiz; bir teşebbüsün mevcut şartlar altında mali
durumunu belirlemek ve gelecekteki şartlara göre mali durumunu tahmin edebilmek üzere
yapılan incelemelerdir.(Olalı, 1977:38) Bu faaliyet ve incelemeler sonucu elde edilen
veriler, işletme ile ilgili olarak alınan kararların temelini teşkil etmektedirler.
Bu anlamda mali analiz yapmadan işletmenin durumunu ve faaliyet sonuçlarını
anlamak mümkün değildir.
Mali analiz bu incelemeyi, mali tablolarda yer alan çeşitli kalemler arasında,
karşılaştırmalar, yüzdeler ve oranlar yoluyla ilişkiler kurarak, ölçümlere dayanarak
yapmakta ve sonuçlara göre yorumlar getirmektedir.
Böylece mali analiz neticesinde elde edilen verilere ve yorumlara bakılarak,
işletmenin pozisyonunun ne olduğu ve gelecekteki durumunun ne olacağı konusunda bir
netlik sağlanmaktadır. Bu tablolar işletmelerin geleceklerini tayin edebilmektedir.
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Diğer işletmelerde olduğu gibi basın işletmeleri için de analiz bu noktada önem
kazanmaktadır. Basın işletmeleri, mümkün olduğu kadar okuyucunun taleplerine cevap
veren ve diğer basın ürünlerine tercih edilen ürünler sunmak istemektedirler. Bunun için de
okuyucu kitlelerini tanımaları gerekmektedir. Özellikle yoğun rekabetin yaşandığı bu
sektörde, sadece talebi ölçmek yeterli değildir. Bundan başka rakip şirketlerin de
durumlarının analiz edilmesi, bilinmesi ve alternatif ya da ikame edici stratejilerin
geliştirilmesi gerekmektedir.(Binatlı, 2000:182)
Yaşamsal anlamda bu denli öneme sahip mali tablolar; bilanço, gelir tablosu,
dağıtılmamış karlar tablosu, fon akış tablosu, net işletme sermayesindeki değişim tablosu
ve nakit akış tablosudur. Ancak, mali tablolar analizi, geniş anlamıyla, bütün bu tabloların
tahlilini kapsamaktaysa da, dar anlamda mali tablolar analizi, bilanço ve gelir tablosunun
tahlilini kapsamaktadır.
Mali tablolar amaçlarına göre birçok farklı grup tarafından incelenmektedir. Aynı
ölçüde mali tabloların analizi de sözü edilen farklı gruplara çeşitli bilgiler sunmaktadır. Bu
noktada mali tabloların analiz edilme amaçları büyük önem kazanmaktadır. Bu amaçlardan
başlıcaları; bir kurumun bir hesap dönemine ait mali tablolarını analiz etmek, o kurumun
varlık ve sermaye durumuyla işletme sonuçlarını değerlemek, geçmiş birkaç hesap
dönemine ait mali tablolarını analiz etmek, böylece o kurumun gelişme seyrini saptamak,
işletmenin mali tablolarını, aynı iş kolundaki tipik işletmenin ya da o işkolundaki
kurumların mali tablolarının (ortalama) sonuçlarıyla karşılaştırmak, böylece o kurumun o
işkolundaki yerini ve durumunu saptamak, aynı karşılaştırmayı ülke ekonomisi açısından
ve ülkedeki kurumların sonuçlarıyla yapmak, kredi isteyen bir kuruma, istediği kredinin
verilebilirlik durumunu ve ödeme gücünü saptamak, bir işletmenin yeni yatırımlarına ya da
genişleme kararlarına yön verebilmek şeklinde sıralanabilmektedir.
Mali tablolar analizi, tüm bu amaçlara cevap verebilmek ve muhasebe bilgilerini
işletmelerden talep edenlere hizmet edebilmek için çeşitli tekniklere ihtiyaç duymaktadır.
Bu teknikler vasıtasıyla, mali tablolar analiz edilebilmekte ve incelenmeye hazır hale
getirilebilmektedir.
2. Mali Analizde Kullanılan Teknikler
Mali tablolar, işletme ile ilgili çeşitli pratik ve önemli soruların yanıtlarını
araştırmak için analize tabi tutulmaktadır. Bu sorular, işletmenin borç ödeme gücünü,
işletme sermayesinin yeterli olup olmadığını, duran varlıklardaki yatırım fazlalığını,
karlılığını ortaya koyan cevaplarla ilgilidir.
Mali tabloların cevap aradığı soruların listesi hiç kuşkusuz uzatılabilmektedir.
Ancak bu noktada önemli olan, işletme ile ilgili sorulara cevap ararken, hangi noktalar
üzerinde durulması gerektiğinin, hangi ilişki, değişim ve eğilimlerin hangi soruların
yanıtını oluşturduğunun bilinmesi gerekmektedir. Mali tablolar analizinde kullanılan
teknikler ve bu tekniklerin çeşitliliği, cevapları aranan sorulara doğru yanıtlar verilmesini
sağlamaktadır. Her sorunun yanıtını aynı tip uygulamalarda bulmak mümkün değildir.
Gerek işletme yöneticileri, gerek yatırımcılar, gerekse kredi veren kurumlar
açısından yapılacak bir mali tablo değerlendirmesinde, her grubun beklentilerine göre
çeşitli analiz yöntemleri uygulanmaktadır.
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Mali tabloların amaçları da göz önüne alınarak, dört temel analiz yönteminden söz
etmek mümkündür. Bunlar; Karşılaştırmalı mali tablolar analizi, dikey yüzde yöntemi ile
analiz, eğilim (trend) yüzdeleri yöntemi ile analiz ve oran analizidir.
2.1. Rasyo Kavramı Tanımı Ve Çeşitleri
En sade şekliyle rasyo analizi; “bilanço ve gelir tablosundaki çeşitli kalemlerin
kendi aralarında ve birbirlerine karşı olan ilişkilerinin oranlar yoluyla incelenmesine
dayanan finansal analiz metodudur”(Gürus, 1972:40) şeklinde tanımlanmaktadır.
Rasyo (ratio) söcüğü Latince kökenli olup, oran ve akla uygun olmak üzere iki
anlamı vardır. Buradan hareketle rasyo, iki nicelik arasındaki akla uygun ilişki ya da iki
rakam arasındaki matematiksel ilişki olarak tanımlanabilmektedir.(Durmuş, 1981:160)
Oran şeklinde tespit edilen bu ilişkiler bilanço kalemleri arasında, gelir tablosu
kalemleri arasında veya bilanço kalemleri ile gelir tablosu kalemleri arasında
kurulabilmektedirler. Bu şekilde, tek başlarına fazla bir anlam ifade etmeyen mali tablolara
ait kalemler ve hesap grupları, rasyolar yoluyla daha anlamlı hale gelmektedir.
Ancak, mali tablolarda yer alan kalemler arasındaki basit matematiksel ilişkileri
göstermek, başka bir deyişle oranları hesaplamak, tek başına bir amaç olmamalıdır. Önemli
olan, hesaplanan oranların değerlendirilmesi ve yorumlanmasıdır. Oranların yararlı bir
analiz aracı olabilmeleri için, işletme ile ilgili anlamlı soruları yanıtlamaları
gerekmektedir.(Akgüç, 1991:345)
Rasyolar, yanıtladıkları bu anlamlı sorular neticesinde, öteki tahlil yöntemlerine
göre bir ayrıcalık elde etmektedirler. Rasyolar sadece işletmenin geçmiş ve cari mali
durumunu değerlendirmek açısından değil, planlama ve kontrol işlevini yerine getirmede ve
üçüncü kişilerin özellikle firma ortaklarının, hisse senetlerine yatırım yapmak isteyen
birikim sahiplerinin ve finansman kurumlarının, firmanın mali durumunu ve gücünü nasıl
gördüklerini değerleme yönünden yararlı ve gereklidir.
Bu ayrıcalık ve üstünlükler dolayısıyla rasyoların çok değişik türleri vardır. Oranlar,
değişik açılardan sınıflandırılmaktadırlar. En genel anlamıyla bu sınıflama dört ana başlık
altında yapılmaktadır. Bunlar; Likidite durumunun analizinde kullanılan oranlar, mali
yapının analizinde kullanılan oranlar, çalışma (Faaliyet) durumu analizinde kullanılan
oranlar ve karlılık durumu analizinde kullanılan oranlardır.
3. Basın İşletmelerinde Likidite Analizi
Genel anlamıyla likidite oranları, işletmenin kısa vadeli borçlarını vadesinde ödeyip
ödeyemeyeceğini, diğer bir ifade ile işletmenin bir hesap dönemi içinde paraya
ilişkiyi
çevrilebilecek
aktif
değerlerle
kısa
vadeli
borçları
arasındaki
göstermektedir.(Çetiner, 2000:139) Bu bakımdan likidite oranları işletmenin ödeme gücünü
gösteren önemli bir başvuru kaynağıdır.
Bir işletmenin kısa vadeli borçları, bir yıl içinde ödenmesi gereken borçları olup,
dönen varlıklar arasında yer alan kalemlerle karşılanmaktadırlar. Dönen varlıklar, parasal
kıymetler ile bir yıl içinde paraya çevrilmesi mümkün olan değerlerdir. Bu açıklamaya
göre, likidite oranlarında kullanılan bilanço hesapları, dönen varlıklar ve kısa vadeli
borçları oluşturan hesap gruplarıdır.
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Bazı kaynaklarda iki tür likiditeden söz edilmektedir. Bunlar, teknik ve gerçek
likiditedir. Teknik likidite, işletmenin vadesi gelen borçlarını ödeyebilme gücünü, gerçek
likidite ise tasfiye halinde borçlarını ödeyebilme gücünü ifade etmektedir. Kısa vadeli
finansal analizde teknik likidite ön planda yer alsa da, zaman zaman tasfiye halinde
borçların ödenip ödenemeyeceği de araştırılmaktadır.(Gönenli, 1978:183)
Bununla beraber likidite oranları kimi zaman tek başlarına işletmenin borçlarını
ödeme gücü hakkında bilgi verememektedirler. Yine aynı şekilde kimi zaman likidite
analizi yapılırken bazı faaliyet oranlarından da yararlanmak gerekmektedir. Çünkü, stok
devir hızı ya da alacak devir hızı gibi kimi rasyolar, likidite rasyolarıyla yakın paralellikler
göstermektedir. Örneğin, alacaklarını tahsil etmekte güçlükler yaşayan bir işletmenin,
borçlarını ödeme gücü de sıkıntıya girecektir.(Koç, 1970:124)
İşletmenin likidite durumunu ölçen oranlar, kimi kaynaklara göre farklılaşsa da
genel anlamda üç tanedir. Bunlar; Cari oran, likidite oranı (asit test oranı) ve nakit
oranlarıdır.
3.1. Cari Oran
Bir işletmenin likiditesinin ve kısa dönem borç ödeme yeteneğinin bir göstergesi
olan cari oran; cari aktifin (dönen varlıklar) cari pasife (kısa vadeli borçlar) oranlanması ile
ifade edilmektedir.(Needles, 1983:729)
Bir işletmenin kısa vadeli borçlarını nakit veya kısa vadede nakde çevrilebilecek
kıymetleriyle karşılayabilecek durumda olması esastır. Kaba bir ölçü olmasına rağmen cari
oran, dönen varlıkların kısa vadeli borçları karşılayabilme derecesini gösteren bir endeks
olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
Bununla beraber, cari oran ne kadar yüksek olursa işletmenin durumunun o kadar
iyi olacağı konusunda genel bir görüş vardır. Fakat cari oranın yüksek olması işletmeye
kredi verenlerin lehine olmasına rağmen, işletme sahip ve yöneticilerinin aleyhine bir
durumdur. Çünkü söz konusu durum, işletmede atıl fonların bulunduğuna bir işarettir.
Cari oran hesaplanırken dikkat edilecek husus, şüpheli alacak karşılığı, alacak
senetleri reeskontu, stok değer düşüş karşılığı, menkul değerler değer düşüş karşılığı gibi
düzenleyici hesapların ilgili dönen varlık kalemlerinden indirilmeleri gerektiğidir. Bu işlem
yapılmadığında ortaya çıkacak sonuç yanıltıcı olabilmektedir. (Akgüç, 1995:347)
Genel bir görüş olarak cari oran standardının, sınai ve ticari işletmelerde 2/1 olması
kabul edilmektedir. Daha açık bir ifadeyle dönen varlıklar, kısa vadeli borçların iki katı
olmalıdır. Ancak bu kural her işletme için geçerli olmamaktadır.
İşletmenin cari oranı yükselmiş ise bunun nedenleri, firmanın normal faaliyeti
sonucu yarattığı kaynaklar, duran varlıkların azalışı, uzun vadeli borçlanma, sermaye artışı
ve kısa vadeli borçların ödenmesidir. Oranın düşmüş olması ise, firmanın zarar etmesine,
nakden kar dağıtılmasına, sermayenin azaltılmasına, maddi duran varlıkların yenilenmesine
işaret etmektedir. (Çabuk, Lazol, 2000:154)
Basın işletmelerinde likidite analizi uygulamasına örnek gazete olarak büyük medya
gruplarından birine bağlı olan Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş seçilmiş ve söz
konusu gazetenin 2002-2003 yıllarına ait 12 aylık mali tabloları incelenmiştir.
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Dönen Varlıklar
Cari Oran =
Kısa Vadeli Borçlar
Seneler
Cari Oran

2002
2.75

2003
2.32

3.2. Likidite Oranı (Asit Test Oranı)
Cari oranın, dönen varlıkların kısa vadeli borçlara bölünmesiyle elde edildiği daha
önce de vurgulanmıştı. Ancak genellikle, dönen varlıklar içinde yer alan stokların yeterince
likit olmadıkları savunulmakta ve bunların dönen varlıklar kalemi içinden çıkarılmaları
görüşünde birleşilmektedir.
Bu noktadan hareketle geliştirilen likidite oranı, dönen varlıklardan yeterince hızlı
paraya çevrilemeyen stokların düşülmesi ve sonucun kısa vadeli borçlara bölünmesiyle elde
edilmektedir.
Likidite oranı da tıpkı cari oranda olduğu gibi işletmenin kısa vadeli borçlarını
ödeme gücünü göstermektedir. Ancak dönen varlıklardan stokların düşülmesiyle, dönen
varlıkların likit olma derecesi arttırılmış böylece cari orana kıyasla daha keskin bir oran
elde edilmiştir. Burada amaç, stokların paraya çevrilememe riskini azaltmaktır. Bu anlamda
likidite oranı, cari oranı tamamlayıcı bir değer taşımaktadır. (Hatipoğlu, 1993:325)
Asit test oranı olarak da ifade edilen likidite oranının 1/1 olması genellikle
işletmeler için sağlam bir yapıya işaret etmektedir. Sözü geçen oranın 1/1 veya %100
olması, işletmenin kısa vadeli borçlarını stoklardan satış yapmasa dahi vadesinde
ödeyebileceği anlamına gelmektedir.(Ertan, 1971:99)
Bununla beraber, işletme, stoklarını hızla paraya çevirebiliyorsa, likidite oranının
1/1’den küçük olması, işletme için negatif bir durum yaratmamaktadır.
Aynı zamanda, likidite oranı değerlendirilirken incelenen firmanın kısa vadeli
borçlarının yapısı da dikkate alınmalıdır. Büyük ölçüde müşteri avansı ile çalışan
işletmelerin likidite oranının düşük çıkması doğaldır. Çünkü müşteri avansları gelecek
hesap döneminde stokların satılması ile kapatılacaktır.(Akgüç, 1995:354)
Fakat, işletme alacaklarını tahsil etmede güçlükler yaşıyorsa bu oranın 1/1’den
büyük olması da pek bir anlam ifade etmemektedir.
Dönen Varlıklar - Stoklar
Likidite Oranı =
Kısa Vadeli Borçlar
Seneler
Likidite Oranı

2002
2.53

2003
2.15

3.3. Nakit Oranı
Para pozisyonu olarak da nitelenen söz konusu oran, para ve para benzeri dönen
varlık kalemlerinin kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesi suretiyle hesaplanmaktadır.
Bu oran, işletmenin kısa vadeli borçlarının mevcut hazır değerleriyle ne ölçüde
karşılanabildiğini göstermektedir.(Altuğ, 1988:306)
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Likidite oranı hesaplanırken oranın payına stoklar, satıcılara verilen avanslar ve
diğer dönen varlıklar (peşin ödenmiş gider) çıkarıldıkları halde, nakit oranında, alacaklar da
oranın payında yer almamaktadır. Bu nedenle nakit oranı, likidite oranına göre daha hassas,
duyarlı ve keskin bir ölçü olarak kabul edilmektedir. Çünkü bu oran, işletmenin satışlarının
durması ve alacaklarını tahsil edememesi durumunda, kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü
göstermektedir.
Genel olarak, nakit oranının 1/1 olması işletmenin kısa vadeli borçlarını para ve
para benzeri değerlerle ödeyebileceğini göstermektedir. Ancak çoğu zaman bu kadar
yüksek bir likit yapı işletmeler için gerekli değildir. Gelişmiş ülkelerde, kesin bir yargı
olarak bu oranın %20’nin altına düşmemesi gerektiği ifade edilmekte ve %20 ile %100
arasındaki değerler normal kabul edilmektedir.
Fakat, Türkiye gibi az gelişmiş ülkelerde, kısa vadeli borçların fazlalığı nedeniyle
bu oran genellikle %20’nin altındadır.
Hazır Değerler + Menkul Kıymetler
Nakit Oranı =
Kısa Vadeli Borçlar
Seneler
Nakit Oranı
Likidite ve Aktivite Oranları
Cari Oran
Likidite Oranı
Nakit Oranı
Alacak Devir Hızı
Stok Devir Hızı
Ticari Borç Devir Hızı
Öz Sermaye Devir Hızı
Aktif Devir Hızı
İşletme Sermayesi Devir Hızı
Borçlanma Oranları
Toplam Borç/Aktif
Kısa Vadeli Bor./Aktif
Toplam Borç/Öz Sermaye
Banka Borçları/Toplam Borç
Kısa Vadeli Borç./Toplam Borçlar
Kısa Vadeli Borç/Satışlar
Uzun Vadeli Borç/Satışlar
Toplam Borçlar/Satışlar
Borçtan Yararlanma Oranı
Mali Yapı Oranları
Duran Varlıklar/Özsermaye
Öz Sermaye/Aktif Toplamı
Dönen Varlıklar/Aktifler
Duran Varlıklar/Aktifler
Karlılık Oranları
Kar/Satışlar
Kar/Aktifler
Net Kar/Öz Sermaye

2002
1.61

2003
0.91
2002
2.75
2.53
1.61
29
12
14
216
358
66

2003
2.32
2.15
0.91
73
22
32
434
661
122

Trend
-15.7
-15.1
-43.5
154.5
82.6
126.4
100.8
84.4
85.1

0.40
0.11
0.66
0.42
0.26
0.21
0.58
0.79
1.55

0.29
0.14
0.40
0.38
0.49
0.25
0.26
0.51
1.37

-27.8
33.8
-39
-10.9
85.4
19.4
-55.4
-35.6
-12.1

1.08
0.60
0.29
0.65

0.86
0.71
0.33
0.62

-19.8
18.3
12.8
-5.2

0.19
0.10
0.12

0.13
0.07
0.10

-32.7
-27.6
-15.6
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4. Likidite Oranlarının Analizi ve Yorumlanması
Bu çalışmada, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş’ye ait denetimden geçmiş
2002 ve 2003 konsolide bilançoları üzerinde özet bir mali analiz yapılmaya çalışılmıştır.
Firma, son iki bilanço dönemine göre yapılan karşılaştırmalı bilanço analizlerine
göre net satış hasılatını 2003 yılında bir önceki döneme göre TL ve USD bazında %5
arttırmış ve 2001 yılında yaşanan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük ekonomik
krizlerinden birisi olan şubat krizinin olumsuz etkilerinin azalarak da olsa devam ettiği ve
yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sürecinin yaşandığı bir dönemde %5 büyüme
göstermeyi başarmıştır. Firma, 2003 yılında asıl faaliyetlerinden kaynaklanan faaliyet karı
%80 oranında azalmasına karşın, faaliyet dışı gelirler ve özellikle faiz gelirleri ile geçen
dönemki bilanço karını geçmeyi başarmıştır. Ancak burada dikkate alınması gereken temel
nokta, elde edilen karın gazetecilik faaliyeti dışında oluşmasıdır. Bu nokta, işletmecilik
faaliyeti açısından gözardı edilebilir ancak basın işletmeciliği açısından düşündürücüdür.
Firma, ülkemizdeki çoğu şirketin aksine yüksek likidite oranları ile çalışmaktadır.
Likidite oranlarının en önemlilerinden biri olan cari orana bakıldığında 2,3 gibi yüksek bir
oran karşımıza çıkmaktadır. İşletme, cari aktifleri ile kısa vadeli borçlarının iki katını
ödeyebildiği gibi sadece kasa ve bankadaki likiditesi ile kısa vadeli borçlarını
kapatabilmektedir. İşletmenin toplam özkaynaklarına göre borçlanma oranı 0,40 olup
piyasa ve sektör ortalamasının oldukça altındadır. Toplam satışlar üzerinden %13, toplam
aktifler üzerinden de %7 oranında net kar üreten firma bu yönüyle İMKB’nin ve ülkemizin
en karlı şirketleri arasındadır.
Firma, 2003 yıl sonu itibari ile alacaklarını ortalama 73 günde tahsil ederken
borçlarını ise ortalama 32 günde ödemektedir. Firma bu haliyle satıcı kredisi kullanmadığı
gibi piyasayı yaklaşık 40 gün boyunca finanse edebilmektedir. Bu durum yüksek likidite
oranlarına sahip olan firma için olumsuz bir durum oluşturmamaktadır. Hatta piyasanın en
büyük üreticisi olarak piyasayı yönlendirebilecek bir yapı görüntüsü çizmektedir.
5. Sonuç
Gazete pazarı, son yıllardaki artışla beraber, arz tarafı talep tarafına göre daha ağır
basan, rekabet koşullarının oldukça sert biçimde yaşandığı bir şekle bürünmüştür. Bu
nedenle bir ticari amaçla çalışan basın işletmelerinin üzerinde iki önemli konunun yaşamsal
önemi vardır.
Bunlardan ilki, sosyal konular, politika, ekonomi ve diğer ilgi alanlarında
gazetelerin bir takım kamusal görevlerinin olması, diğeri ise yeni yatırımlar ve yönetim
stratejileriyle varlığını sürdürebilme çabasıdır.
Varlığını sürdürebilme çabası içinde olan basın işletmelerinin yukarıda sözü geçen
her iki konunun da önemle üzerinde durmaları gerekmektedir. Çünkü bunlar, özellikle bir
basın işletmesi için birbirini tamamlayan ve birbirinden ayrı düşünülemeyecek konulardır.
Basın işletmesinin finansal anlamda kendi ayakları üzerinde durabilme başarısı, kamusal
görevlerini yerine getirebilmesinin ön şartıdır. Bu noktada da güçlü bir finansal yapının
varlığı önem kazanmaktadır.
Likidite analizi, işletmenin finansal yapısını ortaya koyan ilk ve en önemli
göstergelerden biridir. Likit anlamda güçlü bir finansal yapıya sahip basın işletmesi
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geleceğe güvenle bakabilen, yabancı kaynaklarını etkin biçimde kullanabilen, borç
ödemeleri durumunda hiçbir güce ve kuruma bağlı kalmayan ve tüm bunlar neticesinde
kamusal görevlerini yerine getirebilen sağlam temeller üzerinde yükselecektir.
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Yanıbaşımızdaki “Uzak”
Arş. Gör. Dilek ÖZHAN KOÇAK
Özet
Nuri Bilge Ceylan’ın 2003 yılına ait filmi “Uzak”, İstanbul’da reklâm fotoğrafçılığı yaparak geçinen
Mahmut ile, kasabadan İstanbul’a gemilerde çalışmak için gelen, akrabası Mahmut’un yanına yerleşen Yusuf’un, bir
yerde birleşen hayatlarının bir kesitini sunmaktadır. Yusuf İstanbul’a büyük ideallerle gelir. Kasabada yaşayamadığı
hayatı, kentte bir yerlerde bulacağına emindir. Mahmut ise kenttin sunduklarını çoktan tüketmiştir; umudu ve
umduklarını gerçekleştirecek fırsatı olmasına rağmen harekete geçemeyecek kadar bıkkındır.
Bu iki zıt karakter etrafında gelişen film, kent yaşamında birbirine yakınlaştıkça uzaklaşan insanları,
umutları, hayatları anlatmaktadır. Kent, sunduğu fırsatlar ve vaatlerle arzuların merkezine yerleşirken, insan
yanıbaşında duran bu vaatler ile büyülenmiştir. Film, aslında kentli insanın tüm bunlardan uzak olduğunu, insanın
çevresiyle kurduğu araçsal ilişkinin ise, aynı ölçüde insan etkinliklerini ve başka hayatları birbirinden uzak, temassız
yaşama alanlarına böldüğünü gösteriyor.
Anahtar Kelimeler
Kent, modernizm, mekan
Abstract
Nuri Bilge Ceylan’s movie “Distance” is about two people whose lives meet in a point in the city. Mahmut
is an advertisement photographer. Yusuf cames to Istanbul to work in ships and he starts to live with his relative,
Mahmut. Yusuf had had a lot of hopes before he came to İstanbul. He planed to have a better life in the city that he
couldn’t have in his town. Mahmut had already consumed offers of the city, however he still has hope and he has
opportunity to turn these hopes into reality, but he is too bored to do anthing to change his life.
The movie which improves around these two opposite characters is about the people, their hopes and lives
in the city. Although the characters are very close to each other phsysically they are still distanced from each other.
City is placed in the centre of wishes with its opportunities and promises and people are impressed with its
opportunities. Actually movie points out that the people who live in the city is far away from all these opportunies.
And moreover the movie is about the people who have not a contact with others, who have distanced themselves with
others.
Keywords
City, modernism, place,

“…yoksa yeninin umutlarımızdan başka
habercisi yok mu? O umutlar ki gelecekteki bir
dünyanın işaretleridir, ama sadece var olanın kısır
gücüyle bile kolaylıkla ezilebilecek kadar da
cılızdırlar.”
Georg Lukacs

Giriş
Bu çalışmada Nuri Bilge Ceylan’ın Uzak filminde modern insanın, ona biçilen
eyleyen ve dönüştüren birey, “özne” olmaktan aslında ne kadar da “uzak” olduğu,
filmin kendine has anlatım olanaklarıyla bunu nasıl dile getirdiği, sinemanın ait olduğu
döneme tanıklık ederken bunu kendi anlatım dilini kurmada nasıl kullandığı
incelenecektir. Filmin, kentli insanın hem kendisinden, hem de çevresinden bu
“merkez”lere yabancılaşarak uzaklaşmasına ve edilgenleşmesine vurgular yapan
grameri, başvurulan iletişim ve sosyoloji kuramlarına denk düşen argümanlarla
açıklanmaya çalışılacaktır.
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Uzaklara Bölünen Yakınlıklar
Uzak, yalnız yaşayan ve yeni umutlarla hayata tutunmaya çalışan bir reklâm
fotoğrafçısı ile yeni bir hayata başlamak için kente henüz gelmiş bir kasabalının birleşen
hayatlarını, birbirine temas etmeden yaşayan kalabalıkların mekânı olan kentte bir araya
getirir ve bu karşılaşma halinden uzunca bir kesit sunar.
Kendine, düşlerine ve umutlarına, dahası başka insanlara yakın olduğu kadar, bir
o kadar da “uzak” olan filmin kentli kahramanı, içine kapanıp yalnızlaşmış, arzularını
birey olma durumu ile doğallaştırmış ve bencilliğini bir erdem olarak kabullenmiştir.
Tıpkı kalabalıklar içinde benzer hayatlar süren türdeşleri gibi, umutları ve amaçlarını
içinde bulunduğu ortama ve koşullara göre biçimlendirmek ve yeniden tanımlamak
zorunda kaldığında, daha farklı hayatları hayal etmekten bile uzaktır. Kaçınılmaz
olandan daha farklısını umut ettiğinde ise, bu umuda ulaşamayacak kadar bıkkın ve
yorgundur. Benjamin, otomatlaşan insanın, hayatı bilinçli olarak bütünlüğü olan bir
süreç olarak algılanmaktan kaçındığını, bölük pörçük, bütünlüğü olmadan yaşamaya
yöneldiğini söylüyordu. Bir başka ifadeyle insan, hayatı bir bütünlüğe kavuşturmaktan
bilinçli olarak kaçarken, deneyimlerinin bilinçaltına kadar inmesi engellenmekte,
insanın gündelik etkinlikleri “irade dışı bellek” düzeyinde kalmaktadır (Benjamin, 1982,
s. 158). Müdahale edemediği bir hayatın içine sıkışan ve edilgenleşen “modern insan”,
hizmet ettiği amaçlar hakkında bütünlüklü bir fikri olmaksızın yaşarken, erdem olarak
kabul edilen yalnızlık, parçaları birbirinden ayıran, kaçınılmaz bir ‘uzak’laşma haline
dönüşür sanki. Kentli Mahmut, parçalanmış bir hayatın bütünlüğünü fotoğraflarıyla bir
araya getirmeyi istese de, aslında bunun faydasız bir çaba olduğunu da sezer, vazgeçer,
kabullenir. Hiçbir şey elle tutulur ve gerçek değildir. Umut ise sanki yabancı bir düş
gibi, bu “hiç”liğin içinde bir diğer “hiç”likten başka bir şey ifade etmemektedir. Çünkü
kendisine ait olmayan bir hayatı yaşamaya mahkûm olan birey, bireysel tepkilerinin,
sorgulamalarının, öfkelenmelerin hem kendi varlığı hem de toplumsal hayat için
dönüştürücü ya da değiştirici bir etkiye yol açamayacağını anladığında, kabullenir ve bu
kabulleniş tepkisizlik ve eylemsizliği de beraberinde getirir. Artık fiziksel ve zihinsel
etkinlikleriyle birey, modernizmin ona biçtiği özgür, eyleyen ve dönüştüren birey
olmaktan uzak, “ben kaygısına düşmüş” bireydir. (Touraine, 2002, s. 55) Mahmut, bir
sanatçı olmak istemiş, ama belki de gündelik hayatın gerekliliklerini yerine getirmek
zorunda oluşu onun, ucuz bir reklam fotoğrafçısı olmasına neden olmuştur. Sanatçı
olmak istemesi bir tesadüf değildir, çünkü farkındadır. Sanatı yaşadığı hayatı
anlamanın, onun öznesi olabilmenin, eylemenin ve direnmenin bir aracı olarak
konumlandırmış olsa da, saplandığı bataktan çıkabilecek güce ve isteğe sahip değildir;
hiçbir zaman Tarkovski gibi filmler yapamayacağını, ya da kendine ait olan bir hayatı
fotoğraflayamayacağını artık anlamıştır.
Yusuf, otuzlu yaşlarına kadar kasabada yaşamış, işsiz kaldığı için İstanbul’a, bir
yandan para kazanmak, diğer yandan da dünyayı gezmek için gemilerde çalışmaya
gelmiş, hayalleri ve umutları olan bir taşralıdır. Yusuf İstanbul’a, uzak akrabası
Mahmut’un yanına haber vermeden gelir ve onun evinde geçici bir süre, iş bulana kadar
kalmaya başlar. Başlangıçta “davetsiz misafir”ini sıcak bir karşılamayla kabul eden
Mahmut paylaşır, iletişim kurar kısa bir süre için, ama hemen sonra evdeki
“yabancı”dan sıkılmaya, ondan uzaklaşmaya başlar. Çünkü Mahmut’un çevresiyle
kurduğu araçsal ilişki çemberi, misafiri Yusuf’u epey dış çeperlerine, oldukça uzak bir
konuma yerleştirir.
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Başlangıçta iş bulabilmek için çaba harcayan Yusuf, iş bulmakta zorlanır ve
izlemeye başladığı Mahmut gibi bir hayatı düşlemeye başlar. Onun gibi kendi işinin
sahibi olmak, rahat yaşamak, gezmek ve istediği kadınla birlikte olmak ister. Oysa
Yusuf’un özendiği her şeye sahip olan Mahmut için hayat artık, yaşanmaya değmeyecek
kadar anlamsız ve sıradandır. Film boyunca Mahmut’un hayatını öylesine yaşadığı
izlenimi ediniriz; şehir dışına fotoğraf çekmek için öylesine çıkar, öylesine bir bara
gidip bir şeyler içer, öylesine film izler, kadınlarla öylesine birlikte olur. Uğruna
hayatının birçok yılını harcamış ve birçok bedel ödemek zorunda kalmış olduğu
fotoğrafçılık bile, onun için artık bir şey ifade etmemektedir. Ya yeni bir şey olmalıdır
hayatında ya da o yeni biri, bir başkası olmalıdır artık. Bu bıkkınlık ve sıkıntı veren
hayata, bir başkası, bir yönetmen olarak anlam katabilecektir belki de, oysa
Dostoyevski’nin Yeraltı Adamı’nın söylediği gibi insan, “satranç oyunları gibi hedefi
değil, hedefe giden yolu sever”, ama diğer yandan “…aradığını bulacağı için ödü patlar.
Çünkü bulursa arayacak başka bir şeyi kalmayacağını hissetmektedir. (Dostoyevski,
1999, s. 49) Mahmut için bu arayış, hayata tutunabilmenin aracıdır aynı zamanda. Bir
gün Tarkovski gibi bir film yapmayı başardığında, yaşamak için yeni bir neden bulmak
zorunda kalacağını hissetmekte, belki de bilmektedir.
Taşralı Yusuf ile kentli Mahmut, şimdi ve geleceğin bir bitmiş, tamamlanmış
hali gibidir. Yusuf sanki umutları ve hayalleri olan yıllar önceki Mahmut’tur; Mahmut
ise her şeyi yaşamış, doyuma ulaşmış ve hayattan hiçbir beklentisi kalmamış, kentli
insanın bıkkınlığını taşıyan biridir. Mahmut karakteriyle birçok benzerlik taşıdığını
ifade eden Nuri Bilge de hayata karşı karamsarlığını şu sözleriyle ifade eder:
“…insanlığın geleceği için çok aydınlık duygular taşıyan biri değilim. Bunu da
dünyanın gidişatından önce kendi ruhumdan biliyorum”. (Selçuk, 2004)
Sınırsız zevk peşinde geçirilen bir hayatın insanı bıkkınlaştırdığından söz eder
Simmel. Bıkkınlık halinde şeyler anlamlarını ve değerlerini, dolayısıyla önemlerini
yitirirler. Bıkkın insanlar için her şey donuk ve gridir, hiçbir şey diğerinden daha fazla
tercih edilir değildir, çünkü “kentler, bıkkınlığın asli mekânlarıdır”. (Simmel, 2003, ss.
91-92) Kentli insana özgü bu bıkkınlık hali, Mahmut karakteriyle ifadesini bulur. Aynı
mekânda sohbet edebileceği, pek çok şeyi paylaşabileceği bir insan olmasına rağmen,
onunla tek kelime konuşmaz, annesinin telefondaki sesine bile katlanamaz, bir kadınla
birlikteliği, kısa süreli ve karşılıklı bir fayda ilişkisinin ötesine geçemez. Sürekli, günün
birinde olmak istediği yönetmenin filmlerini izleyen Mahmut, geleceğe dair hayali bir
arzuya kendini adamış, artık değişimin olmadığı sıradan bir hayatı bu umutla yaşanılır
kılmak ister gibidir.
Modern kent hayatında her şeyin bir değeri vardır ve bu değerlerin ölçüsü
“olanca renksizliği ve kayıtsızlığıyla bütün değerlerin ortak paydası” olan paradır. Bu
nedenle kentli insan etrafındaki her insanı ilişki kurmak zorunda olduğu kimseler olarak
görür. (Simmel, 2003, ss. 88, 92) Mahmut için akrabası Yusuf, hiçbir değeri olmayan,
ona herhangi bir fayda sağlamayacak, aksine ona yük olacak “herhangi” biridir.
Yusuf’un evinde kalması, eşyalarını kullanması, “özel hayatı”na dâhil olması bir süre
sonra onun için katlanılmaz bir hal alır. Çünkü modernizm, “birey”i ortaya çıkması için
yüreklendirmiş, ama onu araçsal aklın yönlendirdiği bir dünyanın, kurduğu her ilişkiyi
tıpkı kapitalizmin temelindeki gibi akılcı ve faydacı bir ilişkiye indirgeyen “kendi”
olmayı bencillikle bir tutan “birey”ine döndürmüştür. İnsanın çevresiyle kurduğu her
ilişki, “birey”in kendi yalnızlığına kapanmasına ve “öteki” ile araçsal olmayan tüm
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bağlarını koparmasına ve onunla arasına mesafeler koymasına yol açmıştır. Modern
kültürün “özgür” bireyi, ancak kendi kurtuluşunun ve yaşama garantisinin özgürlüğünü
düşünür olmuştur. Bunun sonucu olarak insanlar döndükleri kendi dünyalarında “birey”
olmanın bencilliğini yaşarken, başka dünyalara kayıtsız kalmışlardır. (Taylor, 1995, ss.
10-22)
Kente Yaklaştıkça Artan Uzaklıklar
Film, bu iki ana karakter etrafında, kent ve kasaba hayatının zıtlığını da gözler
önüne serer. Kendisiyle çevresi arasına mesafe koyan ve çevresine yabancılaşan kentli
insan, yarattığı “sterilize” yaşama alanına, kendi kontrol ettiği dünyasına hiçbir şeyin
girmesine, müdahale etmesine, düzenin aksamasına, bozulmasına katlanamaz. Oysa
taşralı için evine gelen akraba olsun olmasın herhangi bir insan “tanrı misafiri”dir. O, en
rahat yerde yatar, ona sandıklarda misafir için ayrılan en temiz eşyalar ve en iyi
yemekler sunulur. Yusuf ise, Mahmut’un evine yerleştiğinde evin kullanılmayan en
renksiz odasında yerde yatmak, sigarasını balkonda içmek zorundadır. Televizyonu ise
sadece Mahmut evde olmadığında gizlice izleyebilmektedir. O, tıpkı filmin bir yerinde
tuzağa yakalanan küçük fare gibi, evin istenmeyen yabancısıdır.
Yusuf’un geldiği yer olan taşrada, hayatın ritmi kente oranla çok daha yavaş,
ilişkiler daha az karmaşık, alışıldık, anlaşılır iken, kent hayatı daha hızlı, daha karmaşık,
ilişkiler de bir o kadar anlaşılmazdır. Taşra hayatındaki ilişkiler, Simmel’in de belirttiği
gibi “ruhun daha bilinçsiz katmanlarında kök salmıştır; en kolay şekilde geliştikleri yer,
kesintiye uğramayan alışkanlıkların düzenli ritmidir”; oysa, “binlerce farklı bireyde
farklı şekillerde vücut bulan metropol tipi kişilik, tehdit edici seyri ve aykırılıklarıyla
kendisini köksüz bırakacak dışsal çevresine karşı koruyucu bir organ geliştirir:
Yüreğiyle değil, zihniyle tepki gösterir”. (Simmel, 2003, ss. 86-87) Kentte yaşayan
insan zihnini dışarıdaki tehlikelere karşı bir kalkan gibi kullanır. Kasabada olduğu gibi
kentteki insan da herkesi tanıyıp, herkesle olumlu ilişki kurmaya kalkmış olsaydı, yani
sürekli kurduğu dışsal ilişkilere duygusal olarak yanıt vermek durumunda kalsaydı,
psikolojik olarak büyük bir yıkıma uğrardı. Bu kalkanın zorunluluğu, insanların
birbirleriyle yüzeysel ilişkiler kurmasına, her zaman belirli bir mesafeyi korumasına
neden olur ve yakın temas durumunda her an kavgaya ve nefrete dönüşebilecek bir
yabancılık ve tiksinme hissi yaratır. (Simmel, 2003, s. 93)
Yusuf’un Mahmut’u soğuk ve mesafeli görmesine, Mahmut’un ise Yusuf’un
yaptığı her şeyden rahatsız olmasına, varlığının bile onu kızdırmasına neden olan bu
zihinsel kalkan, yoğun ve karmaşık kent gerçekliği ile ters orantıda bir temassızlığı da
ortaya çıkarır. Kent, büyüdükçe artan bir bireyselleşmeye neden olduğu gibi,
varoluşlarını kanıtlamak için insanların, bulundukları ortama uyan başka başka
kimlikler edinmelerini, birden fazla yüzü bir arada taşımalarını da gerektirir. Nuri Bilge
Ceylan, bir söyleşisinde bu durumunu şöyle ifade ediyor: “Şehirde yaşamak insana bir
takım rolleri oynamayı zorunlu kılıyor ve bu rolleri oynamaksa bazılarımız için hiç de
kolay değil. Birtakım maskeleri elbise değiştirir gibi çıkarıp takmak! Toplumsal hayat,
insan ilişkileri çok ağır olabiliyor bazıları için. Benim gördüğüm kadarıyla Mahmut
karakteri böyle bir insan. İnsan ilişkisini kendisinde duygu yükü bırakmayacak bir
hafiflikte yaşayabilen bir insan değil. Dolayısıyla dışarı çıktığı zaman bayağı
yüklenmiş, dolmuş olarak eve dönüyor. Ama yine de yalnız kalabildiği ve bu yükü
taşımak zorunda kalmadığı tek mekan evi. (Özgüven, 2003) Mahmut için ev, toplumsal
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hayatın ona dayattığı rolleri oynamak, yeni yüzler giymek zorunda kalmadığı, bir
başkası değil de kendi olabildiği tek mahrem alan olduğundan, Yusuf bu mahremiyeti
bozan biri olarak o evde istenmemektedir.
En başında Yusuf için kent büyüklüğü ve sınırsızlığıyla, bilinmezleri ve
esrarıyla, yepyeni bir umut, bir gelecektir. Büyük bir heyecanla dolaşmıştır İstanbul’un
sokaklarını, sahillerini, çarşılarını. İstanbul’u içinde barındırdığı insanlarıyla tanımaya,
anlamaya çalışmıştır. Fakat hiçbir şey, umduğu gibi olmaz. Gemilerde iş bulup, dünyayı
gezemeyecek, Mahmut gibi yaşayamayacak, kente ait olamayacak ve bir gün umut
olarak sarıldığı ama anlayamadığı bu dünyayı artık anlamaya ve ona ait olmaya
çalışmaktan vazgeçecektir. Çünkü kentte her şey, yanıbaşımızda uzanıp alacağımız
kadar yakınken, kent, vaat ettiklerini onu isteyenlere görüldüğü kadar cömertçe
dağıtmamaktadır. Mahmut ise, yakınındayken fark etmediği, duymadığı, görmediği
Yusuf’u, belki de o uzaklaştıktan, onun boşluğu hayatına “dolduktan” sonra fark eder,
ve öylesine yaşadığı hayata kaldığı yerden devam eder.
Sonuç
Nuri Bilge Ceylan, filme ismini veren “uzak”lığın, “onun ruhuyla nesneler,
insanlar ve tüm dünyayla arasındaki bir uzaklık” olduğunu söylüyor. (Said, 2004) Kent
büyüdükçe, mesafeler ve insanlar birbirlerine yaklaştıkça, bireyselleşme ve “öteki”lerle
aramızdaki uzaklık da o derece artmıştır. Çevresiyle kurduğu araçsal ilişki, insan
etkinliklerini bir fayda ilişkisinin dereceleriyle temassız alanlara bölerken, bir bütün
olarak yaşanamayan hayat, bizi başka hayatları görmekten, onlara temas etmekten de
uzaklaştırıyor. Uzak, bu mesafelerin, yalnızlığın, terkedilmişliğin kısa, ama çarpıcı bir
kesitini sunarken, kentli insanın kendi elleriyle parçalara ayırdığı uzaklıklara işaret
ediyor.
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Wım Wenders'te Ülkeden Ülkeye "Arayış Yolculuk"u
Arş. Gör. Aslı KOTAMAN
Özet
Bu makalede, modern çağda arayış içerisinde olan bireyin bir ülkeden bir ülkeye savruluşunu, Wim Wenders’in
“Alice Kentlerde” filmi üzerinden ele alacaktır. Bu filmdeki arayışlar, farklı mekanlara göç eden veya yolculuklara
sığınan bireylerin duygusal dünyalarına ilişkindir. Makale, modernitenin bir yandan sağladığı çeşitliliği diğer yandan
neden olduğu monotonluğu sık sık yer değiştiren ve kendilerine yeni "yurt"lar edinen karakterler aracılığıyla gösterecek
ve filmde “vatan” kavramının sınırının nerede çizildiği ve nasıl tasvir edildiğine değinilecek ve filmin tartışması
karakterin yol izleği üzerinden yapılacaktır.
Anahtar Sözcükler
Yolculuk, mekan, birey
Abstract
In this article, I discuss the endless search of the individual from one city to the other in the modern life and to
do that I take Wim Wenders’ film “Alice in the Cities” as the subject matter. The searches in this film reflect the emotions
of the individuals who refuge to different places or who try to find a shelter in their journeys. Through the analyzes of the
characters who keep making journeys and who make new “homelands” the article makes an argument on the multiplicity
that modernity brings as well as the monotony that it creates. In the article I also comment on the concept of the homeland
in terms of how the boundaries of the homeland are drawn and how it is described. The article illustrates these points
focusing on the theme of the road that the character follows.
Keywords
Journey, homeland, indivudual

“Kuzey dünyasında olup bitenleri anlamak
için kuzeyin yıldızlarının görünmediği güneydeki
uzak denizlere çekilmek……”
Melville
Giriş
Yolculuk ana fikri her zaman edebiyat dünyası için kalıcı ve çekici bir konu
olmuştur. İlk çağlarda Homeros’un Odessa’sı, Orta Çağ’da Dante’nin İlahi Komedya’sı,
Rönesans’da Rabelais’in Gargantua Pantagruel’i ve Saint John Perse’ün Anabase’i
yolculuk hakkında derin semboller taşıyan yapıtlardır. Rimbaud’nun Cehennemde Bir
Mevsim (1873), Eliot’un Waste Land’i ve Saint John Perse’ün Seamarks’ı (1958) modern
yazının yolculuk destanlarıdır. Bu yazılarda anlatılan yolculuklar Baudelairevari bir
duyarlılıkla yazılmış ve yolların her zaman insanın kendini keşfetmesi için katedilen yollar
olduğu savunulmuştur. (Fowles1994, p:45) Makalenin ana fikri ele alınan filmdeki
yolculuğun aslında karakterin içsel yolculuğu ve bir tür kendini keşfetme serüveni
olduğudur.
Yola çıkış –çekip gitmek- bir anlamda kendi kendini tatil etmektir. “Ben” denileni
unutmak, kimliği, geçmişi yada geleceği olmayan, yalnızca kaydeden, şaşıran, hayran olan
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veya öfkelenen, saf bir zamandan ibaret o insan haline gelmektir: Yola çıkış –çekip gitmekalışkanlığa karşı kendi sürecini yaratmaktır. (Bruckner-Finkielkraut, 1997, s.121)
Baudelairevari Bir Huzursuzluk Hali
Yol sinemasındaki yol izlekleri kahramanların kimi zaman belli hedefleri olmadan
oradan oraya hareket edişlerini ve hiç bir yerde kendilerini “ev”lerinde gibi
hissetmeyişlerini anlatır. Çevreleri ve içinde bulundukları toplum nedeniyle yabancılaşan
bireyler arayış içersindedirler. Bu arayış halleri sürekli hareketli oluşlarıyla resmedilir.
Kimi zaman kişilerin coğrafi değişimi içinde bulundukları ruh halinin de değişimini
beraberinde getirir. Geziler karakterlerin bilinç durumlarından bir vazgeçiş, gerçeği inkar
ediş, ölüm korkusuyla yer değiştiren yaşam korkusuna karşı bir direniştir. Kendini
gerçekleştirmek arzusunda olan kişilerin edebiyattan başka sığınacakları bir kaleye
ihtiyaçları vardır ve Wenders gibi yönetmenler modernliğin sıkıntılarına sinematograf
aracılığıyla karşı durmaya çalışmışlardır. Baudelaire bu durumu “any where out of the
world” diye tanımlar. “Ben nerede değilsem orada mutlu olacakmışım gibi gelir” diyen şair,
hem bir yolculuk tutkunu hem de bir yolculuk kaçkını olmakla bize Platon’un varlık
kavrayışını anımsatan ikili bir dünyanın ikilemli insanıdır. O hep öteleri özleyen bir ruhtur,
ancak bu dünyaya çakılmıştır ve öteler belki de düşten başka bir şey değildir. Bedeniyle
burada ruhuyla başka bir yerdedir. Onda her gerçeklik bir ülküseli düşündürür, her eylem
bir ülküsel kaçışa açılır. Bu madde dünyasında insan iğreti bir varlıktan başka bir şey
değildir. Baudelaire “iyinin ve kötünün ötesine” gidişin peşindedir. (Martin Jay, 1989,
s.178) O mutluluğu ve aradığı iç huzurunu bu dünyada olmayan, bugünün ötesinde bir
yerlerde bulacaktır. Yaşamı bir hastaneye benzetir Baudelaire, “hastalar sürekli yattıkları
yeri değiştirme saplantısı içindedir. Bir hasta kaloriferin yanında acı çekerse cam kenarına
geçince her şeyin daha iyi olacağını düşünür” der. (Botton, 2003, s.38) Wenders’in
filmindeki karakter ise yolculuğunda bu dünyanın dışında olanın, bugünün ötesinde olanı
aramaktadır. Kendi gerçekliğini yaşayabileceği, kendi davranışlarının öznesi olabileceği bir
yerin peşindedir. Karaktere yol gösterecek olan ise küçük Alice’tir. Küçük Alice filmin
kahramanlarından biridir ve Alice Harikalar Diyarında masalındaki Cheshire kedisinin
yerini almaktadır.
Masal Dünyasına Yolculuk
Alice Kentlerde (1973) filmi Wenders’in de en sevdiği filmi olmakla beraber
yönetmenin en dokunaklı filmlerinden biridir. Alice Kentlerde (1973) yönetmenin ilk
bağımsız filmi olması nedeniyle Wenders’in sinema estetiğini ve sinema dilini en çok
yansıtan filmidir. Wenders’in bu ilk "yol filmi"nde bir Alman gazeteci olan Philip (Rüdiger
Vogler), rastlantı sonucunda bir kadınla tanışır. Kadın ondan kızı Alice’i (Yella Rottländer)
Avrupa’ya babaannesinin yanına götürmesini ister. Ancak Alice babannesinin adını da
oturduğu yeri de hatırlamamakta sadece babaannesine ait ufak ipuçları hatırlamaktadır.
Philip ve Alice, Avrupa’da bir kentten diğerine geçerek Alice’in büyükannesini aramaya
başlarlar. Aralarında bir dostluk ve sevgi başlar. Alman gazetecinin Amerika’daki amaçsız
gezinişi bu küçük kızla bir anlam kazanır. Alice Philip’i kendi gerçekliğine yaklaştırmak
onu bugünün ötesinde bir yere taşıyabilmek için oradadır.
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Film Philip’in Amerika’daki yolculuğu ve Alice ile Philip’in Avrupa’da yaptıkları
yolculuk olarak iki bölümde incelenebilir. Alice Kentlerde filminde iki bakış açısı vardır:
Alice’in çocuk bakış açısı ve Philip’in yetişkin bakış açısı. Alice filmde bize masal
dünyasının kapılarını açar ve görünenleri çocuk gözüyle aktarır. Tıpkı Alice Harikalar
Diyarında masalında olduğu gibi. Philip’in yetişkin duyarsızlığına Alice bir o kadar çocuk
merakıyla yaklaşır. Alice’e bakarak görürüz ki insanın içsel kendini buluş yolculuğu aynı
zamanda ütopik bir masal gezisidir. Sanat ütopyanın korunup sığındığı tek alandır ve
Wenders, filmlerinde ütopyaların halen var olabileceğini gösterir. Karakterlerin bu yol
filmlerinde varmak istedikleri nokta bir başka kent, bir başka ülke ya da bir dağın tepesi
değildir. Çünkü filmlerdeki kahramanlar bu hayatın çevrelediği kendilerinden de kaçmakta
ancak gittikleri her yere kendilerini de beraberlerinde götürmektedir. Alice Kentlerde
filmindeki kahraman Philip’te tıpkı Baudelaire gibi bir flaneur, bir düşünür gezerdir.
Kalabalıklar arasındaki yalnız insandır. İçinde yaşadığı kentlerde, bir aylaklık, bulanıklık,
anlamsal belirsizlik mekanıdır. Kente anlam katma çabası, Philip’in kendini bugün ötesine
taşıma çabası tıpkı masalda olduğu gibi Alice’in yol göstermesi ile mümkün olabilecektir.
Philip’in özgürlüğü onun yolculuğunda bugünün ötesinde bir dünyaya ulaşması ile
mümkündür. Ancak özgürlüğün yalnızca birşeyden özgürlük (freedom from) olmakla
yetinen bir durum olmayıp aynı zamanda olması istenen şeye erişmek için özgürlük
(freedom to) olma özelliğine sahip bir durum (Timuçin, 1992, ss: 537-538) olduğu
düşünüldüğünde Philip’in özgürleşmek için yollara savrulması ile mümkün olacaktır.
Çünkü olduğu yerde mutlu değildir. Filmin açılış sekansını takiben bir kumsalda yalnız
görünen Philip “Under the Boardwalk” şarkısını mırıldanmaktadır. “Under the board walk /
down by the sea / on a blanket with my baby/that’s where I wonna be” diye mırıldanırken
yalnızdır. (Graf, 2002 s.74) Sevgilisiyle beraber özlediği yerde değildir. Olmak istediği yer
burası değildir.
Alice Kentlerde filminin kahramanlarından biri olan Philip 30’lu yaşlarındadır. Bir
kimlik bunalımı yaşamaktadır. Yaşamından tat almamakta ve büyük bir tatminsizlik
yaşamaktadır. Resmi ikametgahı belli değildir. Philip’i ilk olarak Amerika’da burası
hakkında bir dergi yazısı yazmak niyetinde görürüz. İlk sahneden itibaren bize Philip’in
içinde bulunduğu çevre tanıtıldıkça onun yalnız bir insan olduğunu ve yitirilmiş düşleri
olduğunu anlarız.
Diğer kahramanımız ise Alice’tir. Alice ismi bize Alice Harikalar diyarında
masalını anımsatır. Masal, kız kardeşi ile pikniğe çıkan küçük sarışın Alice'in "Geç kaldım"
diyen bir beyaz tavşanın arkasından gitmesi ve tavşanın girdiği deliğe bakarken delikten
içeriye düşmesiyle başlar. Küçük delik bir anda büyür ve Alice'i fantastik bir dünyanın
içine çekiverir. Bir çok hayvan ve konuşan oyun kağıtları ile bezeli masal kahramanları
Alice'i şaşkınlığa uğratır. Masal bu büyüleyici hayal dünyasından bir ağacın dibinde
Alice'in uyanması ile sona erer. Masalda yer alan Cheshire Kedisi, Alice istediğinde ortaya
çıkar ve genellikle Alice'i kızdıran konuşmalar yapar. Ama Cheshire Kedisi'nin tüm
konuşmaları felsefi değer taşır ve Alice'in yaşam pencerelerini zorlar. Filmde ise masaldaki
Alice, Philip’tir. Filmin kahramanı küçük Alice ise masaldaki Alice’e yol gösteren
Cheshire kedisidir.
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Masalda Alice ile Cheshire kedisinin arasında geçen diyalog aynı filmdeki Alice’in
Philip’i sürüklediği ve Philip’in yaşam pencerelerini zorlamaya başlayan yolculuğuna
benzemektedir. Diyalog şöyledir 1:
“Alice : Buradan gitmek için bana hangi yolu izlemem gerektiğini söyler misin?
Cheshire Kedisi : Nereye gitmen konusunda iyi bir anlaşmaya bağlı bu.
Alice : Neresi olduğunun önemi yok!
Cheshire Kedisi : O zaman hangi yol olduğunun da bir önemi yok.
Alice : Sonunda herhangi bir yere varsın da.
Cheshire Kedisi : Elbette varacaksın. Eğer yeterince uzun yürürsen.”
Philip’in de varacağı nokta belli değildir. Alice onu bir yolculuğa sürükler ve bu
yolculuk Philip’in içsel bir kendini buluş yolculuğudur.
Filmdeki kahramanın –Philip’in- davranışlarının öznesi olabilmesi gerçek dünyanın
dışına çıkması ile mümkündür. Bu dünyanın kurallarına göre yaşamak, içinde bulunduğu
kentin sınırlarına göre yaşamak Philip’e göre değildir. Philip burada “çekip giderek
alışkanlığa karşı kendi sürecini yaratmak” istemektedir. Filmde çelişkiler ancak seyirci
kahramanların yaşadığı coğrafi ve toplumsal çevreyi tanımaya başladıktan sonra ortaya
çıkar. Bu çelişkiler ise çözümsüz uzlaşmazlıklara, arayışlara yol açar. Çelişkilerle
hesaplaşmaya başlama ise yeni bir başlangıcın olanaklarına doğru yol alındığını gösterir.
Bu da Philip’in bugünün ötesinde olan bir hayatın arzusunda arayış yaptığının kanıtıdır.
Bugünün kurallarına göre yaşamayı reddeden Philip “içselliğince yönetilmek”
arzusundadır. Modernliğin insani bunalımlarını resmeden Wenders’in filmlerindeki
karakterler toplumun kurallarınca yönetilen insan olmaya karşı çıkarak içselliğince
yönetilen insanlar olmak arzusunu yaşarlar. Bu nedenledir ki çıktıkları yolculuk soyut bir
yolculuktur. İçsel dünyaları bir arayıştadır ve ruhları bir inkar yaşamaktadır. Kendilerini
yollara vurmaları da bu yüzdendir. Mayakovski yolculuğun bir araç olduğunu söyler,
yolculuk Philip içinde içsel dünyasıyla yüzleşmenin bir aracıdır.
Filmde Philip, Amerika’dayken onu cezbetmesi gereken tüm uyaranlar –neonlar,
ışıklar, reklam panoları- aslında onun için bir anlam ifade etmez. Fotoğraf makinesiyle
kentin sokaklarında dolaşırken imgelerin boyunduruğundan kurtulmuş bir kentin
görüntülerini yakalamaya çalışır ancak her yanı reklamlı, ışıklı “büyülü” “aldatıcı” bir
dünya ile çevrelenmiştir. Bu dünya sadece insanı özgürleştirmeyi vaat eder ancak daha çok
tutsak alır. Modernitenin sağladığı çeşitliliğin aldatıcılığı Philip’in Amerika’da arka arkaya
izlediği ve dinlediği reklamlarda kendini gösterir. Amerika’dayken arabayla otoyolda
gitmektedir. Radyoda dönüp duran reklamlar için “hiçbir şeyi sonuna kadar
dinleyemiyorum” der. Bu, imge dünyasının Philip’in kendi gerçekliğinden ne kadar uzakta
olduğunun kanıtıdır. Gerçek dünya ile imge dünyası bu noktada birbirinin içindedir.
Philip’in fotoğraf makinesi onun kendi gerçekliğinin bir simgesidir. İmgeler dünyasından
bir sığınak, dünyayı algılamak istediği biçimiyle algılamak için somut bir çabadır. Kendi
dünyasını yaşamak “bu dünyanın dışında herhangi bir yer”i yaşamak ve bugünün ötesini
1

Erişim Tairhi Nisan 2005.
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yaşamak için fotoğraf makinesi onun kurtuluş anahtarıdır. “Fotoğraflarda hiçbir zaman
aradığım şey çıkmıyor” derken kastettiği de kendi gördüğü gerçeğin, kendi algıladığı
gerçeğin fotoğraflara yansımayışıdır.
Wim Wenders’in ele alınan filmi siyah beyazdır. Yönetmenin amacı kuşkusuz
Philip’in içinde bulunduğu çaresiz ruh halini seyirciye daha iyi yansıtabilmektir. Philip’in
ruh halinin farklı yol izleklerinde değişiklik göstermediğini, hayatının ne kadar sıradan ve
standart olduğunu, kendini gerçekleştirme konusunda sokaktan geçen diğer insanlardan bir
adım önde ya da arkada olmadığını siyah beyaz karelerden anlarız. Ancak yine de Philip’in
Amerika’daki ve Avrupa’daki yol izlekleri birbirlerinden farklılık gösterir.
Philip, Amerika’daki yolculuğunda yazıyı yazabileceğinden umudu kesince kentin
sokaklarında arabayla dolaşmaya başlar. Buradaki kent Avrupa’da dolaştığı kent sokakları
kadar belirgin de değildir. İnsanların yanından geçmez Philip, kentin iç mekanlarına da
girmez. Sanki yüzeyde dolaşmaktadır. Aynı kendini yüzeyde hissettiği gibi ya da hiçbir
şeyin parçası olduğunu hissedemediği gibi. Gerçek dünyanın da yüzeyinde bir yerlerdedir,
bir türlü içine girmeyi başaramaz. Avrupa’daki yolculuğu ise biraz daha farklıdır. Burada
kentlerin sokaklarına girer. Kendini keşfetmeye başlaması ve arayışının anlam kazanması
gibi sanki kentin sokakları da kimlik kazanmıştır. Michel Delon’un dediği gibi aylaklığı
günlük yaşamını estetize etmeye başlamıştır artık. (Delon, 1997, s.61.) Amerika’da
birbirinin aynı olan oto yollar burada farklılaşmaya başlar. Belki de bu Wenders’in
Amerikan rüyasının sonudur. Onun için “ev” ancak Avrupa’dır. Yönetmen, başka bir
mümkünün olabileceği, bugünün ötesine geçilebileceği farklı bir hayatın Avrupa’ya daha
yakın bir yerlerde olduğunu söylemektedir.
Filmde belirleyici olan ölü boşluklar vardır. Bekleyişin ve beklemenin ölü
boşlukları bu filmde asıl olay kadar canlıdır. Filmin ilk sekansı ve onu takip eden
sekanslarda diyaloglar çok azdır. Philip’in kendi kendine konuştuğunu sıkça duyarız.
Amerika’da bu monologlar daha belirgindir. Onun dışında kalan zamanlarda “ölü boşluk”
anları vardır ve bu anlar aynı zamanda Philip’in yabancılaştığı bu dünyayı, algılayış
biçimidir. Aynı Alice’in Philip’in çektiği fotoğraflara bakarken söylediği gibi, “ne güzel
bomboş…”
Sonuç: “Eve Dönüş”
“Ütopyalara yer vermeyen bir dünyanın haritası eksik kalmıştır” 2
Philip bu boşluktan kurtulma yolunu arayış yolculuğuyla bulur. Alice onu bu
yolculuğa çıkarandır. Philip’in içine düştüğü boşluk ise otel odasındaki sahneyle
anlatılabilir. Amerika hakkında bir şeyler yazma konusunda başarısız olan Philip tüm o
imgelerle yüklü otel odasında yatarken aslında görünenden fazlasının olmadığına karar
verir. Dünya onun gördüğü kadardır ve daha fazlası yoktur. Philip’in hayatına bir anlam
katma bir anlamda “eve”e dönüş mücadelesi yine bir boşluğun içinden çıkar. Philip büyük
bir kararlılıkla Alice’i bu yaşanılması güç dünyadan kurtarmak ve onun hayatını “düzen”e
sokmak niyetinde değildir. Onun içine girdiği zorlu bir arayıştan çok isteksiz bir girişim
2

Oscar Wilde’dan alınmıştır.
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olarak nitelenebilir. (Orr, 1993 s.195) İçine düştüğü yaşamsal boşluk onu Alice ile kentlerin
sokaklarındaki arayışına çıkarır.
Philip Avrupa’ya doğru yola çıkmadan önceki gece kız arkadaşını görmek ister.
Ancak kız geceyi onunla beraber geçirmeyi “insan kendini kaybederse, duymayı görmeyi
de unutur” diyerek reddeder. Avrupa’da Philip ile Alice arasında bir dostluk başlar. Philip
kendini çevreleyen uyuşuk halden yavaş yavaş kurtulmaktadır. Ancak bir kez kendini
kaybettiğinden artık görmeyi ve duymayı unutmuştur. Birkaç denemede Alice’in
babaannesini bulamayınca Alice’i polise teslim eder. Ancak Philip yolculuk devam ettikçe
yavaş yavaş görmeyi ve duymayı öğrenmeye ve Alice’i özlemeye, onu sevdiğini anlamaya
başlamıştır. Kedi Cheshire’nin yol gösterici olduğu gibi Alice’in, Philip’i içinde bunaldığı
dünyanın gerçeğinden çıkararak bir ütopyaya, bugünün ötesinde bir yerlere, Philip’in
huzuru bulabileceği bu dünyadan başka bir dünyaya götürmesi onu kendi özlediği “ev”ine
ulaştırması için Alice polisten kaçar ve Philip’le tekrar bir araya gelir. Daha sonra Philip bir
gazetede Alice’in polisten kaçtığı için arandığı haberini okur. Bir polis Philip’e gelerek
Alice’in büyükannesinin oturduğu yerin bulunduğunu, annesinin de Münih’te olduğunu
söyler. Philip’in Amerika’da belirsizlikler içinde başlayan yolculuğu son etapta anlam
kazanmaya başlamıştır. Münih’e doğru yola çıktıkları tren yolculuğu filmin sonudur.
Trenin penceresinden başlayan bir helikopter çekimi görüntüye gelir. Sonra kamera tekrar
göğe yönelir ardından da Ren bölgesinin tümü görünür. Tren ufukta kaybolur. (Künzel,
1986, ss.74-75) Kentin tümünün göründüğü sahnede, Alice’in Philip’i arzu ettiği bugünün
ötesine taşırken Philip’in içinde bulunduğu ruh halinin belirginleşmeye başladığı, içine
düştüğü boşluğun dolmaya başladığını gösterir. Philip ve Alice artık kentin sokaklarının
içinde kaybolmuş değillerdir. Kent tüm açık seçikliği ile ortadadır. Trenin görüntüsü filmin
başlangıç sekansındaki uçağın görüntüsünden farklıdır. Nereye gideceğini, nereden
geldiğini bilmediğimiz uçağın yerini Ren’den Münih’e doğru hareket eden tren almıştır.
Ancak asıl yolculuk Philip’in içsel yolculuğudur. Alice Harikalar Diyarında’daki Alice’in
uyanıvermesiyle rüyasının sona ermesi gibi ona yol gösteren kedi Cheshire –filmdeki
Alice- babaannesine doğru yola çıkmış ve Philip uykusundan uyanmıştır. Ancak bu uyanış
aynı zamanda onun yüzeyde yaşamasından uyanışıdır. Bir şeylere ait olmaya başlamasının
başlangıcıdır. Kendi gerçekliğinde yaşamak istediği bugünün ötesindeki dünyaya, “any way
out of the world”e uyanışıdır.
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Sinematografik Üretimi Düzenleyen Bir Kamu Kuruluşu Olarak Centre National
De La Cinematographie'nin Gelişmekte Olan Ülkelerin Sinemalarına Yaklaşımı
Arş. Gör. Dr. Nilay ULUSOY ÖNBAYRAK
Özet
“Elektronik Çağ’da Global Köy” haline gelen dünyamızda sosyo-kültürel globalleşmenin, farklı ülkelerin
birbirinin kültürünü tanıyarak dünya barışını sağlayacağına dair görüş ile Batı kültürünü tüm dünyaya yayarak yerel
kültürleri öldürdüğü doğrultusundaki düşünce tartışılmaktadır. Fakat Batı kültürü de kendi içinde çatışmalar
yaşamaktadır ve bu çatışmaların en belirgin olduğu alanlardan biri ise sinemadır. Ticari kaygıyı ön planda tutan ve
tüm adımlarını bu yönde atan Hollywood sinemasının karşısında diğer tüm ülke sinemaları yok olma tehlikesi
taşımaktadır. Avrupa ülkeleri hem kendi içlerinde hem de Avrupa Birliği sınırları içinde Hollywood’a karşı önlemler
alırken üçüncü dünya sinemasına destek vermeye de başlamışlardır. Avrupa Birliği üyelerinden Fransa Centre
National de la Cinematographie (Ulusal Sinema Merkezi) adlı kamu kuruluşu ile kendi sinemasını koruma altına
alırken, bağımsız, özgün yapımların artması, sinema endüstrisinin güçlenmesi, yerel kültürlerin, kimliklerin tanınma
imkanı bularak korunması için Fonds Sud Cinema (Güney Sineması Fonu) adı altında çalışmalar yapan bir fon
kurmuştur.
Anahtar Sözcükler
Küreselleşme, sinema, yerel Kültür
Abstract
In today world which turned into a Global Village in the Electronic Age; there has been a discussion among
the idea thatsocial-cultural globalization will bring worlrd peace by allowing different countries to recognize each
others cultures and the argument that it spreads Western culture to whole world by destroying killing local cultures.
Western culture, however, experiences iner conflicts out of which one of the most evident areas is cinema. The
cinemas of all countries are on the edge of extinction against Hollywood which emphasizes only on commercial
concerns. While European countries are taking precautions against Hollywood both in their countries and within the
borders of the European Union, they also started to support the third world cinema. France, a member of EU protects
national cinema with Centre National de la Cinematographie (National Cinematography Center), established a fund
called Fonds Sud Cinema (Southern Cinema Fund) operating to increase the number of authentic productions,
strengthen movie industry and protect identities by way of recognition.
Key Words
Globalisation, cinema, local culture

1. Giriş
Teknolojik gelişimin sonucu olarak iletişim bilgi ağının ilerlemesi ile insanlar
arasındaki fiziki engellerin kalkması sonucunda dünya, Marshall McLuhan’ın belirttiği
üzere “Elektronik Çağ’da Global Köy” haline dönüşmüştür (M. Mcluhan, 2001, s.17).
Özellikle 1990 başlarında Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla kapitalist Batı’da etkin
olmaya başlayan globalleşme süreci, siyaset ve ekonominin yanında kültür alanında da
kendini göstermeye başlar. Sosyo-kültürel globalleşmenin farklı ülkelerin birbirlerinin
kültürünü tanıyarak ileriki zamanlarda dünya barışını sağlayacağından, yüzlerce yıldır
süregelen ekonomik, siyasi ve kültürel karşılaşmaların sonucunda doğal bir süreç
olduğundan bahseden görüşlerin yanı sıra, siyaset, akademi ve ekonominin önde
gelenlerinin yeniden yarattığı bir olgu olduğu, iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ile
göze batmaya başladığı, ulus ötesi çıkarların sonucunda batı kültürünü tüm dünyaya
yayarak yerel kültürleri öldürdüğü ve tek kültürlülüğe yol açtığı yorumları da vardır.
Globalleşme aynı zamanda bu batılı dünya görüşünün ve yaşam tarzının tüm dünya için
geçerli olması anlamına da gelmektedir. (C.Aktan:1999)
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2. Hollywood Avrupa’yı Ele Geçiriyor
Batı kültürü kendi içinde de çatışmalar yaşamaktadır ve bu çatışmaların en
belirgin olduğu alanlardan biri ise sinemadır. Bir yanda Hollywood sineması olarak
nitelendirilen stüdyo sistemine dayalı, yüksek bütçeli pazar payı yüksek filmler, diğer
yanda ise “sanat sineması” olarak adlandırılan Avrupa sineması bulunmaktadır. Bir
göçmen ülkesi olan Amerika’da, bu kitleye hitap edecek basit hikayeler ve düz bir
anlatıma sahip, sonradan “Klasik Hollywood Tarzı” olarak adlandırılacak filmler
yapıldı.(S.R.Olson, 2001, s. 75’den M.Behlil, 2005, s.34) Amerika, kendi ülkesinin
mitlerini (Western, gangster, bireysel başarı ürünleri) sinemada tekrar yaratarak tüm
dünyada yerel kültürlerin bir parçası haline getirdiği fantastik kaçış sineması yarattı.
Kendi piyasasında masraflarını çıkardığı yüksek bütçeli filmleri tüm dünyada diğer ülke
sinemalarından daha ucuza sattı. Amerikalı stüdyolar kendi birliklerini kurarak
kendilerine güçlü bir lobi yarattılar. Tüm bu artılarına bir de dünyadaki dağıtım
kanallarının fazlalığı eklenince Amerikan sinemasının, tüm dünyayı özellikle kültürel
anlamda etkilediği bir gerçektir. Büyük bir endüstri kolu olarak Hollywood, diğer ülke
sinemalarının bir yandan gösterim imkanlarını kısıtlamakta öte yandan da yarattığı ve
benimsettiği kendine ait sinema dili ile sinema anlatım sanatını tek düzeleştirmektedir.
Ülkelerin kendi sinemalarındaki temsillerini kültürlerine nüfuz ederek engellemektedir.
Aslında Hollywood kuruluşundan yani 1910’lardan itibaren küresel olarak işliyor,
sinemanın ekonomik ve sosyal gücünü en erken keşfeden ülke olduğu için A.B.D. tüm
dünyaya filmlerini ihraç ediyordu. İkinci Dünya Savaşı’ndan ekonomisini güçlendirerek
çıkan tek ülke olan ABD, “dünya liderliği” ve sosyalizmin çökertilmesi yolundaki
çabasında sinemaya (Hollywood’a) önemli görevler biçmişti. Batı Avrupa’nın
ekonomik anlamda güçlendirilmesini ve “Amerikan yaşam tarzı”nı benimsemesini
hedefleyen Marshall Planı, buna iyi bir örnektir. Fransa’nın Nazi işgali altında olduğu
yıllarda iktidardaki Vichy Hükümeti, Hollywood yapımı filmlerin ülkeye girmesini
yasaklamıştı. Alman işgalinin sona ermesinden hemen sonra, ABD ordusunun
psikolojik savaş bölümü, yeni gösterime girmiş dört yüzden fazla Amerikan filmini,
Fransa’da dağıtılması için Amerikan dağıtım şirketlerine teslim etti. ABD, Marshall
Planı çerçevesinde savaş borçlarının silinmesi ve 650 milyon dolarlık maddi yardım hak
etmesi için Fransız Hükümeti’ne dayattığı koşulların başında, kilit sanayi kollarında
kendisine ayrıcalık tanınmasını dayatmıştı. Blum-Byrnes adıyla anılan antlaşma 28
Mayıs 1946’da imzalandığında, ayrıcalık istenen kilit sanayi kolları listesinde sinema
endüstrisi de bulunuyordu. Bu müdahale tavrı, Fransa’yla sınırlı kalmadı, İtalya,
İngiltere ve Almanya’da pastadan payını alacaktı. Bir süre Hollywood sinemasına karşı
dayanan ulusal sinemalar, bir süre sonra etkinliklerini yitirerek Hollywood’a yenik
düştüler.
Tüm bunların farkında olan sinematografın muciti Fransa, Hollywood
sinemasına karşı Fransız sinemasını koruyabilmek amacıyla Centre National
Cinematographie (CNC) yani Ulusal Sinema Merkezi’ni kurdu. İkinci dünya savaşı
sırasında eski kıtada sinemayı ideolojilerini yaymak amacıyla bir propaganda aracı
olarak kullanan İtalya’da faşist Mussolini ve Almanya’da Nasyonal Sosyalist Hitler
hükümetlerinin göreli çalışmaları dışında Avrupa sineması ölü bir durumdaydı. Oysa
Hollywood stüdyo sistemi “Altın Çağ”larını yaşamaktaydı. Tüm bunların yanında,
Normandiya çıkartması ile Avrupa’yı ve Fransa’yı Alman işgalinden kurtaran
Amerika’ya karşı Fransa sonsuz bir sempati beslemeye başlamıştı. Buna bir de Blum-
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Byrnes anlaşması da eklenince Amerikan filmleri Fransız sinemalarını doldurdu. Bu
durum Fransız hükümetini hemen harekete geçirdi.
25 Ekim 1946 tarihinde çıkarılan bir kanun ile CNC yasama gücü olan bir kamu
kuruluşu olarak hayata geçirildi. Ekonomik özerkliği ve bilirkişi olarak özellikleri olan
CNC’nin “hukuki alanda düzenleme, sinema ekonomisine destek, sinema ürünlerinin
tanıtımı ve yayımlanması, sinema mirasının korunması ve gösterimi” (daha sonra
multimedya ve görsel işitsel sektör de girer) gibi dört ana görevi vardır. Fransız
sinemasını güçlendirmek amacı ile kurulan CNC, 1984 yılında ulusal sinemaları
desteklemek ve globalleşmenin getirdiği sorunlardan biri olduğu öne sürülen yerel
kültürlerin yok olmasına karşı bir alt komisyon kurmuştur. Ekonomi sektörünün
endüstri sektörünü yenmesiyle 1980’lerde başlayan ve 1990’larda iyice güçlenen
entegrasyon dinamikleri ile sinema alanındaki sınırlar yok olmaya başladı. Büyük
şirketler uluslar arası alanda küçükleri “yiyerek” büyüdüler, kartelleşmeye doğru
gittiler. 1993’de yedi büyük medya kartelinin (Sony, Bertalsman, News Corporation,
Seagram, Viacom, Time Warner, Disney) %36’sı ABD’de, %36’sı Avrupa’da, %26’sı
Japonya’dayken 1997’de %50’den fazlası ABD’de yer alıyordu. ABD 1980’de film
gelirlerinin %30’unu uluslar arası pazarda elde ederken günümüzde bu oran %50 oldu.
(M. Christansen,2005, s.26-27) Uluslar arası alanda başarılı olamayan filmlerin kendi
ülkesinde de başarı sağlayamaması gerçeği üzerine Fransa kendi sinemasını ve diğer
Avrupa filmlerini korumak amacıyla çeşitli anlaşmalar yaparken, gelişmekte olan
ülkelerin yapımcıları ile dayanışmayı güçlendirme ve kültürel kimlik taşıyan filmlerin
yapımına yardımcı olmak için uzun metrajlı filmlere yardım eden Fonds Sud CinemaGüney Sineması Fonu adı altında Dışişleri Bakanlığı ile ortak bir komisyon kurmuştur.
Fonds Sud Cinema, kurmaca, animasyon ya da belgesel film projelerine yaratım
sürecinden gösterim sürecine dek destek olur. Kurulduğu günden bu yana 300’den fazla
filme destek veren fon, Afrika kıtasından Güney Amerika ülkelerine, Ortadoğu ve
Yakın doğu ülkelerinden, Eski Sovyetler Birliği’nden sonra kurulan Doğu Avrupa
ülkelerine kadar pek çok ülke sinemasına yardım etmiştir. Yıllık bütçesi 2,4 milyon
Euro olan komisyon ayrıca yapım sonrası ve bitme aşamasına gelmiş fakat finansman
zorluğu çeken filmlerin de tamamlanmasına yardım eder. Komisyonun destek verdiği
filmlerden pek çoğu çeşitli festivallerde ödül almıştır. CNC 13 Mayıs 1993’de Türk
Kültür Bakanlığı ile de bir anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşma’nın amacı Türk Fransız
ortak
yapımlarını
belli
şartlar
altına
alarak
kolaylık
sağlamaktır.
(http://www.cnc.fr/c_telech/fr_c2.htm)
CNC’nin sinemaya bir diğer katkısı ise, başta Cannes film festivali olmak üzere
farklı dallarda çalışan birçok festivalin gerçekleştirilmesine yardım etmesidir. Bilindiği
üzere Cannes film festivali pek çok farklı ülkeden özgün yapımların buluştuğu bir
merkez ve bir pazar olarak 1946 yılından beri dünya sinemasında etkinliğini
sürdürmekte ve gösterim imkanı bulamayan eserlere gösterim imkanı tanımaktadır.
Fonds du Sud oluşumu kapsamında bu sene 11-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen
58. Cannes Film Festivali’nde fona ait bir pavyon kurulmuş, bir çok film sergilenmiş ve
“Afrika Sineması’nın 50. Yılı”, “Gösterim İmkanı Bulamayan Avrupa Filmleri”,
“Güney İmajını Korumak: Çok kültürlülük için Bir Gereklilik” başlığı altında söyleşiler
yapılmıştır. (http://www.cinema/fin-audiovisuelle.cfm)
Fransız hükümetinin yaptığı bu çalışmalar dışında Eurimages fonunun
yardımları da söz konusudur. Fransa Eurimages’ın kurucu üyesidir. Aynı kaynaktan
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çıkmış ve binlerce parçaya ayrılmış Avrupa kültür ürünlerini desteklemek amacında
olan Eurimages, Avrupa sinema endüstrisini güçlendirmek ve ticari kaygı gütmeyen
sinema endüstrisinin aynı zamanda bir sanat olduğunu da ispatlamak amacıyla finansal
destek sağlamaktadır. 1988 yılında kurulan Eurimages Avrupa çapında ortak yapımlara,
bunların dağıtımlarına ve yılda en az 27 hafta Avrupa filmi gösteren sinema salonlarına
da destek vermektedir. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 32 üye devletin bir
temsilcisinin bulunduğu bir komisyon tarafından yürütülen Eurimages kuruluşundan bu
yana uzun metrajlı kurmaca ya da belgesel 900’den fazla filme yardım etmiştir.
Avrupa’daki farklı kültürleri sinema aracılığıyla tanıtmayı amaçlayan Eurimages’dan
yardım alan bu filmlerin bir kısmı önemli festivallerde ödül alan başarılı yapımlar
olmuşlardır. (www.coe.int/T/F/coop%e9ration_culturelle_eurimages)
Gelişmekte olan ülkelerin liberalleşme serüvenine başladığı, böylece batıya
yaklaştığı, sonuç olarak da komünist rejimin çöküşüyle globalleşmenin iyiden iyiye
hızlandığı 80’li yıllarda yerel kültürleri tanıtmak, yaşatmak amacıyla kurulan bu
fonların hiçbirinin kuruluş amacında “Hollywood sinemasına karşı diğer sinemaları
korumak” diye bir belirti yoktur elbette. Ama tüm dünya sinemalarına karşı “Hollywood
sineması” gibi bir durum söz konusu değildir. Daha önce belirttiğim gibi CNC’nin yerel
kültürleri korumaktaki amacı, dünyada tek bir baskın kültürün (Hollywood kültürü)
olmadığını göstermek, tanıtmak; Hollywood karşısında gerileyen (-ki buna ufak bir
örnek vermek gerekirse Fransız konuşma diline yerleşmiş İngilizce kelimelerin
çokluğu) Avrupa kültürünü korumak, dünyada bu kültürü güçlendirmek ve bu amaca
ulaşmak için sinemayı kullanmaktır. Ayrıca CNC’nin festivalleri düzenlemekteki amacı,
desteklediği diğer ülke filmlerini dünya pazarına çıkararak Hollywood sinemasına karşı
bir alternatif oluşturmaktır. Bu açıdan bakıldığında yardım alan filmlerin bir diğer
özelliği ise, kendi kültürlerini bir yönü ile tanıtan konulara sahip olmalarıdır. Batı’nın
baskın kültürü karşısında direnmeye çalışan, “öteki”leştirilen kültürler kendilerini ifade
etmek ve varlıklarını fark ettirmek için çeşitli yollar ararken, sinemayı etkili bir yol
olarak görmektedirler.
Yok olmaya yüz tutmuş, unutulmakta olan, görmezlikten gelinen kültürlerin
sinema aracılığıyla dünyaya tanıtımına bir örnek olarak, hem CNC hem de
Eurimages’dan yardım alan Yeşim Ustaoğlu’nun “Bulutları Beklerken” filmini örnek
vermek istiyorum.
Yeşim Ustaoğlu’nun 2004 yapımı “Bulutları Beklerken” filmi azınlık haklarını
konu alan bir filmdir. 1916 kışında, Osmanlı Ordusu, kısa süre önce Rus işgalinde olan
Trabzon'un batısındaki köyleri boşaltır, bu köylerin Rum sakinleri örgütlenmemiş bir
sürgün çabası içinde, evlerinden atılırlar. Filmin baş oyuncusu Ayşe'nin esas adı
Eleni'dir ve tahliye edilen Rum ailelerden birinin kızıdır. Eleni, 10 yaşındayken, annesi,
küçük erkek kardeşi Niko ve bebek kız kardeşiyle birlikte, güneye doğru, sonu
gelmeyeceğe benzeyen bir yürüyüşe katlanmak zorunda bırakılmıştır. Daha sonra Türk
bir aileye evlatlık olarak verilen Eleni, yıllar sonra hayatla hesaplaşmasını yaparken bu
serüveni küçük bir çocukla paylaşır. Değil Avrupa’da, dünyada ve Ustaoğlu’nun dediği
gibi Türkiye’de bile tanınmayan bu dönem ve bu kültür CNC ve Eurimages’ın
desteğiyle filmin çeşitli festivallerde gösterilmesi üzerine tanınır ve bilinir olmuştur. Bu
sene İstanbul Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu”, Sundance Film Festivali’nde
“en iyi senaryo” ödülleri alan film, Montreal, Selanik ve Berlin Film Festivallerinde de
gösterim imkanına ulaşmıştır. Yönetmen Ustaoğlu, 8 Ocak 2005 tarihinde Radikal
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gazetesine verdiği bir röportajda , “hiçbir yönüyle yurt dışında tanınmayan bir dönemi
ve olayları anlatan bir hikayeyi fonlara kabul ettirip yardım almanın çok zor
olduğu”ndan bahsederken, “geçmiş yılların korunmayan alt kimlik ve kültürler
nedeniyle bir deformasyon çağı olduğu”ndan ve “Avrupa Birliği süreci ile bu dönemin
tamirine geçildiğin”den bahsederken, yerel kültürleri yaymak amacındaki sinema
fonlarına da değinir. (www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=139668&tarih=08/01/05)
CNC’nin 18 Ocak-1 Şubat 2005 tarihlerinde gerçekleştirdiği Regard sur le
Cinema du Sud -10. Güney Sinemasına Bakış Festivali’nde gösterimi yapılan ünlü
İran’lı yönetmen Abbas Kiarostami’nin ilk filmi olan 1974 yapımı “Mossafer” farklı bir
coğrafyayı anlatan bir film olarak karşımıza çıkıyor. İran’da küçük bir köyde yaşayan
futbol fanatiği Quassem’in sevdiği futbol takımının maçını izlemek üzere Tahran’a
yaptığı yolculuğu ve bu yolculuk esnasında gördüğü yerleri anlatan filmin yıllar sonra
bu festivalle gösteriminin sağlanması ve yine aynı festivalde gösterilen yaşlı bir İran’lı
kadının acılı hikayesinin anlatıldığı 1996 yapımı Mohsen Makhmalbaf’ın “Gabbeh” adlı
filmi CNC’nin dünya sinemasına ve dünya kültürlerine olumlu yaklaşımının
örneklerinden biridir.
3. Sonuç
Tüm dünyada bu ve buna benzer bir çok filmi destekleyen CNC ve Eurimages
bir yandan baskın olan Hollywood sinemasına karşı alternatif bir sinemanın oluşumuna
katkıda bulunurken, diğer yandan kenarda kalmış, görmezden gelinen ve yaşamak için
direnen kültürlerin de varlığının tanıtılmasını sağlamaktadır. Finansal açıdan gösterim
imkanı bulamayan bu tür filmler ise dünyanın bir çok ülkesinde düzenlenen festivallerle
dünya pazarına açılabilmekte ve aynı anda bir çok izleyiciye ulaşabilmektedir.
6 sanatın toplamı olarak 7. sanat dalı olan sinema, kuşkusuz en zorlu ve en
pahalı yaratım sürecini barındırır. Parasal ve teknik olarak bu zorlu dönemin daha rahat
atlatılması ve bağımsız, özgün yapımların artması, sinema endüstrisinin güçlenmesi,
yerel kültürlerin, kimliklerin tanınma imkanı bularak korunması için oluşturulan
fonlardan biri olan Fonds Sud Cinema da Eurimages da, CNC’nin yanında, bu amaca
hizmet eden en önemli kuruluşlardan biri olarak varlığını sürdürmektedir.
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Türkiye’de Ulusal Basın İle İlişkiler Kapsamında Halkla İlişkiler
Ve Reklamcıların Etik Sorunları
Yrd. Doç. Dr. Ebru ÖZGEN. Yrd. Doç. Dr. Emel KARAYEL BİLBİL
Özet
Günümüzde reklam ve halkla ilişkiler disiplinleri ve onların medya ile olan ilişkilerindeki sorunlar, yoğun
olarak etik açıdan gündeme gelmekte ve giderek daha çok tartışılmaktadır. Oysa ki, reklam ve halkla ilişkiler
disiplinlerinin işlerliğini sağlayan temel neden, hedef kitlelerine kitlesel olarak ulaşmak bakımından en önemli mecra
olan medya kuruluşlarının varlığı ve haber iletme işlevidir. Buna karşın, medya ile ilişkiler kapsamında
oluşturulmaya çalışılan iletişim, gerek reklamcıların, gerek halkla ilişkilercilerin ve gerekse eşik bekçilerinin ortaya
koyduğu kimi etik dışı davranışlar sebebiyle yara almaktadır. Örneklersek; PR ve/veya reklam ajanslarının, yoğun
rekabet ortamında basın çalışanlarını; telefon-fax bombardımanı, tanıdık kişiler veya kıymetli hediyelerle tacize varan
etik dışı uygulamalarda bulunması ya da diğer bir yönden bazı basın mensuplarının bulundukları konumu suistimal
ederek, kamuoyunu bilgilendirme görevini gözardı edip kişisel menfaat sağlamaları ya da tekelleşmenin bir sonucu
olarak editoryal tercihlerin nedense hep belli bir hedef kitleyi destekler yönde olması v.b. olarak sıralanabilmektedir.
Bu çalışmada özellikle reklam ve halkla ilişkilercilerin etik sorunlarının ele alınmasının sebebi, son
günlerde hem köşe yazarları hem çeşitli dernekler hem de kamuoyu açısından yoğunlukla tartışılan sorunların,
akademik yönden de ele alınması gerekliliğini duymamızdır.
Konunun çeşitli kamuoyu önderlerine yansımalarıyla ilgili örneklerin yanı sıra, sektörün önde gelenleri
uygulamacıları ile yapılan görüşmeler doğrultusunda da araştırma şekillendirilecektir.
Sorunun çok boyutlu olması, çözümü karmaşıklaştırmaktadır. Zira; mesleki oluşumların (dernekler,
vakıflar) ortaya koyduğu etik ilke ve kuralları bir temel oluşturmakla birlikte kesin bir çözüm sunmamaktadır.
Dolayısıyla etkin önlemler alınması yönünden, dernek ve gazeteci birlikleri bir araya gelerek deklarasyonlar
yayınlamaktadırlar. Ancak birbirlerinin görev alanına sızmaya çalışan PR ve reklam disiplinleri çalışanları rekabet
çerçevesinde, basınla ilişkilerde gösterdikleri etik dışı uygulamalar sebebiyle hedef kitlelerinin yanlış/eksik
bilgilendirilmesine ve kimi zaman manipüle edilmesine sebep olmaktadırlar. Bu çalışmada, bunun temel nedenlerini
doğuran Türk Ulusal Basını’nın yapısal problemlerinin yanı sıra, Türkiye’deki reklam ve halkla ilişkiler ajanslarının
uygulamalarında ortaya çıkan etik sorunlar irdelenecek ve çözüm önerileri sunulmaya çalışılacaktır.
Abstract
In today’s world, advertising and PR disciplinaries and their problems with media relations, immensely set
as ethical on the agenda and increasingly is discussed. The main reason which administrate PR and advertisement
professionals trying to reach to the media organisations and communicate their messages to the public audiences via
mass media otherwise, communication which formed among PR practitionars, advertisers and editors can fragile due
to some immoral behaviours.
Key Words
Cods Of Ethics, Ethical Issues In Pr And Advertising, National Press Relations.

1. Basın Etiğine Genel Bakış
Bir “iş”in meslek olabilmesi için entelektüel bir temele dayanması
gerekmektedir. Belki de gazetecilikteki en büyük sorunlar esas bu noktadan
başlamaktadır. Ancak; pek çok gazeteci tarafından gazeteciliğin teknik bir meslek
olmadığı, dolayısıyla da gazetecilik eğitiminin gerek şart olmadığı söylemi oldukça
yaygındır. Dolayısıyla bu eğitimin alınmamış olması, bir takım etik kodların eğitim
vasıtasıyla yerleştirilememiş olmasını da şüphesiz beraberinde getirmektedir.
Son zamanlarda Türkiye’de basının tekelleşmesi ve özellikle gazete
patronlarının yüksek mevkideki insanlarla gazetecilik işlevi dışında da yakın ilişkiler
içinde olması, gazeteci-işveren ilişkileri, gazeteci-siyasetçi ilişkilerinin değişmesi
(siyasetçilerle çok yakın ilişkiler içerisinde olmaları gibi pek çok sorun ön plana
çıkmaktadır. Nail Güreli’ye göre; siyasetle medyanın göbeği bağlı kesilmektedir. Bu tür
çıkar ilişkileri sürdükçe tam bir basın özgürlüğünden söz etmek güçtür ve bu tür
sıkıntılar, dünyanın pek çok ülkesinde yaşanmakta ve yer yer tartışılmaktadır.

177

Ekonomik ya da siyasal çıkarların çatıştığı noktada çoğu zaman tercih, halkın haber
alma ve doğru bilgi edinme hakkının aleyhine kullanılmaktadır. Uygulanan çifte
standart, halkın haber alma, doğru bilgi edinme hakkını, başka bir deyişle basın
özgürlüğünü kemiren bir virüstür ve kurumsal oluşunun yanı sıra, bireysel tercihlerin ve
toplumsal baskıların/koşullanmaları etkisiyle de sık sık uygulanmaktadır
[Güreli:2004:113]), haberin bir çok yönüyle izlenmemesi, çoğu zaman objektif olarak
belli bir üslupla yazılmaması, gazeteleri haberden çok köşe yazılarının oluşturması,
haberin birkaç kaynaktan doğrulanmaması, haber kaynaklarının gizli tutulmaması,
açıklanması gibi problemlerin varlığı, basında ahlaki değerlerin sorgulanır hale
gelmesine sebebiyet vermektedir. Oysa; gazetecilikte temel ilke; iş’te ve karşısındakine
güven vermeye, birinden öğrendiğini diğerine söylememeye, bir haberin bir çok
yönüyle izlenmesine, objektif olarak belli bir üslupla yazılmasına, gazeteleri haberlerin
oluşturmasına, haberin çeşitli yönlerinin araştırılmasına yönelik olmalıdır. Diğer bir
deyişle; basın, tarafsız, yansız, bağımsız, kişilik haklarına ve özel yaşama saygılı ve
toplumsal sorumluluğun bilincinde olmalıdır.
Medyanın içinde bulunduğu piyasa koşulları, tekelleşme, medya yapısındaki
gelişmeler dolayısıyla, gazeteciler etikten daha başka önceliklere sahip olmaya başlıyor
ya da medya patronlarının, gazetelerini/medya kuruluşlarını bir silah olarak kullanma
arzuları da etik problemleri beraberinde getiriyor.
Niçin ahlaklı bir medya istenir? Çünkü; medya güçlü bir ahlaki, (etik) temel
üzerinde yükseliyorsa, kamuoyu oluşturmak gibi “kuşkulu bir hedefe” değil,
kamuoyunun özgürce oluşmasına katkıda bulunmaya yönelir. Günümüzde “basında
ahlak” kavramı, daha da çok yönlü bir yapı görünümündedir. Basındaki ahlak ve
sorumluluk tanımlarını kimlerin yapacağı, hedefleri kimlerin göstereceği, tanım ve
hedeflere uyum konusundaki ölçütlerin kimler tarafından belirleneceği, hedeflere
ulaşılıp ulaşılmadığı konusunda son kararı kimlerin vereceği, hala kesinliğe, açıklığa
kavuşmuş değildir. Bu alanlarda etkili ya da söz sahibi kurumların başında, yasal
yönetim, meslek kuruluşları, piyasa güçleri, çoğulcu mekanizma ve teolojik güçler
sayılabilir(Girgin: 2000, 156-157).
Basın, kamuoyunu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturma işlevi dolayısıyla da
bütün meslek gruplarıyla 7x24 (7 gün 24 saat) iletişim içindedir. Bu sürekli bağlantı,
tüm meslek gruplarının ve elbette de basının birbirleriyle karşılıklı etik değerler
içerisinde iletişim içinde bulunmasını zorunlu kılar. Ancak çoğu zaman bu söylem
teoride kalmaktadır. Bizim çalışma alanımıza giren konu, tüm meslek grupları
içerisinde, hedef kitlelerine kitlesel olarak ulaşmak bakımından en önemli mecra olan
medya kuruluşları ile, sürekli iletişim içerisinde bulunan halkla ilişkiler uygulayıcıları
ve reklamcıların, basınla ilişkilerinde ortaya çıkan etik sorunlardır.
Medya ile ilişkiler kapsamında oluşturulmaya çalışılan iletişim, gerek halkla
ilişkiler uygulayıcılarının, gerek reklamcıların ve gerekse eşik bekçilerinin ortaya
koyduğu kimi etik dışı davranışlar sebebiyle yara almaktadır. Sorunun çok boyutlu
olması çözümü karmaşıklaştırmaktadır. Zira; mesleki oluşumların (dernekler, vakıflar)
ortaya koyduğu etik ilke ve kuralları bir temel oluşturmakla birlikte, kesin bir çözüm
sunmamaktadır. Dolayısıyla; etkin önlemler alınması yönünden, dernek ve gazeteci
birlikleri bir araya gelerek, deklarasyonlar yayınlamaktadırlar Örneğin, Halkla İlişkiler
Derneği- Ekonomi Muhabirleri Derneği- Bilişim Muhabirleri Derneği Ortak
Deklarasyonu’nda; “Haber değeri kavramı göz önünde tutularak oluşturulan yazılı ve
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elektronik formattaki bültenler, basın ve yayın organlarına haber değerlendirme
zamanlamalarına uygun olarak iletilmelidir. Bu işleyişin tam olarak oturtulması ve iki
meslek grubunun görev alanının "nerede başlayıp nerede bittiğine" ilişkin olarak halkla
ilişkiler uzmanlarının ve gazetecilerin karşılıklı bilgilenmeleri sağlanmalıdır.”
denilmektedir. Burada sözü edilen ‘haber değeri’ kavramı son derece hayati bir önem
arz etmekte ve ilişkilerin etik açıdan düzenlenebilmesi için, nirengi noktasını
oluşturmaktadır. Yanı sıra deklarasyonda; “İki meslek grubu arasındaki ilişki toplumsal
fayda temeline dayanmalıdır.” ifadesi yer almakta ve genel bir çerçeve çizilmektedir.
(www.hid.org.tr). (Ayrıca Halkla İlişkiler Derneği Meslek İlkeleri ve Uluslararası Etik
İlkeler için bkz. www.hid.org.tr) Burada dikkat çekmek istediğimiz nokta, meslek
birlikleri ve derneklerin olası çabalarının, etik sorunların çözümünde ciddi bir açılım
oluşturabilecek nitelik taşımalarıdır.
2. Reklam Ve Pr: Sektörel İlişki
Tüm bu çabalara karşın, halkla ilişkiler profesyonelleri ile medya çalışanları
arasındaki etik sorunlar henüz çözülememişken; bunlara bir de, reklam- P.R. sektörü
çalışanları arasındaki pastadan pay kapma yarışı eklenerek, durum daha da
karmaşıklaşmıştır. Pek çok reklam ajansı, bünyelerinde P.R. ajansları açmak suretiyle,
bu alanda da faaliyet göstermeye başlamıştır. Birbirlerinin görev alanına sızmaya
çalışan halkla ilişkiler ve reklam disiplinleri çalışanları, rekabet çerçevesinde, basınla
ilişkilerde gösterdikleri etik dışı uygulamalar sebebiyle, hedef kitlelerinin yanlış/eksik
bilgilendirilmesine ve kimi zaman manipüle edilmesine sebep olmaktadırlar.
Reklam ve halkla ilişkiler disiplinleri arasında süregelen anlaşmazlıklar,
birbirlerinin uzmanlığı ve alanlarına saygı gösterilmesi koşuluyla kolaylıkla
giderilebilir. Zira günümüzde belirleyici olan, her iki meslek yönünden de, tüketicinin
en uygun araç ve yöntemlerle ikna edilmesi sorunudur (Karayel Bilbil, 2003, 12).
2.1. Pr Etiği
“Nelson, son zamanlarda panelistler tarafından önem verilen Public Relations
Review’un halkla ilişkiler etiğine ayrılan özel bir sayısında etiksel karar almada
kapsayıcı bir çerçeve bulmak için halkla ilişkilerin kendi etiğini yeniden
değerlendirmesi gerektiğini yazmıştır. Nelson ihtiyaç duyulanın ‘gazeteciliğin
meşruiyet için yetersiz ve geçici kestirme dayanak noktalarındaki bir başarısızlıktan
ziyade, klasik ve çağdaş teoride daha sağlam bir temellenme olduğunu, evrensel
mutlaklıktaki ilkelerde daha sağlam kişisel ve mesleki davranışlara dayanmaya
ihtiyacımız olduğunu (Nelson, 1994, 229) tartışır.” (L’etang: 2002, 176). Bu bakış
açısına incelediğimiz konu açısından bakıldığında, yazarın görüşlerine tamamen
katıldığımızı belirtmeliyiz. Zira, halkla ilişkiler disiplininin, öncelikle kendi felsefesi
içerisinde sağlam bir kurallar bütünü oluşturulması bir zorunluluktur. Bu konudaki
temel, doğru oluşturulabilirse, aşağıda bahsedeceğimiz etik sorunların, büyük oranda
çözülebileceği kanaatini taşımaktayız.
Türkiye’deki reklam ve halkla ilişkiler ajanslarının uygulamalarında ortaya
çıkan etik dışı icraatlarını örneklersek; P.R. ve/veya reklam ajanslarının, yoğun rekabet
ortamında basın çalışanlarını; telefon-fax bombardımanı, tanıdık kişiler veya kıymetli
hediyelerle tacize varan uygulamalarda bulunmaları ya da tam tersi bazı basın
mensuplarının bulundukları konumu suistimal ederek, kamuoyunu bilgilendirme
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görevini gözardı edip, kişisel menfaat sağlamaları ya da tekelleşmenin bir sonucu olarak
tercihlerin nedense hep belli bir hedef kitleyi destekleyici yönde olması, basının tam
olarak tarafsızlığını koruyamaması ve editoryal tercihlerin bu yönde olması, bu anlamda
meslek açısından ahlaki değerleri sorgulamamıza neden olmaktadır.
Halkla ilişkilerin öncülerinden Ivy Lee ünlü “İlkeler Bildirisi”nde ilk etik
ilkelerinin de altını çizmiştir(Bülbül:2001:234):
•
•
•

Gizliliğe yer yoktur,
Gerçek bilgileri elde etmek ön koşuldur,
Halkla ilişkileri reklamla karıştırmamak gerekir. Ivy Lee, en iyi bilginin, en
doğru bilgi olduğunu vurgulamıştır.

Halkla ilişkiler açısından olaya bakıldığında, halkla ilişkiler uzmanı,
kamuoyunun algısına ve sağduyusuna güvenmek zorundadır. Yanıltıcı başlıklarla dikkat
çekmeye çalışmak, haberlerde çarpıtma veya yalana başvurmak, uzun vadede mesleğin
inandırıcılığını zedelemekten başka işe yaramaz. Halkla ilişkiler uzmanının
sorumluluğu, doğru bilgiyi en açık ve anlaşılır biçimiyle sunarken, aynı zamanda
kurumların avantajları ile kamuoyunun faydaları arasında hassas bir denge kurmak ve
bu dengeyi koruyabilmektir (Aydede: 2004, 55).
Halkla ilişkiler profesyonelleri bazen yanılgıya düşerek, patronlarının istekleri
doğrultusunda sırf gazetelerde birinci sayfa haberi olmak ya da sadece gazetelerde yer
almak adına doğru olmayan veya çok abartılı haberler hazırlamaktadırlar. Burada
bireysel etik kavramının devreye girmesi şarttır. Mesleklerin etik kurallarından önce,
bireylerin bir takım etik değerlere sahip olmaları şarttır. Böyle bir durumda “etik
davranış”ın önemi daha çok ortaya çıkmaktadır. Halkla ilişkiler ve gazetecilik, doğası
gereği sürekli etkileşim içinde olan, birbirinden ayrılmaz iki meslek grubudur ve
dolayısıyla birbirleriyle etik davranışlar içinde sürekli bir yardımlaşma halinde
olmalıdırlar. Ve bu iki meslek grubu arasındaki ilişki çıkara değil, toplumsal fayda
temeline dayanmalıdır.
2.1.1. Pr Ve Basın İlişkisinde Genel Kurallar
Halkla ilişkilerin medya ile ilişkiler yöntemleri arasında; basın bülteni, basın
kiti, özel görüşme, röportajlar, basın toplantısı, faaliyet raporu, görsel malzeme, basın
gezileri, video haber bültenleri (VNR) ve internet bulunmaktadır.
Her bir yöntemin kendi içinde hazırlanma sürecinde, sürecin doğru işlemesine
yönelik olarak, bir takım özelliklere sahip olması gerekliliği vardır. Örneğin; basın
bülteni yazarken doğru ve anlaşılır cümlelerden oluşmasına, ciddi ve formel olmasına,
metin içinde tekrar olmamasına, tek bir ana mesajı işlemesine, basın kiti hazırlanırken;
kuruluş ve faaliyet gösterdiği sektör hakkında istatistiki veriler taşımasına, kuruluşun
kısaca tarihçesinin yer alması gerekliliğine, haber metinleri ya da durum raporlarının yer
alması gerekliliğine, özel röportajlarda basının karşısına, röportajların nasıl ele alınacağı
konusunda eğitim almış birinin çıkarılması gerekliliğine ya da kurum kimliğini
kamuoyu karşısında en iyi şekilde temsil edecek birinin olması gerekliliğine dikkat
çekilmelidir.
Mutlaka verilmesi gereken mesajın önceden en iyi şekilde tasarlanması ve
hazırlanması gerekliliği göz önünde bulundurulmalıdır. Basın toplantısında ise; davet
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edilecek basın mensuplarının listesinin önceden özenle hazırlanması gerekliliğine,
toplantı yerindeki teknik donanımın eksiksiz olması şartına, iletilecek mesajı
destekleyecek bir basın dosyası hazırlamak zorunluluğuna önem gösterilmelidir.
İnternetin medya ilişkilerinde önemli bir yeri olduğunu ve web siteleri aracılığı
ile hedef kitlelerin bilgilendirildiğini, hızlı iletişim kurmak açısından da medya
mensupları için vazgeçilmez bir kaynak olduğunu bilmek ve bu sorumluluklar altında
etik davranışlar içinde olmak gereklidir.
Dolayısıyla bilgiye dayalı hizmet veren mesleklerde, müşteriye verilecek
bilginin artan bir sorumluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle tarafsızlığı korumak ve bu
anlamda kurum ve kuruluşların çıkar çatışması/ilişkisi yaratacak durumlara kendilerini
sokmamaları gerekmektedir. Diğer bir deyişle; gerçeği hasır altı etmek, araştırılmamış
ve tesbit edilmemiş, gerçeklere dayanmayan bilgiyi dolaştırma, ahlaki ve dürüst
olmayan ve insan değerini, dürüstlüğünü bozan herhangi bir sorumluluk ve tehlikede
yer almak, tamamen etik dışı durumlardır.
Etik kuralların önemli bir rol üstlenerek karar verme sürecini etkilemesi
önerilmekte olmasına rağmen; yapılan küçük bir araştırmada, etik kodların karar verme
üzerinde oldukça küçük bir etkisi olduğu ortaya çıkmaktadır. Eğer seçilecek özel bir
eylem varsa, etik kurallar; kuralların eksikliği sebebiyle etik dışı davranma şeklinde
ortaya çıktığından, seçilecek eylemler üzerinde etik kodların önemli bir etkisi olmadığı
şeklinde yorumlandığını göstermektedir (Lere and Gaumnitz: 2003, 365).
Yöneticiler fırsatçılığı yadsıyarak, ahlaki bir seçim yapmalıdırlar. Onlar
dürüstlüğü korumanın maliyetinin yüksek olduğu durumlarda bile, dürüstlükten daha
değerli bir şeyin olmadığını içsel olarak bilmelidirler. Özellikle halkla ilişkiler gibi
kişilik özelliklerinin ön plana çıktığı bir meslekte, mesleki kodlar ne söylerse söylesin,
mesleki tavır kişilik özelliklerinden çok fazla bir farklılık göstermemektedir. Bu açıdan:
•
•
•
•

Mesleki yetkinliği geliştirmek,
Fayda- maliyet analizi yapmak,
Rakiplerle haksız rekabet sonucunu verecek davranışlardan kaçınmak,
Yanıltıcı mesajların aracısı olmamak,

• İnsan kaynakları departmanı gibi temel işletme birimlerinden birini kabul etmek
ve işbirliği sağlamak gereklidir.
• Cichero’ya göre etik olmayan davranışlar (Loyd: 1998, 15-16):
•
•
•

Olayların çok net olmaması
Olayların analiz edilememesi
Etkin karar verilememesinden kaynaklanmaktadır.

Bütün bu anlatılanlardan yola çıkarak şirketlerin etik kuralları ile ilgilenen
departmanlar kurulmalıdır. İngiltere’de etik problemlerle uğraşan ve bunları ortadan
kaldırmaya çalışan bu departmanların oranı % 57’dir. Ancak Türkiye’de böyle bir
orandan bahsetmek pek mümkün değildir. Son zamanlarda ortaya çıkan etik
tartışmaları, bu anlamda yol katedilmesini sağlayacaktır.
Tüm halkla ilişkiler eğitim programlarında, eğitim ve öğretimin her basamağı
için zorunlu olarak etik konusuna yer verilmelidir.
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Ulusal halkla ilişkiler örgütleri yetkilileri, yıllık raporlarına etik konusunda bir
bölüm eklemeye teşvik edilmelidir.
Yüksek etik standartlarının kamuoyuna duyurulması ve bu standartların
uygulamalarda korunup gözetilmesi için, halkla ilişkiler uygulayıcıları, medya
temsilcileri ve gerektiğinde devlet kuruluşları ile düzenli toplantılar yapılmalıdır. Halkla
ilişkilerde etik kavramından söz edebilmek için, her şeyden önce, bu mesleğin
eğitiminin verildiği kurumlardaki eğitim kalitesinin üzerine eğilmek gerekliliği bir
gerçektir. Nitelikli insan gücü yetiştirme konusundaki sıkıntılar aşılamazsa, müşteri
memnuniyeti, süreçlerin iyileştirilmesi, mesleğin bilimsel platformu ve etik konularında
kaliteyi yakalamak mümkün olmayacaktır.
Halkla ilişkiler, kişinin özgürce bilgi alma hakkının bulunduğu bir meslek
alanıdır. Dolayısıyla P.R.’cının etik dışı olan (Budd:1998:18);
•
•
•
•
•
•
•

Kitlelerle ilişkilerde magazinel (basın) boyutunu öne çıkarma
Sınırlı gözlemi, etkili yayın organlarında çıkarma
Gerçek dışı beyanlarda bulunma
Toplumu olumsuz etkileyecek etkinlikler planlama
Bir başka kurumu veya kişiyi küçük düşürücü yaklaşımlarda bulunma
Verileri veya sonuçları çarpıtma
Temsil edilen kurumun imkanlarını kişisel şöhret için kullanma
gibi davranışlar, doğru halkla ilişkiler tartışmalarının sebeplerini
oluşturmaktadır. Normların oluşması bir süreçtir. Doğruyu bulmak açısından bu süreç
çok önemlidir. İnsanlar sürecin hazırlanmasında bir katalizör görevi görmektedirler.
Çifte standartların alabildiğine yoğun olduğu günümüzde, mesleki standartların evrensel
düzeyde olması, meslek performansı açısından çok önemlidir. Etik kavramlar; insan
kaynakları ve kurum kültürünü geliştirme, iş yapma yöntemlerine verimlilik katma,
kuruma en büyük rekabet alanı olan bilgi teknolojisi ile üstünlük sağlama gibi avantajlar
kazandıracaktır.
2.2. Reklam Sektörü: Reklam/İlan Baskısıyla Haber Yayınlatma
Toplam bütçelerin milyar dolarlarla ifade edildiği reklam sektöründe de durum,
etik yönünden bakıldığında pek iç açıcı değildir. Bahsedilen reklam bütçeleri
büyüdükçe herkesçe benimsenmiş etik kurallar olmadığından, hem spekülasyonlar
yapılmakta ve hem de bütünüyle yoruma açık davranışlar sergilenebilmektedir.
Dolayısıyla, etik açıdan en önemli konulardan biri “paralı habercilik”. Yani,
reklam ajanslarının, verdikleri reklam karşılığında firma hakkında da haber çıkması
konusunda baskı yapmaları. Etik olarak bakıldığında haber, metaya dönüşmüş oluyor.
Yani, para ile alınıp satılan bir meta durumuna geliyor. Burada bir diğer sorun olarak
karşımıza gazeteciler ve reklamverenler arasındaki ilişkilerin boyutu gelmektedir. İş,
burada biraz da gazeteciye düşmektedir. Gazeteci elbette temas kuracaktır, ancak aynı
zamanda da mesafeyi korumalıdır.
Ulusal düzeyde başka bir sorun; örneğin bir limited şirket şöyle bir yazı
gönderiyor; kendi reklamını yayınlayacak olan dergilere. “Olası çatışmalardan
kaçınmak amacıyla tahrik edici ya da saldırgan olarak yorumlanabilecek bir makale ya
da cinsel, siyasal, toplumsal sorunlara değinen bir yazıya yer verileceği zaman Krastraff
Şirketi’nin önceden uyarılması gerekmektedir. Krastraff reklamının yayınlanacağı
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sayılarda, yer verilecek yazıların kısa özetleri mutlaka şirkete gönderilmelidir. Bu şu
demek: “Size reklam veririz, ama reklam vermeden önce, o sayıda sizin ne tür haberlere
yer vereceğinizi bilmek isteriz. Bu durum, reklamcının elindeki gücü kullanarak,
kuruluşları denetlemesidir. Türkiyede’de bu tür reklamverenlerin gazetelere yönelik
uyarıları söz konusu. O zaman ne yapıyorsunuz? Size reklam veren bir firmanın
aleyhinde bir gelişmeyi haber yapamıyorsunuz. Eğer yapıyorsanız da, bir daha reklam
alamıyorsunuz (www.byegm.gov.tr).
“Haberi yayımlatma, yayıma girmesini engelleme ya da yayımdan kaldırma gibi
amaçlarla basın üzerinde zor kullanmaya kalkışmak bir profesyonelin asla düşmemesi
gereken bir hatadır”(Aydede:2004:25).
Bu konuda 30.03.2004 tarihinde Duygu Asena ile yapılan görüşmede; bir
gazeteci olarak kendisinin çalıştığı dergilerde editörlük yapması sebebiyle doğrudan bir
talep ile karşılaşmadığını belirtmesine karşın, pek çok meslektaşından bu ve benzeri
baskılar konusunda haberdar olduklarını söylemesi sebebiyle, duyumlar ve şikayetler
aldığını belirtmiştir. Özellikle büyük oranlarda ilan veren kuruluşların aleyhinde
olabilecek haberlerin yazılmasının güçlüğünü vurgulayan Asena, yanı sıra ‘basın gezisi’
görüntüsü altında, özellikle dergilerde çalışan gazetecilerin egzotik ülkelerde pahalı
tatillere götürüldüğü izleniminden bahsetmektedir. Kendisinin deyişiyle; “Basın
üzerinde reklam/ilan baskısı kuruluyor. Her şey ama her şey para ile ilgili.”
Bir diğer cepheden, reklamcılar cephesinden de konuya yaklaşmamız gerekirse,
Mc-Cann Erickson World Group Danışmanı Çınar Kılıç ile 14.04.2004 tarihinde
yapılan söyleşi sırasında, kendisine “Reklam ajanslarının basın üzerinde etki
kurabilmek amacıyla, reklamcılık işlevine ilaveten bir halkla ilişkiler ajansı da
kurmaları ve dolayısıyla, ilan verdikleri yayın organlarına, bu ilanların baskısı ile P.R.
bültenlerini de yayınlatabilmeleri yaklaşımı hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusunu
yönelttiğimizde, alınan yanıt şu olmuştur:
“Evet söylediklerinizde haklısınız. Eğer bir reklam ajansı kendi bünyesinde tam
anlamıyla bir P.R. departmanı barındırıyorsa, -ki, benim bulunduğum firma içerisinde
de bu söz konusu- ve bu P.R. departmanı tüm sorumluluklarını yerine getiriyorsa, bir
reklam ajansının bu departman vasıtasıyla halkla ilişkiler faaliyetlerinde bulunmasında
bir sakınca görmüyorum. Ancak, sizin de sözünü ettiğiniz gibi, reklamverenler
vasıtasıyla, reklam/ilan servisleri üzerinde baskı kurarak, basında halkla ilişkiler
mesajlarının yayınlatılması, sektörümüzde varolan bir sorundur.”
2.2.1. Reklam Sektörünün Dernekleşmesi
Reklam Özdenetim Kurulu’nun koyduğu temel ilkeler doğrultusunda
reklamların ahlaka uygun, doğru, taklitten uzak, haksız rekabete yol açmayacak şekilde
çocuklara ve gençlere yönelik yanıltıcı öğeler içermeyen bir özellik taşıması gerekliliği
ve bununla ilgili kriterler belirtilmiş ve reklamda özdenetimin misyonunun; reklamın
ilgili taraflarının tüketiciye karşı toplumsal sorumluluğunun bulunması sebebiyle,
tüketiciyi koruma kavramına sahip çıkılmasının uzun vadede reklamveren – reklam
ajansı – mecra üçlüsünün çıkarına olduğu bilinciyle hareket edilmesi gerekliliği
üzerinde durulmaktadır. “Reklam Özdenetim Kurulu (RÖK) reklamveren - reklam
ajansı - mecra üçlüsünün temsilcilerinin katılımı ile reklamların yasal, ahlaki, doğru ve
dürüst olmasının sağlanması yolunda proaktif ve sürekli çaba göstermeyi
amaçlamaktadır. Bu çabalar sonuçta reklama olan güveni sağlayacak ve bundan yine
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reklamveren - reklam ajansı - mecra üçlüsü yarar görecektir.” (www.rd.org.tr)
denilmektedir. Burada bahsedilen; ahlaki, doğru ve dürüst olma ifadeleri, genel
hatlarıyla son derece kapsayıcı olarak görülmekte ve tüm uygulamalarda bu ilkelerin
hayata geçirilmesinin, olası problemleri ortadan kaldırabileceği açıkça görülmektedir.
Sonuç
Burada bahsedilen tüm etik dışı uygulamalar; öteden beri varolan ve süregelen
gazetecilik, reklamcılık ve halkla ilişkiler meslekleri yönünden, tartışılan ve halen de
günümüzde net bir çözüme kavuşmamış olan problemler yumağını ifade etmektedir.
Burada önemli olan, etik dışı uygulamaların varlığını sadece tartışmak ve ortaya
koymak değil, bunlara etkin çözüm önerileri sunabilecek altyapıyı oluşturabilmektir. Bu
bağlamda, en büyük görev sivil toplum kuruluşlarına düşmektedir. Zira, gerek
dernekler, gerek vakıflar ve gerekse de özdenetim amaçlı kuruluşlar, bir araya gelerek
ve koordinasyon içerisinde hareket etmeli, varolan kuralları güçlü yaptırımlarla
desteklemelidirler. Caydırıcı yaptırımların varlığı zaman içerisinde kurumsallaşarak,
meslek uygulayıcıları tarafından benimsenecek ve içselleştirilebilecektir.
Değerlendirecek olursak birbirine bağlı ve bir arada çalışması gereken aynı
zamanda da birbirinden bir o kadar farklı üç mesleğin kendi açılarından karşılaştıkları
bazı sorunlar olduğu ortadadır. Halkla ilişkiler profesyonellerinin yol açtığı etik
problemler:
• Haber değeri iletmeme
• Tanıdık kişilerle işi halletmeye çalışma ve bu amaçla çok pahalı hediyeler verme
yoluna gitme
• Basın mensuplarını bunaltıcı şekilde telefon ve fax trafiği içine girme
• Basın gezileri adı altında tatil programları düzenleme
• Basın yönünden baktığımızda:
• Tarafsız ve önyargısız olamama –ki bunda tekelleşme ve iktidar ilişkilerinin son
derece önemli bir payı bulunmaktadır.
• Sahte basın mensuplarının sektörde rahatlıkla dolaşması
• Basının ve özellikle ekonomi servisin hediye kabulü ve talebi
• Reklamcılar açısından ise:
• Reklam-ilan baskısıyla haber yayınlatma
• Reklam ajanslarının aynı zamanda müşterilerine PR çalışmalarını da beraber
yürütme teklifleri oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Kaldı ki tüm bu
problemler sektörün aslında etik dışı uygulamalar içerisinde olmasına neden
olmaktadır.
• Meslekler kendi saygınlıklarını koruyabilmek adına bu etik dışı uygulamalara
yönelik olarak ciddi yaptırımlar uygulamak zorundadırlar. Burada daha önce de
söylediğimiz gibi sektörde hizmet veren derneklere ciddi anlamda görevler
düşmektedir. Örneğin; halkla ilişkiler derneği ciddi bir uygulamayla sektörde
çalışacak/çalışan kişiler üzerinde söz hakkına sahip olabilmeyi
başarmalıdır(mesleği yapabilirlik açısından). Önemli olan kişinin hangi ortamda
ve hangi şartlar altında bulunmak istediğidir. Bu da aslında etik değerlerin
uygulanabilirliğinin aslında bireysel etiğe sahip olup olmamaktan geçtiği
gerçeğini bir kez daha açığa çıkarmaktadır.
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Basın İşletmelerinde Risk Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Şevket SAYILGAN
Özet
İletişim, insanın türsel özelliği olan toplumsallaşırlığının bir yansımasıdır. Algılanabilen her şey iletişim
sürecini başlatır. Bunun daha ileri düzeyi ise, gazete, radyo, televizyon gibi yayın organları aracılığıyla işleyen kitle
iletişimidir. Kitle haberleşme araçları geleneksel toplumda sözlü olarak yapılan haberleşmeyi tamamlamakta, bunun
ötesinde toplum yapısını da etkilemektedir. Bu kitle iletişim araçları içinde önemli bir yer teşkil eden ve en eski kitle
haberleşme aracı olan yazılı basın günümüzde de halen önemini korumaktadır.
Küreselleşmeyle birlikte bilgiye olan ihtiyacın artması, insanların kendilerinden kilometrelerce uzaklıkta
olan olaylara da ilgi duymalarına neden olmuş ve kitle iletişiminin önemi her geçen gün artmıştır. Bu durum, pazarın
yapısını da etkileyerek yoğun rekabet ortamının yaşanmasına neden olmaktadır. Bu rekabet koşullarında basın
işletmelerinin ayakta kalma çabaları ile bu işletmeler, günümüzde adeta birer sınai kuruluşu haline gelmişlerdir ve
halkı bilgilendirme konusunda kıyasıya bir yarış içindedirler. Yoğun rekabet ortamında bilgiye daha hızlı ulaşmak
için çaba harcamakta, bu durum pahalı teknoloji ile birlikte yüksek maliyetlere de katlanmalarını gerekli kılmaktadır.
Değişken pazar koşullarında faaliyet gösteren bu işletmeler, kamusal görevlerinin yanında sektördeki rekabete
dayanabilmek amacıyla kar elde etme arzusu ile ticari kaygılara düşmektedir. Haber verme ve halkı eğitme gibi
kamusal görevi ön planda olan bu işletmelerde kar elde etme olgusu, rekabete dayanabilme ve pazar payını
güçlendirme isteği bazen bu kuruluşların asıl görevlerinden uzaklaşmalarına neden olmaktadır.
Anahtar Sözcükler
Basın İşletmeciliği, Risk Yönetimi, Medya, Yönetim
Abstract
National media spaces are not national anymore in the sense that we knew prior to the emergence of
transnational mediascapes, financescapes, and technoscapes . Cultural mixing, borrowing, and interchange are
happening faster and with fewer intermediaries, increasing the global interdependence of media industries .
Relentless pursuit of higher profits and gains from corporate expansion forced media and informationbased companies to seek opportunities abroad. Media regulation, in particular foreign investment rules and
regulations, has become a form of negotiated battle between the forces of globalization and the nation states.
However, crossing boundaries involved serious risks. Global operators had to 'negotiate, and come to terms with
particular local context, conditions and constraints, they also needed local expertise and resources.
Corporate strategies for minimizing risks and maximizing profits led media companies operating globally
to form international alignments mostly in the form of joint ventures, tie-in relations, or long-term contractual
linkages. In these ways, not only were they able to market their products to a multiplicity of audiences as widely
dispersed as possible, thus benefiting from economies of scale, but also to customize their offerings locally, thus
benefiting from economies of scope.
Key Word
Media, Media Management, Risk Management, Management

1.1 Risk Yönetimi Kavramı
Risk, bir işletmeye ilişkin parasal bir kaybın ortaya çıkması veya bir giderin ya
da zararın vuku bulması nedeniyle ekonomik faydanın azalması ihtimalidir. Risk
yönetim süreci, işletmelerde üst yönetim ve risk yönetimi grubunun beraberce
belirlediği ve Yönetim Kurulu’nun onayladığı esaslar çerçevesinde risklerin
tanımlanması, ölçülmesi, risk politikaları ve uygulama usullerinin oluşturulması ve
uygulanması, risklerin analizi ve izlenmesi, raporlanması, araştırılması, teyidi ve
denetimi safhalarından meydana gelir. (Atılgan,1999, s.10)
Risk yönetimi, işletme organizasyonunun önemli bir parçası olduğu için herkesi
kapsamalıdır. Riskler, her zaman bölüme özgü olmayıp birçok fonksiyonu bir arada
içerebilir. Bu durum da etkin bir koordinasyonu gerekli kılar. (Berberoğlu, 1991, s.21)
Ayrıca risk yönetim süreci, işletmenin özel faaliyet alanına uygun olarak geliştirilmeli

186

ve uygulanmalıdır. Risk yönetiminin başarısında üst yönetimin desteğinin rolü
büyüktür. Bunun yanında her kademedeki yöneticinin de risk yönetimi konusundaki
rolü açık olarak belirlenmiş olmalıdır.
Risk ile karşı karşıya kalan bir yönetici, öncelikle risklerin tanımlanmasını,
ölçülmesini, yargılanmasını ve değerlendirilmesini sağlamalıdır. Riskin tanımlanması
aşamasında, risk olduğu düşünülen önemli değişkenlerin etki ve kimliği konusundaki
belirsizlik azaltılır. Bu aşamada geleceğe yönelik planlama araçları kullanılabilir.
Örneğin, işletmenin gelecekteki fırsatları tanıması için en iyi yöntem, en kötü ve en
olası biçimde geleceğe yönelik senaryolar geliştirmesidir. Sonra da bu senaryolara
ilişkin çeşitli olaylar tanımlanır. Bu tür araç ve yöntemler, önemli değişkenlerin ve
onların belirsiz etkilerinin yönetimce kavranmasını kolaylaştırır. Riskin ölçülmesi
aşamasında, tespit edilen değişkenlere ilişkin olasılık dağılımları elde edilir. Bu çalışma
yöneticiyi, riskin düşük, orta ya da yüksek olup olmadığı konusunda aydınlatır. Riskin
yargılanması aşamasında ise yönetici, risk konusunda kabul ya da red olarak karara
varır. Riskin değerlendirilmesi aşamasında, rekabet, örgütsel ya da toplumsal niteliği
olan stratejik etmenler göz önünde bulundurulur. (Berk, 2002, s.34)
Basın işletmelerinin risk yönetimi için sahip olması gereken bazı özellikler
mevcuttur. Bu özellikler:(Berk, 2002, s.36)
• Basın işletmesinin hedefleri, hiyerarşik yapısı, işletmede yapılan faaliyetler ve
bu faaliyetleri yapanlara verilen yetki ve sorumluluklar açıkça tanımlanmış
olmalıdır.
• Basın işletmesi, subjektif yönetim prensiplerinden arınmış; profesyonel bir
ekibin denetiminde istikrarlı bir biçimde hedeflerine ulaşmaya çalışıyor
olmalıdır.
• Basın işletmesinin mali yapısı sağlam olmalıdır.
• Basın işletmesi, kadrosunda bulunan uzmanlar yardımıyla piyasaları günü
gününe dikkatle izlemelidir.
Risk yönetimi basın işletmelerinde bir takım çalışmasını gerekli kılar. Tek bir
kimse işletmede meydana gelebilecek tüm risklerin üstesinden gelebilecek yapıya sahip
olmayabilir. Ayrıca görüşlerini yöneticilere kabul ettirmekte zorlanabilir. Etkin bir risk
yönetimi için risk yönetimi organizasyonunun işletmenin faaliyet alanına uygun olarak
kurulması gerekir. Ayrıca işletme, bu konuda uzman bir danışmandan faydalanabilir.
Basın işletmelerinde risk yönetim süreci aşağıda belirtilen faaliyetleri kapsar: (WilliamGeorge, 1995, s.56)
• Risklerin tanımlanması
• Risklerin boyutlarının belirlenmesi
• Risklerle ilgili olarak belirli bir görüşün oluşturulması
• Risklerin elimine edilmesine yönelik bir korunma stratejisinin oluşturulması
• Bu korunma stratejisi çerçevesinde kullanılacak korunma tekniklerinin
belirlenmesi
• Oluşturulan korunma stratejisinin uygulamaya sokulması
• Uygulanan stratejiye yönelik sonuçların devamlı bir şekilde takip edilmesi
• Uygulanan stratejide revizyona ihtiyaç duyulduğunda ilk aşamadan başlamak
üzere bu prosedürün yeniden gözden geçirilerek işleme sokulması
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Risk yönetiminin basın işletmelerine olan katkısı bazı temel noktalarda
toplanmaktadır. En büyük katkısı, başarı ya da hayatta kalma ile başarısızlığı ayırmadır.
Aşırı borçlanmış bir basın işletmesinin karşılaştığı bir kriz sonucu iflas etmesi gibi
beklenmeyen olaylar da işletme başarısızlığına yol açar. Risk yönetimi bu tür olaylara
karşı önlem olarak olasılıkların önceden tespiti ile işletme faaliyetlerinin sürekliliğini
sağlar. (Bolak, 2000, s. 121)
• İşletme yaşamının sürekli kılınmasını sağlar.
• Maliyetleri azaltarak karlılığı arttırır.
• Başarılı bir risk yönetimi basın işletmesi yöneticilerine sağlıklı bir ortamda karar
almayı sağlar.
• Pazarların yapısı ve özelliği, ürün geliştirme, yeni ürün sunma konusunda
yardımcı olur.
• Gelirlerde istikrar sağlar.
• Sürekli büyüme fırsatlarının elde edilmesini sağlar.
• Aşırı riskli alanlara yatırım yapılmasını önleyerek nakit akımının düzenli
olmasını sağlar.
• Üretim ve faaliyetlerde işleyiş kesilmesini önler. Böylece talebi zamanında
karşılamayı sağlar.
• İşletme ile ilişkisi olan kişi ya da kuruluşların olumsuz etkilenmelerini önleyerek
sosyal sorumluluğun yerine getirilmesi ve kamuoyunda iyi bir imaj yaratılmasını
sağlar.
• Tüm bu faktörler göz önünde bulundurularak işletme yönetimi tarafından bir
risk politikası oluşturulur. Bu politika, olası tehlike ve risklere herhangi bir
şekilde karşı koymak ya da oluşan risklerin etkisini azaltmak amacıyla alınan
önlemler bütünüdür. Risk politikasının oluşturulması süreci: (Bolak, 2001, s. 83)
• Risk yönetimi işlevinin organizasyonu ve kapsamı
• Risk yönetimi grubunun görev ve sorumluluklarının kapsamı
• Risk yönetimi alanında toplanan kişi ve komitelerin toplantı sıklıkları
• Risk limitlerinin tespit edilme yöntemlerini kapsar.
Basın işletmelerinde risk yönetimi konusunda danışman kullanılabileceği gibi
bir kişi ya da komite de bu konuda görevlendirilebilir. Bu kişi ya da komite, teknik ve
idari yöneticilere risklerin tanımlanması ve risklerden korunma konusunda önerilerde
bulunur. Risk yönetimini işletme içinde geliştirmeye yardımcı olur. İşletmenin finansal
tablolarını inceler ya da bir danışmandan bu konuda rapor ister. İşletmenin yasal ve
sosyal sorumluluklarını araştırarak bu sorumluluklara karşı önlemleri belirler. İşletmede
meydana gelen önemli sorun ve ciddi olaylarla bizzat ilgilenir. Çalışan personele risk
yönetimi konusunda eğitim verir; bu alanda yapılan organizasyonel çalışmaları inceler.
Ayrıca alternatif risk transfer yollarını inceleyip değerlendirir ve yönetime rapor sunar.
(Cemalcılar, 1998, s. 68)
1.2 Risk Kavramı
Risk sözcüğünün kökeni Arapça rızık / rısk ve Latince riziko (risicum)
sözcüklerinden gelmektedir. Eski Yunan’da risk kelimesi, genel olarak olumlu ya da
olumsuz etkilere sahip rassal olayları açıklamak için kullanılmıştır. Gerek İngilizce
gerekse Türkçe’de risk “kayıp, hasar tehlikesi ya da kayıp, hasar tehlikesi olasılığı, fiil
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olarak risk, tehlikeye girmek ya da göze almak ” olarak tanımlanır. (Beaver-George,
1999, s. 59)
Risk, varlıkların değerlerinde meydana gelebilecek kayıp tehlikesidir.
İşletmelerde ortaya çıkan riskler, şekli ne olursa olsun her zaman sermaye azalışına ve
dolayısıyla para ihtiyacına yol açarlar. Bu bakımdan hedef olarak belirlenen karın
gerçekleşmemesi de bir sermaye kaybı olarak değerlendirilir. Bir işletme için en
tehlikeli olanı ise oluşan riskin sermayenin tamamının kaybına yol açmasıdır. (Bolak,
2000, s.144)
Finansal açıdan risk, gerçekleşen getirinin beklenen getiriden sapma olasılığıdır.
Yatırım getirisinin, beklenen getirinin altına düşme ya da üstüne çıkma olasılığıdır.
Risk istenmeyen sonuçlarla karşılaşma olasılığı olarak ta tanımlanabilir. Riskin
kökeninde gelecekteki olaylar hakkında kesin bilgiye sahip olunmaması yatar. Risk her
alanda vardır ve her yatırım ve davranış biçiminde farklı derecelerdedir. Sermaye
piyasasında risk kaynakları, sistematik ve sistematik olmayan olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır. Sistematik riskler, piyasa riski, faiz riski, politik ve kur riskleridir. Bu
risk grubu, menkul kıymet piyasasını direkt olarak etkileyen ve sistemden kaynaklanan
genel risklerdir. Sistematik olmayan riskler ise sadece yatırım yapılan kıymete ait özel
risklerdir. Bu risk grubuna finansal risk, yönetim riski, iş ve endüstri kolu riskleri girer.
(William- George, 1999, s. 218)
Risk genellikle karın beklendiği durumlarda söz konusu olmasına karşın, kar
amacı gütmeyen kamu kuruluşları, kooperatifler gibi kuruluşların da riskle karşı karşıya
olduğu bilinmektedir. Risk ile girişim arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Diğer
yandan risk ile ilgili kavramlardan biri de şanstır. Şansın negatif ve pozitif versiyonları
mevcuttur. Bu durumda risk, şansın negatif şeklini diğer bir ifade ile şanssızlığı ifade
etmektedir. Ancak şans ile risk arasında doğrudan bir bağlılık olmadığı da
belirtilmelidir. Büyük kar fırsatlarının büyük risklere girilerek gerçekleştirilmesi
mümkün olmakla birlikte, girişimciler yüksek karları amaçlamadıkları durumlarda da
risklerle karşılaşırlar. Girişimciler, yeni faaliyette bulunmasalar bile kendilerini
tehlikeden soyutlayamazlar. Bu durumda muhtemel zararları yüksek karlarla dengeleme
olasılığı da söz konusu değildir. Böylece sadece güvence ile hareket ederek
girişimcilerin verimli yatırım fırsatlarından kaçınmaları ulusal ekonomi açısından
tehlikelidir. Girişimciler ya da işletme yönetimi karlılık, likidite ve güvence arasında bir
denge kurmak zorundadırlar.(William-George, 1999, s. 234)
1.3 Risklerin Tanımlanması
Risklerin tanımlanması aşamasında, işletmenin karşı karşıya olduğu riskler ve
özellikleri tanımlanır ve tüm birimlerin bu konuda bilgi sahibi olması sağlanır. Basın
işletmeleri açısından riske sebep olabilecek kaynaklar sosyal, fiziksel, ekonomik risk
kaynakları ve doğal olaylar olarak sınıflandırılabilir. Sosyal risk kaynakları arasında
sosyal uyumsuzlukların yaşandığı toplumlarda daha sık olarak görülen, alınan
önlemlere rağmen tamamen engellenemeyen hırsızlık, kundaklama ve iş kazaları yer
almaktadır. İş kazalarına çalışan hataları yol açabileceği gibi işletmede yeterli
önlemlerin alınmaması da neden olabilir. Fiziksel risk kaynakları arasında en yaygın
olanı sigara, elektrik kontağı vb. şekilde ortaya çıkan yangınlardır. Basın işletmeleri
ekonomik koşulların sürekli olarak değiştiği bir ortamda faaliyet göstermektedir.
Konjonktürel, mevsimsel ve politik dalgalanmaların yol açtığı krizler, önemli kayıplara
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yol açmaktadır. Enflasyon, rekabet, arz ve talep koşullarındaki değişmeler planlanan ve
gerçekleşen faaliyetler arasında önemli farkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Ayrıca basın teknolojisindeki hızlı gelişim, basın işletmelerinde zorunlu uyum
önlemlerine neden olmaktadır. Basın işletmelerinde büyük kayıplara yol açabilecek
doğal olaylar ise deprem, sel, fırtına gibi afetlerdir.( Cengiz, 1999, s. 149)
1.3.1 Organizasyon ve Yönetim Riski
Kültürel organizasyonlar olarak tanımlanan basın işletmeleri, endüstri ve hizmet
işletmelerinden farklı bir yapıya sahiptir. Basın işletmeleri, çeşitli grupların baskı ve
taleplerine daha açıktır. Bu baskı grupları, iç ve dış baskı grupları olmak üzere iki temel
gruba ayrılır. İç baskı kaynakları kaynaklar, sahipler, reklamcılar, izleyiciler ve
okuyuculardan oluşmaktadır. Bu grup basın işletmeleri üzerinde dış baskı gruplarına
göre daha aktif rol oynarlar. Dış baskı kaynakları ise parti ve sendikalar gibi baskı
grupları, işletmeye yatırım yapanlar, kurumlar ve hükümetten oluşur. Bu durum basın
işletmelerinin güçlü bir organizasyon yapısına sahip olmasını gerektirir. (Erlaçin, 1997,
s. 244)
Basın işletmelerinde uygulanan organizasyon yapıları incelendiğinde dikey,
dikey-kurmay, fonksiyonel, dikey-fonksiyonel ve matriks organizasyon yapılarının
olduğu görülür. Matriks organizasyon yapısı, gelişen çevre koşullarına karşı esnek
olması ve uzmanlığa dayalı çalışma sistemine uygun olması nedeniyle tercih
edilmektedir. Organizasyonun gereğinden fazla pahalı olması ya da yetersiz
oluşturulması, organizasyon içinde uygun bir iletişim sisteminin kurulmamış olması
organizasyon ve yönetim risklerinden birini oluşturmaktadır.
Basın işletmelerinde işletme yönetimi için yapılan harcamalar genel yönetim
giderlerini oluşturur. Genel yönetim kadrosuna ödenen ücretler, çalışanların sigorta
harcamaları, ikramiyeler, ulaşım giderleri, büro giderleri bu grupta yer alır. Bu
giderlerin çok yüksek olması de bir risk faktörüdür. Basın işletmeleri rekabet ortamı
içinde birinci güç olmak için yoğun faaliyet gösterdikleri için maliyet artışı
düşünülmeksizin yüksek ücretle yönetici ve gazeteci transfer etmektedirler.
Basın işletmelerinde muhasebe sisteminin yetersiz olması, tek düzen muhasebe
sisteminin uygulanmaması ve maliyet muhasebesi sisteminin kurulmamış olması da
organizasyon ve yönetim riskine sebep olmaktadır. Maliyet muhasebesi, üretilen
mamullerin maliyetini oluşturan maliyet türlerinin belirlenmesi ve izlenmesine olanak
sağlayan bir hesap ve kayıt sistemidir. Daha çok işletmenin iç yapısını ilgilendiren
üretim eylemlerini ele alır. Ürünlerin maliyetini saptamak, maliyet kontrolüne yardımcı
olmak, planlamaya ve özel yönetim kararlarına yardımcı olmak amacıyla kullanılır.
Ürün maliyetinin hesaplanmasıyla ürünün mamul stoklarında hangi değerle
kayıtlanacağı, buna bağlı olarak satılan ürünün maliyetinin bilinerek ürünün brüt satış
karı ya da zararı tespit edilir. Artan rekabet koşulları ve azalan kar marjı nedeniyle
maliyet kontrolünün önemi her geçen gün artmaktadır. Maliyet kontrolünde,
gerçekleşen fiili maliyetler, önceden belirlenen maliyetlerle karşılaştırılarak sapmalar
belirlenir; bu sapmaların nedenleri araştırılır ve düzeltici faaliyetler planlanır. Ayrıca
işletme faaliyetlerinin planlanması sırasında, özellikle işletmenin iç sürecine ilişkin
verilerin
büyük
çoğunluğunu
içeren
maliyet
muhasebesi
verilerinden
faydalanılmaktadır. İşletme yöneticileri, günlük faaliyetleri sırasında işleri gereği
sürekli karar almak zorundadır. Bu kararların bir kısmını sürekli tekrarlanan rutin
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kararlar oluştururken bir kısmını da yeni bir sabit kıymetin satın alınması veya bir
siparişin kabul edilip edilmemesi gibi rutin olmayan özel kararlar oluşturmaktadır. Bu
durumda maliyet muhasebesi işletme yöneticilerine, rutin kararların yanı sıra özel
yönetim kararlarında da gereksinim duyacağı bilgileri sunar.( Bolak, 2000, s. 222)
Özellikle büyük ölçekli bir basın işletmesi kurulurken ve yatırım kararları
alınırken yeterli fizibilite çalışmasının yapılmaması ya da yeterli fizibiliteye
dayanmadan alınan yatırım kararları sonucu sermayenin yanlış yönetimi de risk
faktörleri arasındadır. Fizibilite çalışması kapsamında, işletmenin kurulacağı yer,
üretim konusu, kapasitesi, talep tahminleri, pazar araştırmaları, kullanılacak üretim
teknolojisi, iş akışı, iş araçlarının yerleşim planı, alt yapı, yatırım tutarlarının
hesaplanması, gelir-gider dengesi, kara geçiş analizleri, iç ve dış finans kaynakları,
işletmenin yasal niteliklere göre şahıs ya da sermaye şirketi olması, işletmenin yapısı,
vergilendirme, organizasyon yapısı, yetki ve sorumluluk dağılımı yer alır. Bu araştırma
çerçevesinde yeni bir basın işletmesinin kurulmasına, kuruluş yerinin seçimine, yatırım
planlanmasına ve kapasite kullanım miktarına karar verilir. (Gönenli, 1998, s. 87)
Ayrıca firmanın geçmiş dönemlere ait istatistiklerinden de yatırım ve sermaye
kullanımı kararlarının verilmesinde yararlanılır. Bu istatistiklerin geçmiş trendi
yansıtması, gerekli durumlarda karşılaştırmalı olması, diğer basın işletmeleri ile
karşılaştırmaya uygun olması önem taşır.
1.3.2 Satın Alma Riski
Basın işletmelerinde esas olarak üretimde kullanmak amacıyla temin edinilen ilk
maddeler arasında kağıt, mürekkep ve temizlik malzemeleri, makine yağları gibi
işletme malzemeleri yer alır. Bu malzemeler, üretilen ürünün bünyesine giren, ürünün
temel yapısını oluşturan, hangi ürün ya da ürün grubu için ne kadar kullanıldığı
izlenebilen ve iktisadi nitelikteki maddelerdir. Üretimde gereksinim duyulan ilk madde
ve malzemelerin zamanında, istenilen kalite ve miktarda, istenilen yerde olmasının
sağlanması üretimin aksamasını önleyerek istenilen kalitede, istenilen miktarda ve en
düşük maliyetle üretim faaliyetinin yürütülmesine olanak sağlar. Tam zamanlı üretim
sisteminin bir alt sistemi olarak karşımıza çıkan Tam Zamanlı Envanter Yöntemi’nde
en az stokla üretimin kesintisiz olarak yürütülmesi olanağı sağlanmakta, ayrıca
gereksinim duyulan malzemelerin zamanında alınmasına imkan vermektedir.( ArthurMichael , 2004, s. 274)
Üretimde gereksinim duyulan ilk madde ve malzemelerin tedarik edilebilmesi
için öncelikle Satın Alma Bölümü’nün gereksinim duyulan ilk madde ve malzemelerin
isimleri ile bunların nitelik ve niceliklerini bilmesi gerekir. Bu da ilgili bölümlerin
şefleri tarafından “İlk Madde ve Malzeme Satın Alma İstek Fişi” ile tespit edilir.
İlk Madde ve Malzeme İstek Fişi kullanıldığında Sipariş Maliyeti Kartı üzerine
direkt ilk madde ve malzeme maliyetleri işlenmekte, stok kartları üzerinde üretime
sevkedilen ilk madde ve malzeme kadar azalma yapılmakta ve bu madde ve
malzemelere ait bir hafta, on gün ya da aylık yevmiye kayıtları yapılmaktadır. Bu
bilgilerden yararlanılarak “Sipariş Maliyeti Kartı” düzenlenir. Sipariş maliyeti kartı,
başlık, maliyet unsurları ve maliyet özeti olmak üzere üç bölümden oluşur. Sipariş
maliyeti kartının başlık kısmında, üretim işletmesinin adı, sipariş numarası, başlama ve
bitiş tarihleri mamul tip ve adedi gibi bilgiler yer alır. Maliyet unsurlarının toplandığı
kısımda direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik giderleri ve genel üretim maliyetleri
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yer alır. Kartın son kısmında ise maliyet analizlerine ve birim ürün maliyetinin
hesaplanmasına olanak sağlayan maliyet unsurlarının toplamlarından oluşan maliyet
özeti yer alır. (Arman, 1997, s. 255)
Satın alınan ilk madde ve malzemeler yevmiye defterine yapılan kayıtla birlikte
stok kartlarına da işlenir. İlk madde ve malzemenin satın alınması işlemi, işletmenin
varlıklarında artışa neden olmaktadır. Bu nedenle bu tutarın stok hesabına da işlenmesi
gerekir. Basın işletmelerinde stok kontrolü de önemli risk yönetiminde önemli
hususlardan biridir. İşletmenin stok düzeyinin belirlenmesi bir yatırım kararı olarak
değerlendirilir. Çünkü stokların işletmenin bağladığı kaynaklar nedeniyle bir maliyeti
vardır. Çok az miktarda stok bulundurmak üretim kesilmesi nedeniyle siparişlerin
karşılanmaması ve firma imajının olumsuz etkilenmesi riskine yol açar. Yüksek
miktarda stok bulundurmak ise işletmenin bağladığı sermaye nedeniyle likiditeyi
olumsuz etkiler. Stok yönetiminin amacı, etkin bir envanter yönetimi ile üretim, finans
ve pazarlama ararsında en uygun dengenin sağlanmasıdır. Hammadde stokları, satın
almada esneklik sağlar; ancak yükleme, boşaltma ve depolama maliyetlerinin artması
halinde stoklara yapılan yatırım ekonomik olmaz.
İşletmelerde stoklara yapılan yatırımları, üretim hacmi, üretim süresi ve tekniği
ile stoklanan malın bozulma olasılığı belirlemektedir. Basın işletmelerinin satın alma
olanakları ve sahip olduğu depoların özelliği dikkate alınarak etkin bir stok kontrol
sisteminin kurulması gerekir. Stok bulundurma maliyetinin optimum kılınması için stok
bulundurmama maliyetleri ile taşıma maliyetleri arasında bir dengenin oluşturulması
gerekir. İşletmenin stok düzeyini arz kaynaklarının güvenilirliği, firmanın alıcı ve
satıcılarla bütünleşme derecesi, satın almada kullanılan kaynakların maliyeti, stokların
fiziksel yapısı, dağıtım kanallarının yapısı, üretimin niteliği ve satış hacmi gibi koşullar
etkilemektedir. Ancak bu faktörler, az sayıda değişkene indirgenerek optimum sipariş
miktarı hesaplanabilir. Ekonomik sipariş miktarı, her siparişte toplam stok maliyetlerini
minimum kılan optimum tutardır. (Mucuk, 1997, s. 48)
Basın işletmelerinde hatalı satın alma yöntemlerinin kullanılması, satın alma
konusunda bir kalite kontrol sisteminin kurulmamış olması, etkin bir stok kontrol
sisteminin olmaması, hammadde ve malzemenin israf edilmesi, alınan hammadde ve
malzemenin aşırı yüksek ya da düşük kaliteli olması risk teşkil etmektedir.
1.3.3 Üretim Riski
Basın işletmelerinde iş akışı, önce haber kaynaklarından gelen bilgilerden
gazeteye girecek yazı ve resimlerin tespiti ile başlar; sayfa düzenlemesi, montaj sonrası
kalıp hazırlama ve baskı ile üretime geçilmesi ile devam eder. Basın işletmelerine
haberler, muhabirler, yazarlar, haber ajansları ve foto muhabirleri olmak üzere başlıca 4
kaynaktan sağlanır. Ajanslardan gelen haber ve resimler, telex-uz çektirim hattı ve
resim hattı olmak üzere iki kanaldan elde edilir. Telex-uz çektirim, birden fazla
aboneye aynı anda haber yazdırma olanağı sağlayan bir haberleşme şeklidir. Foto
muhabirleri çektikleri resimleri direkt ya da telefon hattı ile gazetenin merkezine
ulaştırırlar. Bu resimler scanner cihazı ile sistem ünitesi denilen havuza gönderilir.
Sayfa düzenlemesi yapılarak montaj gereken filmler montaj odasına gönderilir. Daha
sonra bu filmler lazer yardımıyla alüminyum plakalara pozlanır; her renk için bir kalıp
hazırlanır. Daha sonra baskı sürecine geçilir.
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Basın işletmeleri kitle üretimi yapan işletmelerdir. Kitle üretiminin özelliği, aynı
türden çok miktarda devamlı olarak üretim yapılmasıdır. Basın işletmelerinde üretim,
sermaye yoğun üretim teknolojisiyle gerçekleşmektedir. Üretim konusunda talep
tahminleri göz önünde bulundurularak planlama yapılması ve temel politikaların
belirlenmesi sonrası faaliyetler başlatılır; yürütülür ve kontrol edilir. (İdil, 1999, s. 44)
Basın işletmeleri üretim faaliyetlerini sürdürürken çeşitli sorunlarla karşı karşıya
kalabilir. Örneğin kullanılan kağıdın ya da mürekkebin niteliksiz olması, kalifiye
olmayan iş gücünün kullanımı, makine ve cihazların verimlilik düzeyinin düşük olması,
yüksek tutarlarda tamir ve bakım giderlerinin ortaya çıkması, üretimi planlayanların
yetersizliği gibi nedenler üretim faaliyetlerinde sorunlara neden olabilmektedir.
Niteliksiz kağıt ve mürekkep, ürün kalitesini etkileyerek gereksiz iş gücü kaybına,
maliyetlerin yükselmesine ve zarara yol açmaktadır. Bu nedenle üretimde kullanılacak
olan ilk madde ve malzemenin istenilen özellik ve kalitede olması sağlanmalıdır.
Üretim kayıplarında en önemli unsur ise işgücüdür. Üretimde çalışanların yeterli bilgi
ve deneyime sahip olmaması, yoğun mesai nedeniyle dikkatsizlik ve dalgınlığı
kayıplara neden olabilmektedir. Basın işletmelerinde genellikle işe göre eleman değil;
elemana göre iş yaratılması ilkesi izlendiğinden, gazetecilik mesleğinin akademik
sınırlarının çizilmemiş olması nedeniyle düşük performansla çalışan işgücüne
rastlanmaktadır. (Pritchard, 1997, s. 209)
Ayrıca ekonomik olmayan üretim yöntemlerinin kullanılması, yetersiz kontrol,
genel üretim giderlerinin yüksek olması, iş akışlarının iyi organize edilmemiş olması ve
ücret sisteminin tutarsızlığı üretim aşamasındaki riskleri arttırmaktadır.( Fink, 1998, s.
112)
1.3.4 Pazar ve Pazarlama Riski
Pazar riski, pazarın basın işletmeleri üzerindeki olumsuz etkilerini belirtir. Bu
riskler alıcı, satıcı ve rekabet çevrelerinden kaynaklanmaktadır. Günümüzde basın
işletmeleri güçlü ve gelişmiş rakiplerle mücadele etmek zorundadır. Bu nedenle müşteri
odaklı hizmet stratejisi ve yeni yönetim tekniklerinden habersiz olan bir basın
işletmesinin varlığını sürdürmesi oldukça güçtür. En eski yönetim tekniklerini
uygulayan dahi gelişen çevresel faktörlerin etkisiyle kendini sınırlı da olsa yenileme
gayreti içindedir.
Pazar, belirli bir ihtiyacı ve isteği paylaşan, o ihtiyacı ve isteği doyurmaya
istekli olan ve değişimi gerçekleştirmeye yetkisi olan kişiler ve örgütler topluluğudur.
Bir işletme gireceği pazarı belirlemek için pazar analizi yapmalıdır. Pazar analizi
yapılarak pazarın büyüklüğü, pazarda faaliyet gösteren diğer işletmeler ve bu
işletmelerin özellikleri, pazarın yeri, pazarı oluşturan birimlerin satın alma çabalarını
etkileyen özellikleri incelenir. Basın işletmelerinin bulunduğu iş kolunda nüfus
etkenleri, ekonomik etkenler ve okuyucu davranışları pazarı etkileyen önemli
faktörlerdir. Bu nedenle pazar araştırmalarının bu faktörler üzerinde yoğunlaşacak
şekilde yapılması önem taşır. Nüfusun dağılımı, öğrenim düzeyi, aile sayısı ve
büyüklüğü, yaş ve meslek grupları iyi analiz edilmelidir. Coğrafi alanlarda bölgeler
arası nüfus yoğunluğu farklıdır. Buna bağlı olarak kırsal ve kentsel alanda gazete talebi
de farklıdır. En önemli ekonomik etken, genel ekonomik durum ve kişilerin gelir
seviyesidir. Enflasyon, ücretlere yapılan zam gibi genel ekonomik olaylar, okuyucunun
satın alımını etkiler. Genel olarak gelir düzeyi yüksek olan gruplarda basılı ürün alma
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eğilimi yüksektir. Okuyucu davranışları da basılı ürün pazarını etkileyen
faktörlerdendir. Okuyucular aldıkları basılı üründen marjinal fayda sağlamak isterler.
Okuyucu davranışlarında promosyon faaliyetleri etkili olabilmektedir. Pazar
araştırmalarının güvenli ve sistematik olarak yapılmaması pazar riskini oluşturur.
(Atılgan, 1999, s. 145)
Basın işletmelerinin pazardaki konumunda önemli olan bir faktör de
fiyatlandırma politikasıdır. Fiyatlandırma politikalarının belirlenmesinde işletme içi ve
işletme dışı etkenler rol oynar. Bunlar arasında maliyetler, fiyatlama hedefleri,
işletmenin dağıtım kanalındaki yeri, fiyatlayacağı ürünün nitelikleri, pazarın yapısı, arz
ve talep, tüketici davranışları ve yasal düzenlemeler yer alır. Basın işletmeleri, oligopol
ve rekabetçi bir ortamda faaliyet gösterdiklerinden genelde pazar payını büyütmeyi
hedef olarak belirler ve bu hedefe ulaşmayı sağlayan bir fiyatlandırma politikası
oluştururlar. (Gönenli, 1999, s. 233))Amaç, pazar payını büyütme, daha yüksek tiraj ve
daha fazla reklam almadır. Bu yüzden fiyatlandırma konusunda rakiplere göre
davranıldığından fiyat istikrarı yoktur. Zaman zaman fiyat düşürürler. Yanlış fiyatlama
politikası basın işletmeleri açısından risk oluşturur. Yüksek fiyat uygulamaları pazar
payını yitirmelerine sebep olurken fiyat düşürmeleri, maliyetlerinin artmasına sebep
olur.
Pazarlama ve satış gücü, basın işletmelerinin faaliyet gösterdiği sanayi kolunda
müşteriler üzerinde ne kadar etkili olabileceğinin önemli bir göstergesini oluşturur.
Faaliyet gösterilen sektöre, potansiyel müşterilerin beklentilerine, coğrafik
konumlarına, işletme olanaklarına, pazarda bulunan benzer ürünlerin konumlarına ve
fiyatlarına bağlı olarak pazarlama, satış ve dağıtım stratejileri farklılık gösterir. Tercih
edilecek stratejiler, firmanın pazar hedeflerine ve tüketici üzerinde yaratmaya çalıştığı
etkiye bağlı olarak belirlenir. Basın işletmelerinde satış ve dağıtım giderlerinin yüksek
olması, satış ve dağıtımın yetersiz organize edilmiş olması, güvenilir bir satış
istatistiğinin tutulmaması pazarlama açısından risk oluşturur.
Üretim süreci içinde yer alan dağıtım maliyetleri, basın işletmeleri açısından
önemli bir maliyet kalemini oluşturmaktadır. Basın işletmelerinde dağıtımda, doğrudan
dağıtım (abone sistemi) ve dolaylı dağıtım (bayilik sistemi) olmak üzere iki türlü
dağıtım sistemi kullanılmaktadır. Doğrudan dağıtım kanalı, en kısa olan dağıtım
kanalıdır ve 2 aşamalıdır. İşletme için finansal açıdan karlıdır. Bu sistemde gazete
bedeli, daha gazete basılmadan işletmeye girmektedir. Ayrıca bir gazeteyi üretirken ne
kadar satılacağını bilmek önemlidir.

Basın işletmesi

Okuyucu

Aracılı kanalların kullanıldığı durumda, basın işletmesinden farklı bir işletme
dağıtım işlevini yerine getirir. Dağıtım işletmeleri herhangi bir risk almadan iade usulü
ile çalışırlar. İade oranı %20-25 arasında değişmektedir. Bu işletmeler yüksek
komisyon alarak çalışırlar ve bu de gazete fiyatının yaklaşık %15-30’unu oluşturur. Bu
oran dergilerde daha da yüksektir. Kullanılan dağıtım kanalının uzunluğu basın
işletmelerine göre değişebilir. (Hatipoğlu, 1999,s. 215)
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Basın işletmelerinde pazarlama ve satış ağlarının yanı sıra dağıtım kanalları da
rekabet gücü açısından önem arz eder. Dağıtım kanallarını doğru belirleyemeyen ve
düzgün çalıştıramayan bir işletme, tüketiciye zamanında ulaşamayacağı için rekabet
avantajı elde etmesi güç olacaktır. Star Gazetesi buna iyi bir örnek teşkil etmektedir.
Rakip yayın kuruluşları kendi bayilik organizasyonlarına sahip olmalarına rağmen Star
Gazetesi bunu başaramamış olması nedeniyle tüm promosyon çalışmalarına rağmen
satış adetleri sınırlı kalmıştır. Pazarda rekabet avantajı elde etmek isteyen işletmeler,
sadece prosedürlere dayanan, en üst kademenin ve yöneticilerin tarzlarına tam itaat
eden bir tarzdan uzaklaşarak şüpheci, yenilikçi, yeni alternatifleri değerlendiren ve
insiyatif kullanan bir organizasyon yapısına dönüşüm için uğraş vermelidirler.
Pazardaki rekabet güçlerini arttırmak isteyen basın işletmelerinin organizasyonel
yapılarını faaliyet gösterdikleri sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde
düzenlemeleri, hızlı hareket edebilmeleri için karar alma mekanizmalarını, daha az
karmaşık ve doğru karar almaya imkan verecek şekilde biçimlendirmeleri gereklidir.
(Pritchard, 1999, s. 134)
Basın işletmelerinin yoğun rekabetin bulunduğu pazarda yenileşme ve gelişme
çabaları içinde ciddi değişiklikler yapmayı planladıkları en önemli alan insan
kaynakları olmalıdır. İnsan kaynakları, işletmenin finansal yöntemlerle ölçülemeyen
stratejik kaynaklarından biridir. Bu kaynağın etkin biçimde kullanımı işletmenin
varolan diğer kaynaklarının ve fonksiyonlarının verimliliklerinin tepe noktaya
ulaşmasına neden olmaktadır. Basın işletmelerinin yönetim ve üretim fonksiyonlarını
yerine getirebilmek için doğru planlanmış bir organizasyon yapısına ve bu
organizasyon yapısında yer alacak insan gücüne ihtiyacı vardır. Yoğun teknolojinin
kullanıldığı basın işletmelerinde çalışan personelin eğitim düzeyi ve eğitim geçmişi
önem kazanmaktadır. İnsan kaynaklarının etkin kullanımı, işletmenin pazardaki
rakiplerine karşı en güçlü silahını oluşturur. İnsan kaynaklarının etkin kullanımı, ihtiyaç
planlaması, motivasyonun sağlanması, eğitim ve geliştirme gibi temel konuları
kapsamaktadır. İşletme bünyesinde yerine getirilmesi gereken fonksiyonların iyi
tanımlanması ilk aşamadır. Bunu, bu fonksiyonların gereklerine göre uygun çalışan
vasıflarının neler olduğunun belirlenmesi takip eder. Bir sonraki aşama ise aranan
özelliklere sahip personelin tespit edilerek işe alınmasıdır. Bu planlama ve uygulama,
işletmenin belirlediği hedeflere çabuk ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Artan verimlilik
ve esneklik doğal olarak basın işletmesinin pazardaki rekabet gücünün de artmasına
sebep olmaktadır. İnsan kaynaklarının yönetiminin önemli bölümlerinden biri de insan
kaynakları geliştirmedir. 1980’lerin sonlarına doğru oluşmaya başlayan insan
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kaynakları geliştirmenin geleneksel eğitim anlayışından temel farkı, örgüt geliştirme ve
kariyer geliştirme fonksiyonlarını gelişim sürecine dahil etmesidir. (Durmuş – Arat,
1994, s. 201)
Basın işletmelerinin pazardaki rekabet gücünde temel faktörlerden biri de
teknolojidir. Teknoloji, bir işletmenin maliyet yapısı ve farklılaşmasını etkilediği
taktirde rekabet avantajı üzerinde belirleyici rol oynar. Zamanlama nedeniyle basın
işletmelerinde teknoloji işletmenin rekabet konumunu etkiler. Habere çabuk ve önce
ulaşma isteği bu konumda en önemli rekabet konusunu oluşturur. Ayrıca ileri teknoloji
sayesinde işletmedeki çeşitli fonksiyonların işlevleri basitleştirilebilir. Yönetim ve
çalışanlar arasında artan iletişim sayesinde işletme hedefleri ve amaçları tüm çalışanlara
kolaylıkla duyurulabilir. Endüstri kolu ve pazarla ilgili verilere internet yardımıyla
kolaylıkla ulaşılabilir. Zaman alan pek çok iş, bilgisayar ve internet sayesinde daha
doğru bir şekilde ve kısa zamanda yerine getirilebilir. (Fink, 1998, s. 177)
Basın işletmelerinin finansal yapısı ve gücü rekabet avantajı yaratacak birçok
temel kriter için kaynak oluşturur. Finansal güç, işletmenin varlıkları, likiditesi,
borçları, borçlarını ödeyebilme gücü, toplam borçlarının sermayesine oranı gibi daha da
çoğaltılabilecek pek çok kriterin genel bir sonucunu ifade etmektedir. İşletme için en
önemli özelliklerinden biri yatırımlarını öz kaynaklardan mı yoksa borçlarla mı
karşıladığıdır. Bu tercih veya kimi zaman da zorunluluk işletmenin maliyetlerini
doğrudan etkiler. Finansal açıdan güçlü, nakit varlıkları yüksek basın işletmelerinin,
uygun maliyetle borç bulabilme imkanları daha yüksektir. Finansal açıdan bir işletmeyi
güçlü kılan bir diğer etken ise hissedarların gücü ve işletmeye olan güvenleridir.
Ortaklık yapısı güçlü olan işletmelerin kendi hissedarlarından yeni sermaye edinimi
şansı daha yüksek ve bunun sonucu olarak finansman maliyetleri daha düşüktür.
Finansal güç, basın işletmelerine, rakiplerine göre daha esnek olma imkanı verir. Bu
esneklik sayesinde işletme, tüketici taleplerine daha hızlı cevap vererek elde ettikleri
rekabet avantajı sayesinde gelirlerini ve karlarını dolayısıyla da bu döngüyü
tamamlayarak finansal güçlerini daha da arttırırlar. ( Teker, 1999, s. 108)
Sonuç
İletişim, insanın türsel özelliği olan toplumsallaşırlığının bir yansımasıdır.
Algılanabilen her şey iletişim sürecini başlatır. Bunun daha ileri düzeyi ise, gazete,
radyo, televizyon gibi yayın organları aracılığıyla işleyen kitle iletişimidir. Kitle
haberleşme araçları geleneksel toplumda sözlü olarak yapılan haberleşmeyi
tamamlamakta, bunun ötesinde toplum yapısını da etkilemektedir. Bu kitle iletişim
araçları içinde önemli bir yer teşkil eden ve en eski kitle haberleşme aracı olan yazılı
basın günümüzde de halen önemini korumaktadır.
Küreselleşmeyle birlikte bilgiye olan ihtiyacın artması, insanların kendilerinden
kilometrelerce uzaklıkta olan olaylara da ilgi duymalarına neden olmuş ve kitle
iletişiminin önemi her geçen gün artmıştır. Bu durum, pazarın yapısını da etkileyerek
yoğun rekabet ortamının yaşanmasına neden olmaktadır. Bu rekabet koşullarında basın
işletmelerinin ayakta kalma çabaları ile bu işletmeler, günümüzde adeta birer sınai
kuruluşu haline gelmişlerdir ve halkı bilgilendirme konusunda kıyasıya bir yarış
içindedirler. Yoğun rekabet ortamında bilgiye daha hızlı ulaşmak için çaba harcamakta,
bu durum pahalı teknoloji ile birlikte yüksek maliyetlere de katlanmalarını gerekli
kılmaktadır. Değişken pazar koşullarında faaliyet gösteren bu işletmeler, kamusal
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görevlerinin yanında sektördeki rekabete dayanabilmek amacıyla kar elde etme arzusu
ile ticari kaygılara düşmektedir. Haber verme ve halkı eğitme gibi kamusal görevi ön
planda olan bu işletmelerde kar elde etme olgusu, rekabete dayanabilme ve pazar payını
güçlendirme isteği bazen bu kuruluşların asıl görevlerinden uzaklaşmalarına neden
olmaktadır. (Mucuk, 1997, s. 180)
Diğer işletmelerle kıyaslandığında, basın işletmelerinin kamusal görevleri daha
ağır basmaktadır. Bu işletmeler fikri ürün üreten işletmelerdir. Ürettikleri bu ürün, fikri
ve bedeni çabalar sonucunda ortaya çıkmakta ve gazete okuma alışkanlığının halen
gelişmediği bir ülkede alıcılara sunulmaktadır. Bu durumda en iyiyi sunmak ve reklam
gelirlerini en iyi düzeyde tutmak basın işletmeleri için bir zorunluluktur. Bu yüzden
sadece maliyet ve üretim hesabı ile yönetilmeleri mümkün değildir. Geniş faaliyet alanı
ile toplumsal etkilere ve baskılara açık olan basın işletmelerinin kamusal görevlerini
yerine getirmeleri güçlü bir yapıya sahip olmalarını gerekli kılmaktadır. Bu yapının
mevcut risklere karşı korunması ve gerekli önlemlerin alınması bu işletmeleri rekabet
ortamında avantajlı duruma getirecektir. Türkiye gibi gelişmekte olan, ekonomik
dengelerin sık değişime uğradığı bir ülkede faaliyet gösteren basın işletmelerinin risk
yönetimi açısından iyi değerlendirilmesi önemlidir. Çünkü faaliyet alanı nedeniyle
işletme içi ve işletme dışı risklere açık olan işletmelerdir. Bu risklerin iyi yönetilmesi
bu işletmelere faaliyetlerinde esneklik sağlar. (Mucuk, 1997, s. 185)
Basın işletmeleri de diğer işletmeler gibi belirli işletme faaliyetlerini yürütmekte
olup diğer işletmelerin sahip olduğu tüm risklere açıktır. İşletme faaliyetlerinin
yürütülmesi bazı risklerin de göze alınmasını gerektirir. Yoğun rekabet ortamında bu
işletmeler bazen riski göze almaktadırlar. Ancak bu faaliyetleri sırasında aldıkları
risklerin etkisini azaltmaya çalışırlar. Risk kontrolünde iki temel amaç mevcuttur.
Bunlardan birincisi riskin derecesini en aza indirgeme, ikincisi ise risk kapsamında
meydana gelen hasar ya da kayıpları en düşük maliyetle finanse etmektir. İşletmelerin
karşılaştıkları riskler, şekli ne olursa olsun sermaye azalışına sebep olurlar. Ayrıca
işletmenin hedeflediği kardan sapmasına ve en tehlikelisi de sermayenin tamamen
kaybına yol açabilmektedirler.
Basın işletmelerinin karşı karşıya olduğu risklerin bir kısmı sistemden
kaynaklanan ve işletme içi önlem alınarak kontrol edilebilen risklerdir. Bunlar arasında
enflasyon, faiz oranı, kur riski, yasal riskler sayılabilir. Bunun yanında işletme içi
faaliyetlerden kaynaklanan riskler mevcuttur. Üretim, pazarlama, satın alma riskleri
buna örnek olarak verilebilir. Bu riskler de başarılı bir risk yönetimi politikasıyla
önlenebilir ya da etkileri azaltılabilir. İyi bir risk yönetim politikası olması basın
işletmesini, rekabet ortamında güçlü kılar. Çünkü bu işletmeler için sermaye kaybı
yanında prestij kaybı da önemlidir. Basın işletmelerinin okuyucu ve reklam veren
olmak üzere iki tür müşterisi vardır. Ayakta kalabilmek için her iki grubu da tatmin
etmek durumunda olup bu da ancak güçlü bir yapıyla mümkün olmaktadır. Aksi halde
faaliyetleri esnasında ilişki içinde bulunduğu iç ve dış baskılara boyun eğmek ve
özgürlüğünden ödün vermek durumunda kalacaktır ki bu da kamusal görevlerini göz
ardı etmesi demektir. (Pritchard, 1997, s. 23)
Basın işletmelerinin faaliyetleri nedeniyle maruz kaldıkları riskleri tamamen
önlemeleri mümkün olmayabilir. Zaten risk yönetiminin bir amacı da önlenemeyen
risklerin zararlarının minimum kılınmasıdır. Risklerin etkilerinin azaltılmasında en sık
kullanılan yöntem, risk transferidir. Böylece işletmenin karşılaşma ihtimali olan riskler
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nedeniyle uğrayacağı maddi zarar sigorta şirketine devredilmektedir. Önerilen orta ve
büyük şiddette risklerin sigorta şirketine devridir. Düşük şiddette riskler için bir risk
fonu ayrılması uygundur. Bu tür riskler dışarıdan borçlanma yoluyla da finanse
edilebilir. Böylece işletme bu riskler için varlıklarını likit tutmak zorunda kalmaz.
(Tevfik, 1997, s. 287)
İşletmelerin sahip olduğu risklerin sadece finansal anlamda değil; tüm faaliyet
alanlarında tanımlanması ve tüm personelin bu programa dahil edilmesi önemlidir.
Sadece önlem almaktan ziyade geçmiş verilere de dayanarak mevcut durumun ortaya
konması, iyileştirme konusunda planlama yapılması ve hedeflerin saptanması
gereklidir. Tüm bu çalışmalar kalite iyileştirme faaliyetleri kapsamında sürdürülebilir.
Risklerin tespitinde en önemli kavramlardan biri personelin eğitimi ve
işbirliğinin sağlanmasıdır. Bu anlamda düzenli olarak yapılan eğitimlerle işletmenin
sahip olduğu riskler anlatılmalı, bu risklerin izlenme yöntemleri konusunda bilgi
verilerek yardım sağlanmalıdır. Bunlara mesleki eğitimler, yangın eğitimi, acil durum
eğitimi örnek olarak verilebilir. Bir diğer önemli konu da oluşan hataların düzenli
olarak raporlanmasını sağlayan bir sistemin kurulması ve hataların doğru olarak
tespitini sağlamak amacıyla personele cezai yaptırımların uygulanmamasıdır. Aksi
halde risklere bağlı hataların doğru olarak bildirimi mümkün olmayacaktır. Oluşan
hataların cezai yaptırımla değil; eğitimle çözümlenebileceği unutulmamalıdır. (Gönenli,
1998, s. 98)
Yoğun rekabetin hüküm sürdüğü basın sektöründe, rekabet avantajı sağlaması
bakımından müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin izlenmesi, analiz edilmesi ve üretime
yönlendirilmesi önem taşır. Bu konuda yaşanan güçlük, basın işletmelerinin okuyucu
ve reklam verenler olmak üzere 2 ayrı müşteri grubuna hitap etmesidir. Her iki grup da
yapı ve beklentiler açısından birbirinden farklıdır ve iki grubun da iyi izlenmesi gerekir.
Okuyucular için gazetenin fiyatı, içeriği gibi konular önem taşırken, reklam verenler
için gazetenin tirajı önemlidir. Bu nedenle, müşteri beklentilerini tespit ederek bu
konuda bir veri tabanı oluşturulmasını sağlayan bir network sisteminin işletmeye
yerleştirilmesi ve risk yönetimiyle desteklenmesi işletmeye avantaj sağlayacaktır.
(Özkan, 1999, s. 185)
Risk yönetimi konusunda önerilen bir konu da işletme içi denetim sisteminin
kurulması ve düzenli aralıklarla iç denetim yapılmasıdır. Bu denetimlerin tüm birimleri
kapsaması ve sonuçlarının değerlendirilerek, önlemlerin belirlenmesi ve iyileştirme
planının oluşturulması önem taşımaktadır. Tüm bu çalışmalar işletmede kurulan ve
düzenli olarak toplanan bir Risk Komitesi ile sürdürülebilir. Bu komite, işletmenin risk
politikasının belirlenmesinden, risk yönetimi stratejilerinin uygulanmasından ve
Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasından sorumlu olmalıdır.
Sonuç olarak rekabetin yoğun olduğu bir pazarda faaliyet gösteren basın
işletmeleri, birçok risk ile karşı karşıya kalmaktadır. En önemli hammaddesi olan
kağıtta ithalata olan bağımlılığı, pahalı ve gelişmiş teknoloji ile çalışmaları ve
yatırımları, bu işletmeleri temel faaliyetlerinde de dahi kur riski, faiz oranı, enflasyon
riski gibi genel risklere açık hale getirmektedir. Bunun yanında işletme faaliyetlerinden
kaynaklanan üretim, dağıtım, personel riski gibi risklere maruzdur. Bu riskler iyi
yönetilmediği durumda işletme karlılığı başta olmak üzere tüm alanlarda etkisi olacağı
açıktır. Bu risklerin öncelikli işletmeye özgü bir şekilde tanımlanması, daha sonra
analiz edilmesi, takibi ve oluştuğu anda minimum maliyetle telafisi önem taşır.
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Türkiye Ve Farklı Avrupa Ülkelerinde Yerel Televizyonların Ortaya Çıkış Süreci
Arş. Gör. Selin TÜZÜN
Özet
1970’lerde kök salarak 1980’lerde yoğunlaşan katılım, ifade özgürlüğü, eşitlik gibi arayışlar, adem-i
merkeziyetçi anlayış ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler merkezi yayıncılık sistemlerinin meşruiyetinin
sorgulanmasına neden olmuştur. Yeni iletişim ortamında ülkelerin yayıncılık politikalarını değiştirmesi kaçınılmaz
hale gelmiştir. Katılımcı demokrasinin geliştiği Avrupa ülkeleri değişen iletişim ortamında kamu yararı ilkesinin
zarar görmemesi için gerekli tedbirleri alarak yerel televizyonların çoğulcu platformlar haline gelebilmesi için gerekli
zemini inşa etmeye çalışmışlardır. Türkiye örneğinde ise ilk özel televizyon Star 1’in 1990 yılında yayınlarına
başlamasından sonra birbiri ardına yayınlarına başlayan yerel televizyonların toplumsal boyutu ihmal edilmiştir. 1994
yılında 3984 sayılı yasanın yürürlüğe girmesine dek yerel televizyonlar hiçbir düzenleme ya da planlamaya tabi
olmamıştır. Çalışmanın ilk bölümünde farklı Avrupa ülkelerinde yerel televizyon yayıncılığının ilk yılları gözden
geçirilecek, ikinci bölümdeyse Türkiye’de yerel televizyonların hangi şartlar altında doğduğu anlaşılmaya
çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler
Yerel Televizyonlar, Türkiye, Avrupa, Yayıncılık Politikaları
Abstract
Having their roots back in the 70’s, the demands for participation, freedom of expression, equality and
decentralization became more intense in the 80’s. The increased demands accompanied by new communication
technologies brought the justification of centralist broadcasting systems into question. The countries having strong
traditions of participative democracy have taken the necessary precautions to let the local televisions become pluralist
platforms. However in the example of Turkey, with the launch of the first private television channel Star 1, the
number of television channels increased uncontrollably without being subject to any regulation or planning until the
broadcasting law 3984 passed by the Turkish parliament on 13 April 1994. The first part of this article is an attempt
to understand the characteristics of the first years of local television broadcasting in different European countries, and
the second part tries to explore the conditions under which the local televisions flourished in Turkey.
Key Words
Local Televisions, Europe, Turkey, Broadcasting Policies

1.Giriş
1980’ler, temsili demokrasiye yöneltilen eleştirilerin arttığı, artan toplumsal
talepler doğrultusunda hükümetlerin merkezi idari sistemlerini yerinden yönetim
anlayışı doğrultusunda yeniden şekillendirmek zorunda kaldığı yıllardır. Birçok ülkede
yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları bu yıllarda arttırılmıştır. Toplumdaki farklı
kesimler seslerini duyurabilecekleri farklı platformlar vasıtasıyla gündelik yaşamlarını
ilgilendiren konular üzerinde daha fazla söz sahibi olabilmeyi talep etmişlerdir. Yoğun
bürokrasileri ve hiyerarşik yapıları nedeniyle eleştirilen merkezi yönetim sistemlerinin
etkinliği sorgulanmaya başlanmıştır. Temel var olma nedeni kent toplumunun
gereksinimlerine çözüm getirmek olan yerel yönetimlerin, bu işlevlerini ancak
toplumdan gereksinimleri ile ilgili sağlıklı veriler alabildiği takdirde
gerçekleştirebileceği vurgulanmış, yönetilenler ve yöneticiler arasında sürekli bir
etkileşim ve iletişimin varlığının gerekliliği kabul görmüştür. (K.Göymen,s:2838,1996)
Katılım, çokseslilik gibi kavramların önem kazandığı bu siyasal ve toplumsal ortamda
ekonomik güçlerin de radyo ve televizyon yayıncılığında devlet tekelinin kalkması
gerektiği doğrultusundaki baskıları artmıştır. Ekonomik güçler asıl hedef ticarileşme
yerine toplumsal ve siyasal bağlama uygun olarak özgürlük, çoğulculuk, tercih hakkı,
değişim gibi kavramların üzerinde durmuşlardır. (C.Pekman, s:36,1997)
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Bütün bu toplumsal ve siyasal gelişmelerle iletişim teknolojilerinde yaşanan
önemli gelişmelerin eş zamanlı olması, merkezi yayıncılık sistemlerinin
yerelleştirilmesi doğrultusundaki taleplerin artmasına neden olmuştur. Elektronik
yayıncılıkta yerelleşmeyi destekleyen kesimler, vatandaşların iletişim araçlarına erişim
olanaklarının arttırılması, iletişim araçlarının toplumdaki farklı kesimlerin seslerini
duyurabildikleri çoğulcu platformlar haline gelmesi; iktidarların merkezi yayıncılık
sistemlerindeki baskı ve yönlendirmelerinin ortadan kaldırılması gerekliliğine vurgu
yapmışlardır. Yayıncılığın yerel düzeyde düzenlenmesi tartışmalarıysa iki konuda
odaklanmıştır: Yerel olanın tanımlanması ve yerel yayın kurumlarının yapısal
düzenlenmesi. Ülkelerin farklı coğrafi ve kültürel yapıları, onların farklı yerel tanımları
geliştirmesine neden olmuştur. Bazı ülkelerde coğrafi olarak küçük bir bölge yerel
olarak tanımlanırken, bazılarında belli bir bütünlüğü olan insan toplulukları yerel
kavramı kapsamında düşünülmüştür. (N. Timisi, 2001) Kimi ülkeler siyasal
geleneklerine, tarihsel deneyimlerine dayanarak yerel tanımını coğrafi yerellik
ekseninde yapmayı tercih etmiş olsalar da modern toplumlarda gelişen iletişim ve
ulaşım teknolojilerinin ekonomik, kültürel, toplumsal ilişkilere erişimi mekansal
sınırlamalardan kurtarması, yerelin sabit fiziksel bir mekan olarak tanımlanmasını
sorunlu hale getirmiştir. Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı
(WALD), günümüz toplumlarında yerel kavramının toplumsal gelişim ve değişimler
sonucunda sürekli bir değişim halinde olduğunu, yapılması gerekenin yereli bir değer
olarak savunmak olduğunun altını çizmiştir. (WALD, s:2, 1997 )
2. Kuzey ve Güney Avrupa Ülkelerinde Yerel Radyo ve Televizyonların
Yayınlarına Başlaması:
İletişim sistemleri ülkelerin siyasal kültürlerinin tamamlayıcı bir parçasıdır. (B.
Çaplı, s:31,2001) Dolayısıyla Avrupa Devletleri yerleşik iletişim düzenini tehdit
edebilecek duruma gelen teknolojik ve toplumsal gelişmelere siyasal kültürleri ile
örtüşen farklı tepkiler vermiştir.
2.1 Güney Avrupa Ülkelerinde Deregülasyon
Avrupa Ülkelerinde kimi kamu yayıncıları, yeni radyo ve televizyon kanalları
açarak toplumun değişen beklentilerini karşılamaya çalışmıştır; kimisiyse yerel ölçekte
deneysel radyo ve televizyon yayınlarına başlanmasına destek vermiştir. Kamu yararı
ilkesinin yeni medya ortamında zarar görmesini engellemek isteyen ülkelerde tecimsel
kuruluşların yerel ölçekte radyo ve televizyon yayınları yapmasına izin verilmemiştir.
Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde yerel radyo ve televizyonların toplumdaki farklı
grupların seslerini duyurduğu platformlar haline gelebilmeleri için gerekli düzenlemeler
yapılmıştır. İtalya, Fransa ve Türkiye gibi politik kültüründe merkeziyetçi öğelerin fazla
olduğu, radyo ve televizyonların devletin sıkı denetimi altında tutulduğu ülkelerdeyse
daha önceki sıkı denetimin aksine, yerel radyo ve televizyon yayıncılığı tam bir yasal
boşlukta başlamıştır.
70’lerde, İtalya’da Sosyalist Parti, Komünist Parti, sendikalar, politik ve
toplumsal hareketlerle bağlantısı bulunan ve yerel ölçekte yayın yapan pek çok radyo ve
televizyon ortaya çıkmıştır. Hükümetin izlediği “laissez faire” politikası ve 1976’da
Anayasa Mahkemesi’nin RAI’ın radyo ve televizyon yayıncılığındaki tekelinin sadece
yerel düzeyde olduğunu belirten kararı, radyo ve televizyonların sayısında kontrol
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edilemez bir artış yaşanmasına neden olmuştur. İlk başta genellikle belli toplumsal
hareketlerle bağlantılı olan ya da belli politik amaçlar güden yerel radyo ve televizyon
kuruluşlarının ekonomik olarak ayakta kalmakta zorlanması, bu kuruluşların çoğunun
frekanslarını karaborsada satarak daha büyük bölgesel ve ulusal kuruluşların bünyesine
dâhil olmasına neden olmuştur. Herhangi bir düzenlemeye tabi olmadan yayınlarına
başlayan yerel radyo ve televizyon kuruluşlarında zamanla ekonomik çıkarlar hakim
hale gelmiştir. (M. Hibberd, s:237,2001)
Fransa’da da devlet tekelindeki radyo televizyon kuruluşunda muhalif görüşlere
yeterince yer verilmemesi, 1978’de Fransız Ekoloji Partisi’nin yerel düzeyde radyo
yayınlarına başlamasına neden olmuştur. Bu girişimin ardından Fransa’da birçok kaçak
istasyon faaliyete başlamıştır. 1981’de Cumhurbaşkanlığına Sosyalist aday Mitterand’ın
gelmesinin ardından Sosyalistlerin adem-i merkeziyetçi politikalarıyla uyum içinde,
yerel radyolar yasal hale gelmiştir. İtalya ve Fransa’nın dışında İspanya, Portekiz,
İrlanda, Hollanda ve Belçika’da da korsan radyolar yayınlarına başlamıştır.
(O.Prehn,s:250,1992) Yerel radyo ve televizyon yayınlarının yasalara rağmen başladığı
pek çok Güney Avrupa ülkesinin aksine, Kuzey Avrupa ülkelerinde hükümetler yerel
ölçekte radyo ve televizyon yayınlarının başlamasına destek vermiştir.
2.2. Avrupa’da Deneysel Statüdeki Yerel Radyo ve Televizyon Yayınlarına
Örnekler
Öncelikle İngiltere, Almanya, Hollanda ve Kuzey Avrupa ülkelerinde başlayan
deneysel statüdeki yerel radyo ve televizyon yayınlarının amacı sınırlı bir coğrafi alana
yayın yapan yerel yayın kuruluşlarının yayınlarını sürdürebilip sürdüremediklerini
görmek ve yerel düzeyde katılıma katkılarını sınamaktır. Bu yayınların ortak özellikleri
reklam almamaları, profesyonel olmamaları ve yörede yaşayanların program üretimine
katılımına olanak tanımalarıdır. (O.Prehn,s:256,1992) Avrupa’da ilk yerel radyo ve
televizyon yayınları İngiltere’de 1951 tarihli bir hükümet önerisinden hareketle
başlamıştır. İlk bağımsız yerel radyo yayınları(ILR), IBA (Independent Broadcasting
Authority) denetiminde 1973’de başlamıştır 1972’de ise deneysel yerel televizyon
yayınlarına başlanmıştır. 1976’da, kablo üzerinden yayın yapan ilk topluluk radyosu
yayınlarına başlamıştır. (P.Gray,s:156,1991) Bu deneysel yayınlara insanların elektronik
medyaya erişime ve profesyonel olmayan kişiler tarafından üretilen yerel enformasyona
ihtiyaç duydukları varsayımlarından hareketle başlanmıştır. Deneme sürecinde
toplumdaki farklı gruplar ile kablo şirketlerinin çıkarları arasında bir denge kurulmaya
çalışılmıştır.(O.Prehn, s.251,1991)
1970’lerin ortalarında Danimarka’da, Hollanda’da ve Belçika’nın Flaman ve
Alman topluluklarında, Amerika’daki kabloya erişim özgürlüğünden ve Kebec’deki
topluluk televizyonlarından esinlenen televizyonlar deneysel yayınlarına başlamıştır.
Hollanda’da 1988’e kadar deneysel statüdeki yayınlarına devam eden yerel
televizyonların tabi olduğu kurallar son derece nettir. Her bir topluluk tek bir televizyon
istasyonuna sahip olabilir. Yönetim kurulunda farklı toplumsal kesimlerin temsilcilerine
yer verilmelidir ve kanalların finansmanı yerel yönetimlerce karşılanır. Hollanda’da
deneysel statüdeki yerel televizyonların karşılaştığı sorunlar, yerel televizyonların
“OLON” adında federatif bir örgütlenmenin çatısı altında birleşmesine neden olmuştur.
Danimarka’daysa yerel ölçekte deneysel radyo ve televizyon yayınlarına 1973’te
başlanmıştır. 1980’de radyo ve televizyon yayıncılığı yapmak için lisans başvurusunda
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bulunan 150 adaydan 24’ünün projesi seçilmiştir. Başvuruda bulunan kuruluşların
projeleri değerlendirilirken, yerel gereksinimlere cevap vermeleri ve üretimlerinin
önemli bir kısmını kendilerinin gerçekleştirmesine dikkat edilmiştir. Danimarka’da da
yerel yayın kuruluşlarının finansmanı yerel yönetimlerce karşılanmıştır. Danimarka’ya
özgü bir durum 1986’da İşçi Hareketi’nin yerel medyanın finansmanını sağlamak
amacıyla bir şirket kurmasıdır. Yerel istasyonlarda hissedar durumunda bulunan “AEM
INVEST A/S” adlı şirket yerel medyaya yatırım yapmıştır.
Belçika’da deneysel statüde Fransızca yayın yapan onbir yerel televizyon
1986’da çıkarılan bir kararnameyle tanınmıştır. Bu televizyonlar, yerel televizyonlar
arasındaki program alışverişini sağlayan “Vidéotrame” adlı bir federasyonun çatısı
altında birleşmiştir. Fransızca yayın yapan televizyonların tanınmasından iki yıl sonra
çıkarılan bir kararnameyle, Flaman kesiminde Flamanca yayın yapan dört televizyon
kuruluşu yasal olarak tanınmıştır. Bu kuruluşların finansmanlarını kendilerinin
sağlaması ve Flaman görsel- işitsel endüstrisinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla
yayınladıkları programların %50-%70’ni kendilerinin üretmesi zorunlu tutulmuştur.
Belçika’da yerel televizyonların gelir kaynakları çeşitlilik göstermiştir. Belçika Fransız
Topluluğu Bakanlığı kuruluşların yayınlarını sürdürebilmeleri için fonlar sağlamıştır,
ekipmanların finansmanına katkıda bulunmuştur. Yerel yönetimler de topluluk
televizyonlarına fonlarla destek olmuşlardır. Ayrıca yerel televizyonlar ürettikleri
programların satışından ve reklâmlardan da gelir elde etmişlerdir. (Y.M.Lefebvre,s:4550,1992)
1980’de Norveç’te 1933 tarihli yasa değiştirilmiştir. Kamu yayıncısı NRK’nin
radyo ve televizyon yayıncılığındaki tekelinin istisnalar dışında devam edeceği
belirtilmiştir. Bu değişiklik, Norveç’te yerel radyoların doğmasına olanak tanımıştır.
1984’te Kare Willoch’un başında olduğu Muhafazakâr Hükümet döneminde yapılan
yasal değişiklikle, önceden belirlenmiş 40 noktada yerel televizyon yayıncılığı
yapılması olanaklı hale gelmiştir. Hükümet 750 başvuru arasından toplumdaki farklı
çıkar gruplarını temsil etmelerine dikkat ederek 119 yerel televizyona, 380 yerel
radyoya lisans vermiştir. Norveç’te yerel radyo ve televizyonların reklam alması
yasaklanmıştır. Finansman açısından sorun yaşayan pek çok yayıncı kuruluşa “The
Christian People’s Party” (Hristiyan İnsanlar Partisi) destek vermiştir. İsveç’teyse yerel
ölçekte deneysel radyo yayınları 1979’da başlamıştır. 1981’de hükümet komisyonun
raporu kamu yayıncısı “Sveriges Radio’nun” yayınlarının yerel yayıncılığın
gereksinimlerini yerine getirmekte yetersiz kaldığını ve mevcut frekansların 200 düşük
güçlü istasyonun varlığına olanak tanıyabileceğini belirtmiştir. Hükümetteki
Muhafazakâr Parti bağımsız Narradio’nun (yakın radyo) çatısı altında farklı grupların
deneysel statüde yayıncılık yapmasına olanak tanımıştır. 1982’de topluluk radyoları
yasal hale gelmiştir. 16 mevkide yayınlara başlanılmasına karar verilmiş ve lisans
alabilmek için 500 kuruluş müracaatta bulunmuştur. Lisansların çoğu kiliselere siyasal
partilere verilse de sendikalar, göçmen işçi birlikleri, eğitsel dernekler, etnik gruplar da
yerel düzeyde yayın yapma olanağına kavuşmuştur. 1988’de İsveç’te 15.000 gönüllü
tarafından yürütülen, yılda toplam 16.000 saat radyo yayını yapan, 2000 farklı kuruluş
vardır. (E. Noam, s:209-210,1991)
Başından beri radyo televizyon yayıncılığının ağırlıklı olarak eyaletler
vasıtasıyla yürütüldüğü Almanya’da vatandaşların radyo televizyonların program
üretimine katılması konusundaki ilk girişimler 1928’de başlamıştır. Alman Radyo

204

Çalışanları Derneği, EV, Reichstag’daki seçimlerden önce ciddi amatör grupların radyo
yayınları yapabildiği deneysel kanalların hizmete sunulmasını önermiştir. Bu öneri
1978’de hayata geçirilebilmiştir. Dört pilot şehirde, Ludwigshafen, Dortmund, Münih
ve Berlin’de; yerel ölçekte radyo ve televizyon yayını yapabilmek için açık kanalların
oluşturulması projesi uygulamaya konulmuştur. 1980’de iletişim uzmanları, kilise
temsilcileri, sendika temsilcileri, eyalet temsilcileri bir araya gelerek, açık kanalların
amaçlarını, uymaları gereken ilkeleri ve diğer temel noktaları içeren bir katalog
hazırlamıştır. Bu katalogda, açık kanalların sadece yerel ölçekte yayın yapabileceği,
vatandaşların iletişim profesyonellerine erişimini olanaklı hale getireceği ve bu
profesyonellerin vatandaşları yönetmeksizin ve manipüle etmeksizin, onlara yardımcı
olması gerektiği belirtilmiştir. (U.Kamp,s:46,1994)
3. Türkiye’de İlk Yerel Televizyonların Ortaya Çıkışı
3.1.Televizyon Yayıncılığında Kamu Tekelinin Fiili Olarak Sona Ermesi
Katılımcı demokrasinin geliştiği ülkelerde, devletler iletişim sektöründe,
toplumsal koşulların ve teknolojik gelişmelerin kaçınılmaz hale getirdiği değişiklikleri
farklı toplumsal aktörlerin çıkarlarını göz önünde tutarak, aşamalı bir şekilde
gerçekleştirmiştir. Bu şekilde yayıncılığın kamu yararı ilkesinin zarar görmemesi için
gerekli teknolojik ve yasal altyapıyı oluşturmaya çalışmışlardır. Bu ülkelerde yerel
medyanın, sermayenin denetimindeki ulusal medyanın görmezden geldiği,
marjinalleştirdiği kesimlerin fikir ve görüşlerinin iletimine olanak sağlayan, kamusal
tartışmaları zenginleştiren, toplumun farklı kesimleri arasında diyalog kurulmasına
katkıda bulunan mecralar haline gelmesi için gerekli zemin inşa edilmeye çalışılmıştır.
Yerel radyo ve televizyonların deneme sürecinden sonra yayınlarına başlaması,
ekonomik olarak ayakta kalmalarının mümkün olup olmadıklarının önceden tespit
edilmesini sağlamıştır. Ayrıca yayıncı kuruluşlara lisans verilirken toplumdaki farklı
grup ve toplulukların dengeli bir şekilde temsil edilip edilmediğine dikkat edilmesine
çalışılmıştır. Türkiye örneğinde ise radyo ve televizyon yayıncılığında gelişen iletişim
teknolojilerinin kaçınılmaz hale getirdiği değişiklikler, kamu yararı ilkesinden ziyade
ekonomik öncelikler göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmiştir. Başbakan Turgut
Özal siyasi tercihlerine uygun olarak diğer alanlarda olduğu gibi yayıncılıkta da
özelleştirmeye destek vererek televizyon yayıncılığının tecimselleşmesi için gerekli
zemini hazırlamaya başlamıştır. Bu dönemde televizyonda özel yapımların
yayınlanmasına izin verilerek özel yapım şirketleri güçlendirilmesine ve PTT
yatırımlarını arttırarak iletişim altyapısının geliştirilmesine çalışılmıştır. Özal hükümeti
döneminde ne özgürlükler ne de kuruluş ve işletme açısından yayıncılık alanını
ilgilendirecek yasal gelişmeler yaşanmıştır. Hükümetin ekonomi öncelikli
politikalarıyla uyum içinde TRT ekranının özel yapımcılara açılmasıyla, sinema video
sektörü ama daha da önemlisi reklam sektörü geliştirilmeye; “televizyon yapım
endüstrisi” oluşturulmaya çalışılmıştır. (B. Kejanlıoğlu, ss:264- 269, 2004)
1987 yılından başlayarak TRT vericilerinin PTT’ye devri çalışmalarına
başlanmıştır. 21 Ocak 1989 tarihinde 3517 sayılı yasayla TRT’nin tüm radyo ve
televizyon vericileri ve 1354 teknik personeli PTT Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir.
Bu değişiklikle, TRT’nin gerçekleştirdiği teknik görevler, Ulaştırma Bakanlığı gibi
siyasal kimliğe sahip bir kuruma bağlı olan PTT tarafından gerçekleştirilmeye
başlanmıştır. (Ö. Cankaya, s:79,1997) 3517 sayılı Kanun kamuoyunda tartışma
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yaratmıştır. Muhalefet Partisi SHP, kanunun Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle
Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur. Anayasa Mahkemesi’nin uygulamayı Anayasaya
aykırı bulması üzerine, PTT’nin TRT’ye vericileri tekrar devretmesi gündeme gelmiştir.
(Cumhuriyet, 1990) Fakat Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen aradan geçen bir
yılı aşkın süre içinde ne vericiler ne de personel PTT’den TRT’ye devredilmiştir.
(Cumhuriyet, 1992) Cumhurbaşkanı Turgut Özal Anayasa Mahkemesi’nin vericilerin
TRT’ye devrine ilişkin kararına rağmen TRT’nin işinin programcılık yapmak olduğunu,
işin teknik yönünün PTT’nin üstlenmesi gerektiği görüşünü savunmaya devam etmiştir.
(H. Yengin, s:88,1994) Özal’ın vericilerin TRT’den PTT’ye devrine ilişkin görüşleri,
televizyon yayıncılığının özel girişimcilere açılmasına verdiği üstü kapalı desteği
belirginleştirmiştir. Ayrıca Turgut Özal’ın açıklamalarıyla, girişimcilere uygulamaların
her zaman için mevcut yasal çerçeveye uymak zorunda olmadığı mesajı verilmiştir.
1990 yılında ilk özel televizyon Star 1 uydu üzerinden Türkiye’ye yönelik
yayınlarına başlamıştır. Belediyelerin çanak antenlerle Star TV’nin yayınlarının erişim
alanını genişletmesi, PTT’nin Star 1’in program sinyallerini uyduya yollayıp, Star 1’e
link hatlarını kullandırtması özel radyo ve televizyon istasyonu kurmak isteyen
girişimcileri harekete geçirmiştir. (D. Çatalbaş, s. 127,2000) Bunun yanı sıra dönemin
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın bir Amerika gezisi sırasında yurtdışından Türkiye’ye
Türkçe televizyon yayın yapılmasını engelleyen bir kural olmadığını söylemesi de
girişimcileri cesaretlendirmiştir. (B. Çaplı, C. Dündar, s:1377,1995)
1990 yılının yaz aylarında Türkiye’de yayına geçmek için “Magic Box” dışında
beş şirket daha kurulmuştur. Sabah Gazetesi’nin Satel’i, Türkiye Gazetesi’nin Vizyonu,
Asil Nadir Grubu’nun NTV’si, Hürriyet Grubu’nun Ulusal’ı, Karacan Yayınları’nın
Karaca yayıncılık şirketleri kuruluşlarını tamamlamıştır. Fakat bu yayıncılık şirketleri
özel televizyonculuğa yasal izin verilene dek beklemeyi tercih etmişlerdir. Kimi yayın
şirketleri ise, TRT yasasının 37. maddesine dayanarak kanal kiralama yolunu seçmişler,
dışarıda program hazırlayarak bu programların TRT’de yayınlanmasını
sağlamışlardır.(Ö. Cankaya, s:87,1997)
27 Ocak 1992’de yine Magic Box Şirketi’nin sahipleri tarafından kurulan
Türkiye’nin ikinci özel televizyonu Teleon yayınlarına başlamıştır. Telsiz Genel
Müdürlüğü yetkilileri Teleon’un yayınlarını korsan olarak nitelendirmiştir. Devletin
yetkili kuruluşlarından birinin bu açık tavrına karşın, 4 milyar lira kuruluş sermayesi
olan Teleon’a, Türkiye Kalkınma Bankası 116 milyar liralık teşvik belgesi vermiştir.
Ayrıca Teleon’a yüzde otuzluk yatırım indirimi ve yüzde yüzlük gümrük muafiyeti
tanınmıştır. (H. Yengin, s:143,1994) Hükümetin bu uygulamaları, özel radyo ve
televizyon yayıncılığını girişimciler için cazip hale getirmiştir. Teleon’u birbiri ardına
kurulan Show TV, Cine 5, TGRT, Kanal 6, Kanal D, HBB, ATV, Flash TV ve
Samanyolu izlemiştir. Bu kaotik geçiş döneminde ulusal radyo ve televizyonları yanı
sıra, Türkiye’nin dört bir tarafında yerel düzeyde yayın yapan radyo ve televizyon
istasyonları da kurulmuştur.
3.2. Türkiye’de İlk Yerel Televizyon Yayıncılığı Girişimleri
İlk özel televizyon kanalı Star 1’in 1990 yılında yurtdışından Türkiye’ye yönelik
yayınlarına başlamasının ardından yayınlarına başlayan pek çok ulusal televizyon
kanalının yanısıra İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde ve Anadolu’nun dört bir
tarafında yerel radyo ve televizyonlar birbiri ardına yayınlarına başlamışlardır. Özel
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radyo ve televizyon enflasyonunun yaşandığı bu geçiş döneminde radyo ve televizyon
yayıncılığı yapabilmek için bir verici ve bir anten sistemi kurmak yeterli olmuştur. 1994
yılında 3984 sayılı yasa kabul edilene kadar ne ulusal televizyonlar ne de yerel
televizyonlar herhangi bir yasal düzenlemeye tabi olmuşlardır. Her ne kadar Türkiye’de
yerel televizyon yayıncılığının bu kaotik dönemi hakkında başvurulabilecek kaynak
sayısı sınırlı olsa da; çalışmanın bu bölümünde üç alt başlık kapsamında Türkiye’deki
ilk yerel televizyon yayıncılığı girişimlerinden örnekler verilmeye çalışılacaktır. En son
bölümdeyse 3984 sayılı yasanın yerel televizyon yayıncılığına getirdiği
düzenlemelerden ve bu düzenlemelerin yerel televizyon yayıncılığı üzerindeki
etkilerinden bahsedilecektir.
a) Belediyelerin Yerel Televizyon Yayıncılığı Girişimlerine Örnekler
1989 yılında yapılan yerel seçimlerden sonra büyük kentlerde radyo ve
televizyon kurma hazırlıklarına girişilmiştir. Bu konuda üç girişim dikkat çekicidir:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin radyo ve televizyon kurma girişimleri, Ankara
Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri ve Bakırköy Belediyesi’nin belediye radyosu
kurma girişimleri. Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal, seçimler öncesinde
belediyelerin TRT ile ortak radyo ve televizyon yayını yapmasını destekler demeçler
vermiştir. Fakat seçimlerde SHP adaylarının üstünlük sağlamasının ardından
belediyelerin TRT ile işbirliği içinde radyo ve televizyon yayını yapması engellenmiştir.
Bunun üzerine belediyeler kendi radyo ve televizyonlarını kurmaya yönelmişlerdir. (H.
Topuz, M. Tali Öngören ve A. Aziz, 1990, ss:155-156)
Türkiye’nin ilk yerel televizyonlarından Boğaziçi Radyo Televizyonu BRT 3
Kasım 1992’de yayınlarına başlamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından
kurulan BRT’nin amacının yayınları vasıtasıyla İstanbul’un ekonomik, sosyal ve
kültürel sorunlarını sergilemek ve İstanbullularla belediye arasında bir haberleşme
köprüsü oluşturarak halka kentlilik bilinci kazandırmak olduğu açıklanmıştır.
(Cumhuriyet,1992) İstanbul’un yanı sıra Anadolu’nun pek çok farklı şehrinde özellikle
yerel şenlik dönemlerinde belediyeler birbiri ardına yerel televizyon yayınlarına
başlamıştır. Örneğin Dikili’de Dikili Belediyesi uydu yayınlarının izlenmesi için
kurduğu 5 Watt gücündeki antenle, uydu yayınlarından birini devreden çıkararak amatör
bir şekilde yayınlarına başlamıştır. Dönemin Dikili Belediye Başkanı’nın televizyon
istasyonu kurmak için gerekli olan çekimlerin, canlı yayının ve yansıtıcının maliyetinin
26 milyon lira olduğu; sadece şenlik süresince kanalın reklam gelirleriyle 50- 60 milyon
lira kar ettiği doğrultusundaki açıklamaları bölgedeki diğer belediyeleri de radyo ve
televizyon yayınları yapmaya teşvik etmiştir. Bölgede Bakırçay Belediyeler Birliği de
radyo ve televizyon yayınları yapmak için hazırlıklara başlamıştır.(N. Tokdemir, 1992)
Ayrıca Aliağa Belediyesi de şenliklerini Aliağa TV’den naklen yayınlamıştır. Aliağa
TV televizyon yayını yapabilmek için Inter Star’ın izlenebilmesi için kurduğu uydudan
yararlanmıştır. Belediye önceleri Inter Star’ın yayınlarını keserek VHS formatında
kaydettiği kasetleri yayınlamıştır. Daha sonra ise UHF bandından ayrılan başka bir
kanal üzerinden Inter Star’ın yayınlarını kesmeksizin yayınlarına devam etmiştir.
Bergama Belediyesi, Foça Belediyesi, Kayseri Belediyesi, Konya Belediyesi ve Sincan
Belediyesi de (Cumhuriyet,1992) yatırım ve çalışmalarını halka daha iyi duyurabilmek
amacıyla deneme niteliğindeki radyo ve televizyon yayınlarına başlamıştır. Toplumsal
yaşam açısından önem taşıyan bütün bu gelişmelere rağmen yasal boşluktan faydalanan
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bazı belediyeler kurdukları radyo ve televizyonları kişisel propaganda araçlarına
dönüştürmüşlerdir. Dönemin Konak Belediye Başkanı Ahmet Sarışın, belediyenin RTL
yayınlarının iletimi için kurduğu sistem vasıtasıyla RTL’in yayınlarını keserek kendi
konuşmalarını yayınlamıştır. (H. Erciyas, 1992) Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Belediye
Başkanı Ahmet Yılmaz’ın önceden VHS’ ye kaydettiği basın konferanslarını
yayınladığı ve muhaliflerinin kendisi hakkındaki iddialarını bu konferanslarda
yanıtladığı basına yansımıştır. Ayrıca Yılmaz, “korsanın korsanı” olarak nitelendirdiği
uygulamayla, Show TV’nin yayınları arasına yerel reklamları yerleştirerek
reklamverenden yayınlanan reklamların ücretini almıştır. (E. Gül, 1992)
b) Özel Girişimcilerin Televizyon Yayıncılığı Girişimlerine Örnekler
İstanbul’da Bostancı-Tuzla arasında 1.5 ay süresince test yayını yapan Kartal,
Maltepe, Pendik Televizyonu’nun 35 kişilik kadrosuyla 24 Ağustos 1992’de yayınlarına
başlayacağı açıklanmıştır. Kadrosu amatörlerden oluşan televizyon istasyonunun,
Anadolu Yakası’nda yayın yapacağı ve herhangi bir engelle karşılaşılırsa yayınlarını
Bulgaristan’dan sürdüreceği belirtilmiştir. Kanalın yasalara rağmen yayına başlama
cesareti göstermesi birbiri ardına yayınlarına başlayan ulusal kanalların herhangi bir
engelle karşılaşmamasıyla açıklanmıştır. (Y. Rençberler, 1992)
İstanbul’un yanısıra Marmara Bölgesindeki farklı illerde de yerel televizyonlar
birbiri ardına yayınlarına başlamıştır. Yasal boşlukta yapısal ve ekonomik sorunlarla ve
önemli altyapı eksiklikleriyle yayınlarına başlayan televizyonlar çoğu zaman güç ve
prestij araçlarına dönüşmüştür. 2005 yılında Marmara Bölgesi’ndeki üç il ve ilçesindeki
toplam altı televizyon kanalında gerçekleştirilen bir araştırmada kanalların kurucularının
hepsinin siyasal yaşamda aktif rol oynayan belediye başkanı, milletvekili, siyasal parti
üyesi gibi kişilerden oluştuğu ortaya çıkmıştır ve altı kanaldan beşinin yerel televizyon
enflasyonunun yaşandığı 1990’lı yılların ilk yarısında kurulduğu görülmüştür. (S.
Tüzün,2005)
Mevcut yasal düzenlemeye ve altyapı eksikliklerine rağmen 1990’lı yılların
başında Ege Bölgesi’nde de yerel televizyon sayısı artmaya devam etmiştir. 1992
yılında üç ay içinde Denizli’de altı radyo ve iki televizyon yayınlarına başlamıştır.
Diğer pek çok kentte olduğu gibi Denizli’de de kanal sayısının artmasıyla reklam
alanında kıyasıya bir rekabet yaşanmıştır. Özellikle özel radyolar reklam tarifelerini
1/5’e düşürmek zorunda kalmışlardır. Yetişmiş eleman yetersizliği ve maliyetleri
düşürme kaygısı yeni açılan kanallarda iş bulamayan lise ve yüksek okul mezunu
gençlerin istihdam edilmesine neden olmuştur. Kentte yayın yapan radyolardan birinin
sahibi, radyo ve televizyon sayısında yaşanan artışa rağmen kentin ekonomik
kapasitesinin ancak iki kanalın yayınlarını sürdürebilmesine olanak tanıyacağına dikkat
çekmiştir. (Ö. Yurtseven,1992)
c) Üniversitelerin Televizyon Yayıncılığı Girişimleri
Eskişehir’de bulunan Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi 6 Mart 1991
tarihinde deneme yayınlarına başlamıştır. Üniversite, 1989 yılından itibaren Avrupa
Komisyonu’nun televizyon eğitim programı yayın projesi “Chanel E” de Türkiye’yi
temsil etmiştir.
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Televizyonu 2 Kasım 1992 tarihinden
itibaren hafta içi üç gün yarım saatlik test yayını yapmaya başlamıştır. İstanbul
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Üniversitesi İletişim Fakültesi’ndeyse, 1992 yılının Şubat ayında başlatılan kurslarda
öğrencilere kamera, montaj, reji masası, ışıklandırma konularında eğitim verilmeye
başlanmıştır. Fakülte kanalının, özel televizyon yasasının yürürlüğe girmesiyle
yayınlarına başlaması öngörülmüştür. (H. Yengin, ss:165-166, 1994)
3.3. Yerel Televizyon Yayıncılığı Açısından 3984 Sayılı Yasa
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 133. Maddesi’nde 8 Temmuz 1993
tarihinde yapılan değişiklikle, radyo ve televizyon yayıncılığındaki devlet tekeli
kaldırılmıştır. Fakat 3984 sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları” adlı
yasa ancak 13 Nisan 1994 tarihinde kabul edilebilmiştir. 3984 sayılı yasa radyo ve
televizyonların kuruluşlarını, yayınlarını ve işlevlerini düzenlemiştir. Ayrıca bu yasa ile
Radyo Televizyon Yüksek Kurulu’nun yerini Radyo Televizyon Üst Kurulu almıştır.
(A. Aziz, s:109, 1999) Ulusal, bölgesel ve yerel televizyonların denetlenmesinde geniş
yetkilerle donatılan Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun özerkliği ve bağımsızlığı
tartışma konusudur. Ticari radyo ve televizyon kuruluşlarından alınacak lisans ücretleri
ve radyo ve televizyon kuruluşlarının reklam gelirlerinden alınacak payla kendi mali
kaynağına sahip olan kurulun üyelerinin seçim biçimi kurulu adeta bir yasama organı
kimliğine büründürmüş, özerkliğine gölge düşürmüştür. (J. Sarmaşık,2000,s:142)
3984 sayılı kanunda ulusal, yerel ve bölgesel radyo ve televizyon yayınları
arasındaki farklar coğrafi yerellik esas alınarak tanımlanmıştır. Stavitsky’nin “toplumsal
yerellik” ve “coğrafi yerellik” şeklindeki ikili yerel medya sınıflandırmasına göre
“coğrafi yerellik”, radyo sinyallerinin eriştiği ya da siyasal parametreler sonucu
tanımlanmış olan bir coğrafi alana tekabül etmektedir. (N. Timisi,2001) 3984 sayılı yasa
yerel yayıncılığı Amerikan ticari geleneğindeki “coğrafi yerellik” anlayışına uygun bir
şekilde tanımlamıştır. Ulusal ve yerel radyo ve televizyon yayınları arasındaki fark
hedef izleyici ya da dinleyici kitlenin özelliklerine dikkat etmeksizin, elektronik
sinyallerinin ulaştığı alanın genişliğine göre belirlenmiştir. 3984 sayılı yasanın 3.
Maddesi’nin (m) ve (n) paragraflarında radyo ve televizyon yayınları ulusal, bölgesel ve
yerel olmak üzere üçe ayrılmıştır:
Ulusal Yayın: Bütün ülkeye yapılan radyo, televizyon ve veri yayını
Bölgesel Yayın: Birbirine komşu en az üç il ve en çok bir coğrafi bölge alanının
asgari yüzde yetmişine yapılan radyo, televizyon ve veri yayını
Yerel Yayın: Yerel yayınlar, idari bölünüm itibarıyla en az bir ilçe (merkez ilçe
dahil) veya bir ilin alanının en az yüzde yetmişine yapılan radyo, televizyon ve veri
yayınıdır. (Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, 2002)
Yerel radyo ve televizyon kuruluşlarının uyması gerekli asgari idari, mali
şartlarla yayın alanı, yayın saat ve süreleriyle ilgili esasların her yıl RTÜK tarafından
tespit edileceği belirtilmiştir. 3984 sayılı yasa yerel televizyonların uyması gereken
teknik standartlar konusunda da bazı standartlar öngörmüştür. Fakat kablodan ya da
uydu üzerinden yayın yapan kanalların teknik standartlara uyup uymadığını sıkı bir
şekilde denetleyebilen RTÜK, karasal vericiler vasıtasıyla yayın yapan ve henüz geçici
yayın izniyle yayınlarını sürdüren yerel ya da bölgesel televizyonların denetimi
konusunda esnek bir tutum sergilemek zorunda kalmıştır. RTÜK’nun esnek tutumunda
çoğu televizyon kanalının özel televizyonculuğun ilk yıllarında herhangi bir
düzenlemeye tabi olmasızın teknik ve teknolojik konularda yatırım yapması da etkili
olmuştur. (C.Gener, 2004)
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3984 Sayılı Kanun’un 29.maddesi’nin b bendi, radyo ve televizyon yayın iznini
sadece anonim şirketlere vermiştir. Kanun, siyasi partilerin, derneklerin, sendikaların,
mahalli idarelerin ve diğer sivil toplum kuruluşlarının radyo, televizyon yayıncılığı
yapmasını engellemiştir. Kar amacı gütmeyen grupların, televizyon istasyonu
kurmalarının yasal olarak mümkün olmaması düşünceyi açıklama özgürlüğünün
kullanılmasını siyasi otorite ve sermayenin tekeline bırakmıştır. (Ö.Cankaya,2001) 3984
Sayılı Yasa’nın 29. maddesinde, 4756 Sayılı Yasa’nın 13. maddesiyle yapılan
değişiklik, bir gerçek ya da tüzel kişi ya da sermaye grubuna, sahip oldukları radyo ve
televizyon kanallarının ya da radyoların yıllık izlenme ve dinlenme oranları %20’yi
geçmediği takdirde bir ya da daha fazla radyo ve televizyona sahip olabilme imkanı
tanımıştır. Düzenlemenin izlenme oranı %20’nin altında kalan kurumlar için herhangi
bir sermaye payı, hisse sınırlandırması getirmemesi, Türkiye’de en yüksek izlenme
oranının %14–16 dolayında olması ve bu orana da yalnızca tek bir yayın kuruluşunun
ulaşabilmesi, radyo ve televizyonlar için getirilen %20 izlenme oranının gerçekçi
olmadığını ortaya koymuştur. RTÜK’ün yaptırdığı bir araştırmaya göre, bu madde
hükmüyle Türkiye’de bir kişinin, 244 yerel ve bölgesel yanı sıra orta büyüklükte 30
ulusal televizyona bir arada sahip olması olanaklı hale gelmiştir. (Ö. Cankaya,
s:346,2003)
Özel radyo ve televizyon kanallarının yayına başlamasından 4 yıl sonra
yürürlüğe giren 3984 sayılı yasa, yürürlüğe girer girmez uygulamadaki tüm sorunları
ortadan kaldıramamıştır. Yerel televizyonların, kaotik özel televizyonculuğa geçiş
döneminden miras kalan sorunlarının büyük bir kısmını günümüze taşınmıştır. Ayrıca
yasada yerellik tanımının “coğrafi yerellik” ekseninde yapılması, yerel televizyonların
toplumsal boyutuna vurgu yapılmaması da yerel televizyonların toplumdaki farklı
kesimlerin seslerini duyurabildikleri çoğulcu platformlar haline gelebilmesini
zorlaştırmıştır.
5. Sonuç
Türkiye’de yayıncılıkla ilgili gelişmelerin ortak özellikleri uzun vadeli
planlamaya konu olmamaları, yayıncılığa özgü belirgin bir politikanın formüle
edilmeyişi; ya da yayıncılık politikalarının kamuoyunda yeterince tartışılmadan
belirlenerek fiili uygulamalar yaratılmasıdır. (B. Kejanlıoğlu, s:188, 2004) Türkiye’de
yerel televizyonların ilk yılları hakkında ulaşabildiğimiz verilerden hareketle 1990–
1994 yılları arasında yerel televizyon yayıncılığında tam bir kaosun egemen olduğu
ortaya çıkmaktadır. Özel televizyon yayıncılığına geçiş sürecinin kendine özgü
özellikleri, yerel televizyon kuruluşlarının hiçbir planlama ya da düzenlemeye tabi
olmaksızın yayınlarına başlamış olmaları, Türkiye’de yerel televizyon yayıncılığının
toplumsal boyutunun göz ardı edilmesine neden olmuştur. Oysaki demokrasinin
geliştiği, katılım, çoğulculuk, yerelleşme gibi kavramlara önem veren Kuzey Avrupa
ülkelerinde yerel televizyonculuğun ilk yıllarını incelediğimizde, hükümetlerin yerel
radyo ve televizyonların toplumdaki farklı kesimlerin gereksinim ve düşüncelerini ifade
edebildiği platformlar haline gelebilmesi için gerekli düzenlemeleri yaptığı
görülmektedir. Türkiye örneğindeyse özel televizyon yayıncılığına geçişin kaotik
yapısı, yerel televizyonların pek çok sorunla yayınlarına başlamasına neden olmuştur.
1994 yılında yürürlüğe giren 3984 sayılı yasa her ne kadar özel radyo ve televizyon
yayın kuruluşlarını belli bir yasal çerçeveye oturtsa da yerel televizyonların
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demokrasiye katkıda bulunma potansiyelini harekete geçirebilecek düzenlemeler
getirmemiştir.
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Sporda/Futbolda Şiddet Ve Kışkırtılan Milliyetçilik
Yrd. Doç. Dr. Selma ULUS
Özet
İstanbul, Ankara ve Adana gibi büyük şehirlerde kurulan futbol kulüpleri, futbolun büyük bir endüstriye
dönüşmesiyle giderek yaygınlaşmıştır. 2000’li yılların sonuna doğru değişen dünyayla birlikte hem ekonomik hem de siyasal
sistemlerde büyük değişiklikler yaşanmıştır. Futbolun bu süreçte çeşitli nedenlerle giderek amacından saptığı, rekabetten
doğan heyecan, zevk, coşku gibi çeşitli duyguların paylaşıldığı ve insanların hoşça vakit geçirdikleri bir spor dalı olmaktan
çıktığı görülmektedir. Medya var olan ekonomik sistemin yarattığı sosyal ve ekonomik zemindeki eşitsizlikleri, çok önemli
siyasi, toplumsal sorunların unutulmasını ve toplumdaki potansiyel gerginliğin bir şekilde sahalarda boşalmasını, kitlelerde
ortaklık duyguları yaratan, bu oyuna ait kurduğu- kullandığı dille, kitleleri futbolun peşinden sürükleyerek yapmaktadır.
Futbola kitlelerin ilgi bağı, medyanın da teşvikiyle, takımlar arası ve şehirlerarası düşmanlıklara, uluslararası
karşılaşmalarda fetihlere dönüştürülerek kolaylıkla yaratılmaktadır. Bugün takımlar arasındaki rekabet, uluslararası liglerin
kurulmasıyla farklı düşmanlığa dönüştürülmüş, futbol ırkçılık ve şovenizmin bir aracı haline getirilmiştir.
Medya, Avrupalının hiç de üstün olmadığından, bizim yedi düvele meydan okumuş muhteşem Osmanlı
İmparatorluğu’nun torunları olduğumuza dek uzanan milliyetçi - hamasi söylemin- en zavallısı sayılabilecek dili kullanmayı
ısrarla sürdürerek, gerginliğin artmasında ve her iki ülke takımları arasında olaylarının çıkmasında rol oynamış ve meydana
gelen olaylar Uluslararası Futbol Federasyonun (FİFA ) Türk Milli Takımını cezalandırılmasıyla sonuçlanmıştır. Dünya
kupası final karşılaşmaları kapsamında oynanan Türkiye- İsviçre maçında, medyanın karşılaşma öncesinde ve oyun esnasında
meydana gelen olayları halkın milliyetçi duygularını kışkırtan başlıklarla nasıl yansıttığının örnekleri makalede sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler
medya, futbol, spor, kışkırtılan milliyetçilik
Abstract
Media serves to capitalist system and thereby uses football as a simple game that many people are interested in.
Inequalities caused by economical system and important political and social problems are forgotten through football that is
followed by masses. Today, the competition between teams turned into a rivalry and football became an instrument to
support racism and chauvinism.
Keyword
media, sport, football, nationalism

Giriş
Milliyetçilik, karmaşık toplumsal ve siyasal düzenlemelere bir anlam verme
gereksiniminden kaynaklanan bir anlam yaratma sürecidir. Ve bu süreçte üretilen anlam bir
şekilde toplumdaki tüm bireylere ve gruplara dayatılma etkinliğini de içermektedir. Özellikle
eski yapıların aşınması ve artan sosyal ve ekonomik belirsizliğe bir tepki olarak toplumsal
kimlik arayışı, kolayca ulusal kimliğin kurulmasına bu da diğer tüm kimlikleri bastıracak bir
muhafazakâr milliyetçilik duygu ve iddiasına dönüşebilir. Spor, özellikle profesyonel spor,
“yenilecek, alt edilecek” diğer(ler)i” ni gerektirdiği için bu tür simge ve inanç kümelerinin
üretilmesi yani türdeş olmayan bir “biz”in içindeki gerçek farklılıkların silinerek bir “kurmaca
ulus birliği”nin kurulması için, çok elverişli bir ilişkisel mekân sunar.( Mutlu,1996;373)
Ancak Türkiye’nin özellikle milli futbol takımının İngiltere’ de yapılacak 1996
Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine katılma hakkını kazanmasıyla, muhafazakâr
milliyetçiliğin yükselişe geçmesinde ve bunun giderek şiddetlenişinde medyanın
sorumluluğunun büyük olduğu gözlemlenmektedir.
“Çak Roma’ya sok komaya” (08.12.1992, Fotomaç), “Gürültüyü bu adi Fransız
çıkarıyor”(05.11.1993,Fotomaç),
“Adi
satılmış
Fransız
hakem
üçlüsü”
(24.08.1994,Fotomaç),”İşte Avrupai kesim Cim Bom İspanyol Boğası Mallorca’yı AB
standartlarına uygun şekilde şoklayarak kurban etti” (17.03.2000, Zaman), “Çanakkale’de
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dedelerimizi geçemeyen İngilizler Kopenhag’da aslanlarımızı geçemedi (18.5.200,Star), “Al
sana soykırım” (14.3,2001,Star), “Binlerce şehit verdiğimiz Kore’de, Kore’li bir hakem
yüzünden Brezilyaya boyun eğdik (4.6,2002, Takvim)ve saymakla bitmeyecek örneklere
baktığımızda bu haberlerin ağırlıklı kitlelere hitap eden futbol dergileri ve magazin basınında
yer aldığı bir gerçektir.
Örneklerden de görüldüğü gibi söz konusu spor futbol olduğunda, özellikle bu
karşılaşma milletin bütününü, ulusu ilgilendiren bir karşılaşma ise medya dili cinsiyetçierkek egemen dili (argo -küfür)kullanmakta, milliyetçi beylik söylemlerden yararlanan ve
kitleleri kolaylıkla tahrik eden bir üslup kullanmaktadır. Medya bu söylemiyle, geçmişten bu
yana çözüme ulaşamamış, uluslararası ilişkiler açısından ciddiyet taşıyan, siyasi ve tarihi
öneme sahip olayları, geçmişten taşınan ön yargılarla başlıklara taşıyarak sonuçta ciddi
sorunlar yaratabilecek sorumsuz bir yayıncılık anlayışı ortaya koymaktadır. Gözden
kaçırmamamız gereken nokta bu haberlerin ana akım medyada ciddi haber gazetelerinde de
sürdürüldüğüdür.
4 Eylül 1995 tarihli Milliyet gazetesinde “6 Eylül bayram Olsun” başlığının altında
milli futbol takımının teknik direktörü Fatih Terim’in büyük bir fotoğrafı yayınlanır. Fatih
Terim bu fotoğrafta kollarını kavuşturmuş olarak doğrudan doğruya objektife, yani fotoğrafa
bakanların gözlerinin içine bakmaktadır. Terim’in arkasında Topkapı Sarayı’nın yanda iki
kulesi ve kuleleri birleştiren surlarıyla büyük kapısı görünmektedir. Fotoğraf alttan görüşle
geniş açılı objektifle çekilmiştir. Fotoğrafın altındaki yazı (lejant ) ise bu hâkim yan anlamı,
her hangi bir sapınçlı okumaya karşı korumak üzere formüle edilmiştir.“İktidar, ihtişam,
zafer, güç sembolüydü Topkapı. Ve tarihi Fatih Terim canlandırdı. Spor ordusuyla sanki
zaman içinde bir yolculuk yaptı ve Avrupa’nın kalbine Türk Korkusu’nu saldı futbol
adına.”Tarih sayfalarında tozlanmaya yüz tutmuş görkemli, zaferle dolu bir geçmiş Fatih
Terim sayesinde bu güne taşınırken, Fatih Terim ordusunun başında muzaffer bir padişah,
yedekleriyle birlikte on altı futbolcudan oluşan takım muzaffer Osmanlı ordusu, İnönü
stadyumu da savaş alanıdır. Sendrom ise çok bildiktir: “Viyana Kapıları Sendromu!”
Futbolcular, patlamaya hazır bir bomba gibiyiz demektedirler.(Hürriyet,5 Eylül
1995)“Terim ve Futbolcuları....patlamaya hazır bir dinamit gibi maç saatini
beklemektedirler.”, ve Terim “imha planı”nı çoktan hazırlamıştır.(Milliyet,05 Eylül 1995);
Bu savaş için”ulusça tek yürek, tek yumruk olup kenetlenmiş”izdir (Hürriyet,06 eylül
1995); “70 milyon” sonucu artık heyecanla beklemektedir”(Sabah 06 Eylül 1995);
”Maçın bitimine kadar tüm yurtta hayat duracak...nefesler tutulacak...maç sonrası
büyük sevinç yaşanacak,...kıyametler kopacak”tır (Hürriyet, 06 Eylül 1995). Macaristan
Milli takımını yendiğimiz bu maçın sonrasında atılan başlıklarda futboldaki başarının yanı
sıra Osmanlı’nın Avrupa seferlerindeki zaferi ima eden başlıklarda “Tarihi yeniden
yazmış”(Hürriyet, 07 Eylül 1995)” Avrupa’yı sallamışız”dır, (Milliyet, 08 Eylül 1995),
artık sıra “İngiltere’yi sarsmaya” gelmiştir (Sabah 8 Eylül 1995) (Mutlu,2005;335).
Futbolun yoksulluğun, sınıfsal çelişkilerin ve buna bağlı baskıcı rejimlerin en yoğun
olduğu ülkelerde bilinçli olarak revaçta tutulduğu görülmektedir. Bu ülkelere 1930’lar İtalya
ve Almanya’sı,1960’lar Latin Amerika’sı ve 1990’lar Türkiye’si en iyi örnektir.
Türkiye’de özellikle 90’lı yıllardan itibaren futbol maçları gazetelerin manşetlerinde
yer alacak kadar büyük olay haline gelmiştir. Milli maçlar ya da derby maçları gazetelerin ilk
sayfalarını kaplarken, işsizlik, ekonomik sorunlar, enflasyon, terör, trafik kazaları gibi
ülkemizin önemli problemleri ikinci planda kalmıştır. Basının da desteğiyle futbol Türkiye’de
en çok ilgi çeken sosyal bir olay haline gelmiştir. Artık televizyonlarda haftanın yedi günü
futbol programları yayınlanmaktadır. Hakem hataları üzerine saatler süren programlar
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yapılmaktadır. Spor gazetelerinin tirajı birçok günlük gazeteyi geçmiş, futbol oyunları
gündemin başında yer almaktadır.
Türk futbol takımı 1996 yılında Londra’da yapılacak Avrupa şampiyonluğu
finallerinin eleme maçlarında başarılı sonuçlar aldığında, bu ritüel giderek güçlü siyasal
renklere bürünmeye başlar ve aşırı milliyetçilerin gösterileri için bir alan teşkil eder. Karnaval
benzeri hazlar yerini şiddet gösterilerine, ateşlenen silahlara ve yaralanan, hatta ölen insanlara
bırakır. Bu yıllar öncesinin “ ne sağcıyım ne solcuyum futbolcuyum futbolcu” sözlerinde
ifade bulan depolitize spor söylemini darmadağını etmiş, futbolun aynı zamanda siyasal
şiddetle yakın ilişkisi tüm açıklığıyla gözler önüne serilmiştir (a.g.e.338 ).
Birçok ülkede uyuşturma politikasının silahı olan futbol ülkemizde ekonomik krizle
boğuşan toplumdaki gerginliği, tepkiyi boşaltmaya yaramıştır. Spor medyası ekonomik krizin
yaşandığı dönemde milliyetçi söylemlerden sık yararlanmıştır. Medyatik futbol söylemi,
uluslararası maçları Türk milleti açısından “ölüm kalım” meselesi (beka davası) havasında
sunmuş, lig maçlarında da kullandığı askeri söyleme özgü lügate daha sık başvurarak
milletlerarası “savaş” efektini pekiştirmiştir. Futbolun Türk medyasında şiddet ve milliyetçilik
içeren söylemleri Avrupa Kupası maçlarında had safhaya ulaşmıştır.2000 yılının Nisan ayında
Galatasaray ve İngiltere’nin Leeds United takımları UEFA Kupası maçında karşı karşıya
gelmiştir. Maç öncesinde İstanbul’a gelen İngiliz taraftarlardan ikisi Taksim Meydanı’nın da
çıkan olaylarda bıçaklanarak ve dövülerek öldürülmüşlerdir. Ertesi gün oynanan maçta
Galatasaray rakibini 2–0 yenmiştir.
Ertesi gün Star gazetesi ilk sayfasını iki büyük fotoğrafa ayırmıştır. Taksim’de çekilen
birinci fotoğrafta zorla yere çöktürülmüş, başına yumruk ve tekmeler yiyen bir Leeds taraftarı
vardır. İkinci fotoğrafta ise, elleri başının arasında sahada yatan ve maçı kaybetmenin
üzüntüsünü yaşayan 10 numaralı Leeds United futbolcusu yer almıştır. Manşet korkunçtur.
”Sokakta böyle, sahada böyle”. Star gazetesi bununla yetinmemiş resimlerin altına
“Leeds’li holiganlara Taksim’de kafasına vura vatan toprağını öptürdüler.”, “Leeds’li
futbolculara Sami Yen’ in çimlerinde cenaze namazı kıldırdılar. Hem de two rekât”.
Sürmanşette ise TWO SİZE (Türkçe telaffuzu ile tuu size )şeklinde seslenilmiştir.(Star 07
Nisan 2000).Star gazetesinin manşeti tartışma ortamı yaratmıştır: ”Enikonu bir futbol maçını
“Boğazlar meselesi” “Kıbrıs meselesi” gibi “ulusal bir sorun” haline getirirseniz;
kabahatleri ne olursa olsun; taşkınlıklarının derecesi ne olursa olsun; onları katletmeyi
kendinize hak sayarsanız; geldiğiniz nokta; yüzyıllarca, mazlum ulusları baskı altında tutan,
onların yeraltı ve yerüstü zenginliklerini Britanya adalarına taşıyan İngiliz Sör’lerinin
durumudur... Bu ne vatanı sevmektir. Ne Galatasaray taraftarlığıdır, ne de Türk
konukseverliği... Bunun adı batılıları haklı çıkarırcasına; Barbarlıktır... Ve elbette
özelleştirmeleri sendikasızlaştırmaları örgütsüzleştirmeleri unutturmanın bir başka yoludur.
Futbolu afyon olarak kullanıp, kitleleri uyutmanın bir başka yoludur
(Balkız,
www.evrensel.net.).
Bu karmaşık süreci kavrayabilmek için, önce spor kavrayışındaki değişmeler, sonra
kimlik tartışmaları ve daha sonra medyatikleşen profesyonel sporun muhafazakâr milliyetçilik
üzerinden dolayımlanan yakın ilişkisinin bilinmesi gerekmektedir.
1.Oyundan-Kitle Sporuna; Futbolun dönüşümü
Spor olgusu, oyunların toplumlardaki güç ilişkilerine bağlı olarak evrim geçirmesiyle
karşımıza çıkmaktadır. Birkaç yüzyıl öncesine kadar “spor” terimi kelimenin en eski hali olan
“karşılaşma” kelimesi gibi İngiltere’de tam anlamıyla bir tür “zaman geçirme ve eğlence
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aktivitesi” anlamına geliyordu. XV. cı yüzyıl sonlarına doğru yazılmış olan A Survey of
London’da, “halkının, genç prensi Richard için düzenlediği eğlenceli gösterilerden ya da “her
yıl Noel yortuları sırasında düzenlenen sporlar ve zamanı geçirmeye yarayan
karşılaşmalardan, kralın sarayında bu eğlenceli karşılaşmaları düzenleyen kişinin varlığından”
söz edilmektedir (Elias,2002;89).
Toplumsal egemenlik sahipleri arasındaki mücadelelerde geniş toplum kesimlerinin
desteğine muhtaç olan taraf sporu, bir bütünleşme aracı olarak kullanılmış ve spor iktidarın
meşrulaştırma aracı olarak biçimlenmeye başlamıştır. Süreç içinde spor geniş toplum
kesimlerinin de izleyici olarak katıldığı ve gruplaşmaların kulüpleşmelerin teşvik edildiği bir
yapı kazanmıştır. İlk kapitalist ve endüstriyel güç olan İngiltere aynı zamanda spor dediğimiz
kurumların ve pratiklerin kaynaklandığı bir nokta olarak görülür.
On dokuzuncu yüzyılda Britanya’da inşa edilen spor modelleri tüm öncekileri önüne
katıp süpürmüş ve hakikaten evrensel bir modern kültürel biçim olarak ortaya çıkmıştır.
Modern rekabetçi sporun doğumu ve büyümesine ilişkin bu sürecin sonunda, Viktoryen
bireysel katılım ve kendi kendini yetiştirme ideallerinden giderek uzaklaşılmış ve spordaki
yüksek başarının hem kitlesel eğlencenin evrensel bir vasıtası olarak hem de uluslar arası
politik/ideolojik mücadelenin simgesel temsili olarak kamu önünde sergilenmesinin bir değer
olarak yerleşiklik kazanması işlerlik kazanmıştır(Rowe,1996;173–174).
Bu bağlamda geçmişten günümüze uzanan süreçte diğer spor dallarına fark atarak
önlerine geçen futbol, 19.yüzyılın ortalarından başlayarak kitlesel bir nitelik taşıyan
çağımızda, kitlelerin gerek seyir ve eğlence talebine, gerekse makro düzeyde iktisadi yapının
gerektirdiği kitlesel davranış biçimine en uygun spor dalı haline gelmiştir. Bu gün spor
dendiğinde akla daha çok gündelik yaşam koşuşturması içinde bunalmış, daralmış ve
küçülmüş insan yığınlarının her an yıkıcılığa dönüşebilecek klostrofobisine karşı sosyal bir
antidot gelmektedir. Bu insanlar modernliğin baskıcı aklının çarpıtmakla birlikte hala tümüyle
gideremediği hayallerini yıldız sporculara, profesyonel kulüplere transfer etmektedirler. Spor
artık bireysel disiplin aracı değil, gündelik yaşamın tüm hücrelerine sinen şiddet eğiliminin
bir toplumsal düzeye taşınıp ehlileştirilmiş biçimidir. Spor yarışmacı toplumun zorunlu ve
tanımlayıcı unsuru olan “tahakkümcülük” ideasının kaçınılmaz olarak dayattığı şiddeti
ehlileştirir ve katlanabilir kılarken bunu, insansal öznelerin kendilerini ait hissettikleri
kollektiviteler aracılığıyla yapmakta, bir yandan “benlik” duygusunu yüceltirken, diğer
yandan
bu
duyguyu
kolektif
kimlikler
kurgusu
içinde
tanımlayarak
baskılamaktadır(Mutlu,2005;339–340).
Spor yani özellikle profesyonel spor, yenilecek alt edilecek diğerlerini gerektirdiği için
bu tür simge ve inanç kümelerinin üretilmesi, yani türdeş olmayan bir “biz”in, içindeki gerçek
farklılıklar silinerek kurmaca ulus birliği”nin kurulması için çok elverişli bir ilişkisel mekân
sunar (a.g.e;345).
Günümüzde spor milli birleşmenin en küçük ortak paydası olmuş durumdadır. Sporun
somut içerikleri, sadece farkçılılıklarca yaratılmış olan ve artık kültürel öğelere dayanmayan
milliyetçiliğin yerini doldurmaya tam olarak elverişlidir. Spor milliyetçiliğe duygusal bir
biçim kazandırmakta, milliyetçilik de içeriğinden yoksun kalmış profesyonel bir spor dalına
bir anlam vermektedir. Bu noktadan bakıldığında spor, kendini farklı görmek isteyen
kimseleri milliyetçiliğe hatta ırkçılığa itmektedir. Kendi sporcusu ile özdeşleşen kişi
“öteki”olanlara karşı yöneltilmiş ayrımlar yapmaktadır.
Ünlü tarihçi Johan Huizinga insanı, “Homo ludens” (oynayan/oyuncu insan) olarak
tanımlamaktadır. 1938'de yayınladığı, çok tartışılan 'Homo Ludens' başlıklı kitabına, insanlık
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tarihi boyunca oyunun insan için taşıdığı anlamının ihmal edildiğini söyleyerek başlamakta,
'oyun'un medeniyet ve kültürü besleyen ama önceleyen rolünden uzun uzun ve bir oyun
tadında bahsetmektedir. Huizinga, “oyunu “gündelik hayatın dışına çıkış', “özgürlük alanı”
olarak tanımlamaktadır.
Günümüzde hayatı oyunla açıklamak pek naif kaçabilir. Futbol artık sadece sıradan bir
oyun, eğlence değil, medyatik imparatorluk, hatta siyasal iktidar aracı olmaktan öte, tüm
kimliksel ifadelerin yankılandığı olağanüstü maceraya dönüştürülmüştür. Futbolla sağlanan
başarılarla hayali ulusal ortak bir bilinç ve kimlik yaratılmasında önemli adımlar atılmaktadır.
Böylelikle devletler, futbol sayesinde tüm ulusu kaynaşmış, tek örnek kitle haline getirmeye
çalışmaktadır.
Kolektif bir spor olan futbol, kapitalist sistem tarafından kitleleri sisteme bağlamanın
en önemli araçlarından biri olarak çeşitli biçimlerde kullanılmaktadır. Futbolun kitlelerin
üzerindeki etkisi iktidarlar tarafından kitlelerin bilincini çarpıtmada, dikkatlerin yaşanan
toplumsal sorunlardan başka tarafa çekmekte ve egemen ideolojinin yaygınlaştırılmasında
kullanıldığı tezi gündemi her zaman meşgul eden bir iddiadır. Spor yapan değil, seyreden
kitlelerin yaratılmasıyla yani hayatın bir anlamda öznesi yerine nesnesi olmayı kabul etmiş
kitlelerin yaratılmasıyla egemenlerin egemenliklerini sürdürebilmesinin koşullarını yaratmak
kolaylaştırılmış olmaktadır. Futbol kitleleri bölmenin birbirine rakip, düşman haline
getirmenin, yani kitleleri tuttukları kulübe göre bölmenin bir aracı olarak kullanılmaktadır.
Futbolda fanatik taraftarlık körüklenmektedir. Ne olursa olsun kendi takımının zaferini
görmek isteyen, takımı yendiğinde kendini zafer kazanmış olarak gören; yenildiğinde büyük
bir felakete uğramış, birçok halde “satılmış hakem”,”ruhsuz futbolcu” tarafından kandırılmış
hisseden, karşı tarafın taraftarlarıyla cenge giren “taraftar”,”gerçek taraftar” olarak
görülmektedir. Ekonomik sistemin bir kenara ittiği, işsiz, eğitimsiz, sosyal kimliği olmayan,
enerjisini nereye harcayacağını bilemeyen gençlik yığınlarının dışında son dönemde hızla
taraftar kazanan fanatizm ve milliyetçilik sonucu şehirli orta sınıfın şiddet olaylarına karıştığı
görülmektedir.
Futbol dünyanın giderek artan ve çözülemeyen sorunları ile kuşatılmış ve bu
çözümsüzlüklerden bunalmış insanının, ona var olduğunu hatırlatan, duygu ve düşüncelerini
taraf tutarak duyurma fırsatını veren, en kolay ve eğlenceli ifade edildiği bir oyundur. Futbol,
belli ortak paydalarda ortak coşkuları taşıyarak ve içlerinde birikmiş belli kırgınlıkların
öfkelerin çözümsüzlüklerin başka bir ifade yoluyla buluştuğu çoğunlukla şiddetin bir boşalım
aracı olarak kullanıldığı alanlardan birisi haline gelmiştir.
Taraftarlık yani bir görüşten, bir düşünceden ya da birinden yana olma, ondan yana saf
tutma olgusu pek çok sosyo-kültürel yönü ile ülke insanının karakteristik yapısına uygun bir
davranış şeklinin sonucu oluşan bir gerçektir.
Günümüzde en kitlesel sportif faaliyetlerin başında gelen futbol, dayanışmayı ve
kolektivizmi ve uluslar arası dayanışmayı bir yana iterek çağımızda kitlelerin sisteme karşı
olan öfkelerini boşaltarak yeniden düzene entegre olmasını sağlayan bir araç haline
getirilmiştir. Dr Morris’in futbol konusundaki tespitleri ilgi çekicidir. Dr.Morris futbolu
avcılıkla özdeşleştirmektedir. Ve çağdaş insanı eski kabile avcısına benzeterek şu saptamayı
yapar: “Çağdaş insana futbol, bilinçaltında yatan eski kabile avcısının avlanma sürecini
yeniden yaratır. Tarihte arenalarda hayvanların törensel ve bir o kadar da sportif
öldürülmeleri, bize stadyum içindeki takımları hatırlatmaktadır. Morris’e göre 21.yüzyıl
insanı kendisi avlanamadığı için yerine futbolu ikame ederek rahatlamaktadır. Ve sonuç
olarak futbol diğer birçok spor dalı gibi ilkel avcılığın temel unsurlarından çıkmıştır ve
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bilinçsiz de olsa kent avcısının içinde bastırılmış avcılık dürtüsü için bir çıkış noktasıdır. Yani
insanlar statları bir tür şiddet boşaltım alanı, futbolu da bunun aracı olarak kullanmaktadırlar.
Romalılar aslanlarla gladyatörler arasında tercih yapıyorlardı. Kimi aslanları tutuyordu kimi
de gladyatörleri. Futbol arenasında ise bir takım tutma ve renk sevgisinde taraftar olma
milliyetçi duyguların, bastırılmış şiddet tutkularının, aşağılık duygularını geçici unutuşların,
kimlik fukaralığını aşma arayışlarının iç içe geçtiği bir psikolojik olguya dönüşmüştür
Sistem futbol oyununda da kendisi açısından yararlı bulduğu “şiddet” ve “sadizim”
eğilimini belirli araçlar kullanarak körüklemekte, canlı tutmaktadır. Henry Kissinger,
“Uluslararası Maç” kitabında “dikkat edilirse futbolda kullanılan tüm deyimler askeridir.
“Atak”, hücumdur, “defans” savunma, “kaptan” yüzbaşı, “lastik” savaş yöntemi demektir”
şeklinde açıklamaktadır. Kissinger’e göre: “Batı Almanya milli takımının maçlarında yaptığı
ataklar, Alman Genelkurmayı’nın taktiklerine göre hazırlanmıştır. Yaşanan gerçekler, futbol
milliyetçiliğinin faşizmle ilgisinin çok eskilere dayanıyor olması bu savı doğrular
görünmektedir.1934 yılındaki Dünya Kupası’nı düzenleyen ve kazanan İtalya’da, futbolun
siyasal faşizme sunduğu hizmetler görülebilmektedir. 1936 Olimpiyatları’nın Hitler
Almanya’sının propaganda aracı haline getirilmesinden iki yıl önce, İtalyan diktatör
Mussollini’nin; futbolun, mizansene uygun bir alan içinde önemli sayıda kalabalığı
toplayarak, bu kalabalıklar üstünde yoğun baskı kurmaya ve milliyetçi güdüleri harekete
geçirmeye yarayan olağanüstü potansiyeli keşfettiği ve futbolcular hakkında ilk kez “milli
davanın askerleri” deyimini kullandığı bilinmektedir. Örneğin, Sovyetler Birliği’nin
parçalanmasından sonra, kimliklerine sahip çıkmak isteyen yeni Cumhuriyetlerin birer futbol
takımı kurdukları görülmektedir.
Sahalarda, ulusu temsil eden devlet kavramı yerini milli takıma bırakmaktadır. 1969
yılında Salvador ve Honduras takımlarının oynadığı bir maç, iki devletin birbirine savaş ilanı
ve Honduras Ordusu’nun “Salvador”u işgaliyle sonuçlanmıştır (Kuper,1994;99). Günümüzde
dünyanın dört bir yanında takımlar arasındaki düşmanlık, uluslararası liglerin kurulması ile
farklı uluslararası düşmanlığa dönüştürülerek sportif bir faaliyetten ziyade ırkçılık ve
şovenizmin bir aracı haline getirilmiştir.
2. Futbolda biz ve “öteki” : milliyetçiliğin kışkırtılması
Sporu, toplumsal sınıflar arası bir mücadele alanı olarak tanımlayan Bourdieu’nun da
belirttiği gibi, “sporun toplumsal tanımı bir mücadele nesnesidir, sportif pratikler alanı, başka
şeylerin
yanı
sıra,
sportif pratiklerin meşru tanımını ve sportif faaliyetin meşru işlevini - amatörlüğe karşı
profesyonellik, katılımcı spora karşı seyirci sporu, ayırıcı spora (elit sporu) karşı popüler spor
(kitle sporu) - tekelci bir tarzda tanımlamanın söz konusu olduğu bir mücadele alanıdır; bu
alanın kendisi, daha geniş bir alanın, meşru bedeni ve bedenin meşru kullanımını tanımlama
mücadelesinin bir parçasıdır. Anlam, kod, değer ve mitlerin iletildiği yeniden üretildiği,
tecrübe edildiği, bulunduğu anlamlandırma sisteminin bir parçası olarak spor (özellikle de
futbol),toplumsal sınıfların “yapılışında” milli kimliklerin kuruluşunda, etkin, saldırgan, güçlü
erkeklik mitinin cisimleşmesinde, çilecilik ve hazcılık gibi bedene ilişkin ahlaki kategorilerin
vücut bulmasında ihmal edilemez bir katkıya sahiptir (Erdoğan,1993,27).
Genelde popüler spor kültürü ve özelde de popüler futbol kültürü, milli kimliklerin
(yeniden) kuruluşuna çeşitli biçimde katkıda bulunur. Spor, “varolabilecek” ‘küçük’ iç
bölünmeleri aşarak ve yerinden ederek ve yerinden ederek, milletin ‘biz’ olarak kurulmasını
sağlayan bir alandır. Takımlar,oyuncular,atletler,renkler, vb. hayali bir topluluk olarak
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milletin kurulduğu,temsil edildiği ve maddileştiği söylemsel oluşumların momenti haline
gelir.Toplumsal-siyasal alanların içerdiği muhtelif “biz/onlar”ilişkileri, popüler
bilinçte,takımların ve oyuncuların “bizim takımımız” ve”bizim çocuklarımız” olarak
adlandırılması
yoluyla,farklı
bir
“biz/onlar”
ilişkisinde
aynı
kutbu
oluşturur.Atletler,futbolcular içkin milli ve ırksal karakteristiklerin taşıyıcıları, temsilcileri
olarak sunulurlar.İngilizlerin soğukkanlılıkları,,siyahların ritmi, ve kıvraklıkları, Çinli masa
tenisi oyuncularının esrarlı yüzleri, Brezilyalı futbolcuların pervasızlıkları, ve samba ritimleri
vb mitolojiler, spor kültürünün, milli kimliklerle eklemlenmesinin ve bu kimlikleri
(yeniden)kurmasının örnekleridir (a.g.e; 28).
Baumann’a göre milliyetçilik ideolojisi, ne ulusal kimliğin bir ifadesidir ne de
milliyetçilerin siyasal amaçlarla keyfi olarak icat ettikleri bir duygu, düşünce setidir.
Milliyetçilik, karmaşık toplumsal ve siyasal düzenlemelere anlam verme gereksiniminden
kaynaklanır. Yani bir anlam yaratma sürecidir. Ama bu süreç, aynı zamanda üretilen anlamın
toplumdaki tüm bireylere ve gruplara dayatılma etkinliğini de içerir.
Özellikle eski yapıların aşınması ve artan sosyal ve ekonomik belirsizliğe bir tepki
olarak toplumsal kimlik arayışı kolayca ulusal kimliğin kurulmasına bu da diğer tüm
kimlikleri bastıracak muhafazakâr milliyetçilik duygu ve iddiasına dönüşebilir. Ama Walzer,
bireyler ve grupların diğer kimliklerini kolayca ulusal bir itkiye teslim etmedikleri
saptamaktadır.
Ulusal kimliğin yitirilmesine ve yerinden edilmesine neden olmaması için, diğer
kimliklerin ulusal kimliğe teslimiyetinin sürekli yeniden- üretilmesi doğrultusunda bir çaba
harcanması gerekir. Bu çaba tüm birey ve grupların arasındaki ortaklığı vurgulayan simge ve
inanç kümelerinin tekrar tekrar üretilmesi, dolaşımı ve tüketimiyle ilişkilidir. Bu simge
inançlar ise ulusal olarak düşünmenin bir boşlukta gerçekleşmeyip, genellikle diğer uluslarla
olan karşıtlıklara dayandığı için, bir kolektif kimliğin kurulması ancak diğer kolektif
kimliklerin kurulması yani bir ilişkiler bağlamında gerçekleşeceği için genellikle diğerlerinin
referans alınmasıyla diğerlerine karşı üretilir. (Mutlu, 2005;345)
Kitlesel medya, fiili milli sembolleri her bireyin yaşamının bir parçasına dönüştürme
konusunda çok etkilidir.1918 den sonra yükselen milliyetçilikte milli kimlik, kendini modern,
şehirleşmiş ve yüksek teknolojili toplumlarda ifade etmenin yeni araçlarından biri olarak
modern kitlesel medyanın (basın, sinema ve radyonun) yükselişinden söz etmek
gerekmektedir. Popüler ideolojiler bu araçlarla hem standartlaşabilir, homojenleşebilir ve
dönüştürülebilir hem de açıkça özel çıkar sahipleri ve devletler tarafından maksatlı
propaganda amacına yönelik olarak kullanılabilirdi. (Hobsbawm,1995;168). Yine iki savaş
arasındaki dönemde kitlesel bir gösteri olarak spor, devlet –milletleri sembolize eden kişiler
ve takımlar arasında bitmek tükenmek bilmeyen bir gladyatör yarışmaları dizisine
dönüşmüştü. İki savaş arasındaki dönemde milletlerarası spor, George Orwell’in çok
geçmeden anladığı gibi, milli mücadeleyi ifade eder olmuştu; milletleri ve ya da devletleri
temsil eden sporcular da hayali toplulukların esas temsilcileri oluyorlardı. Bu dönem, Fransa
turuna milli ekiplerin ağır basmaya başladığı, Mitropa Kupasının Orta Avrupa devletlerinin
önde gelen takımlarını karşı karşıya getirdiği, Dünya Kupası’nın dünya futboluna sokulduğu
ve 1936 Olimpiyatının kanıtladığı gibi, Olimpiyat Oyunlarının yanlış yorumlamaya gerek
bırakmayacak biçimde rakip milletleri kendilerini ispatlama vesilesine dönüştüğü dönemdi.
Sporu her koşulda erkekler adına milli duyguları aşılamanın benzersiz biçimde etkili bir aracı
durumuna getiren etken, en az politikleşmiş ya da kamusallaşmış bireylerin bile kendilerini,
pratikte her insanın olmasını istediği ya da ömrünün bir anında kendisinin olmak istediği
kadar mükemmel olan genç insanların sembolize ettiği milletle rahatça
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özdeşleştirebilmeleridir. Milyonların oluşturduğu hayali topluluk, on bir isimli bir ekipte daha
gerçek görünmektedir. Birey, alkışlamakla yetinse bile, kendi milletinin bir sembolü haline
gelmektedir.
Kitle iletişim araçları sporu kitleye en kolay ulaştıracak vasıtadır. İrlanda’nın kolektif
bir kimlik duyusuyla birbirine bağlanan bir ulus olma sürecinde sportif geleneklerin rolünü
araştıran Boyle’e göre sporun radyo ve basın tarafından dolayımlanması toplumsal olarak
muhafazakâr milliyetçilik eğilimini kolaylaştırarak pekiştirmektedir.1929 da Viyana da
oynanan ilk İngiltere Avusturya maçının radyodan naklen yayınında arkadaşlarının yanında
tek İngiliz olarak bulunan Hobsbawm, İngiltere Avusturya’yı yendiğinde bunun intikamını
ondan alacaklarını ant içen arkadaşlarının evinde kendisinin İngiltere, arkadaşlarının
Avusturya kimliğinde on iki yaşındaki çocuklar olarak takım tutma kavramını millete kadar
nasıl genişletebileceklerinin örneğini anılarından aktarmaktadır
İskoçya’nın sosyal psikoloji üzerine araştırmalarıyla tanına Aberdeen Üniversitesi
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü uzmanlarından Dr. Adam Ruthland, milliyetçilik duyguları ve
ulusal kimlik bilincini, ergenlikle birlikte 11–12 yaşlarında ortaya çıktığını ve 16 yaşlarında
biçimlendiğini ileri sürmüştür. Araştırmaya göre, çağımızda milliyetçilik duygu ve bilincinin
ön plana çıkmasında medya başrollerden birini oynamaktadır. Araştırma televizyon başta
olmak üzere, gazete dergi, karikatür ve mizah yazılarının çocuklarda ulus ve milliyetçilik
kavramlarının doğru ve yanlış öğrenilmesinde en büyük etken olduğunu ortaya çıkarmıştır. Dr
Ruthland, “bazı toplumlar da bu duyguların oluşmasında medyanın etkisi, ailenin taşıdığı
rolün çok üstünde” derken, ulusal bilincin oluşmasıyla birlikte, ulusal önyargılar da oluşmaya
başlıyor. Ancak medya bu önyargıları eleyebilir” diyerek medyanın sorumluluğuna dikkati
çekmektedir (Jan Devletoğlu, Sabah;13 Mart 1999).
Milliyetçilik, son derece insani ortaklık duygularını iktidarlar adına manipüle ettiği,
iktidarlara kalkan olduğu ve yabancı düşmanlığı beslediği için insanlığın kuşkuyla bakması
gereken bir ideolojidir. Milliyetçiliğin ve öteki söyleminin temelinde bir siyasal elitin kendi
iktidarını meşrulaştırma çabaları vardır. Aslında, bütün siyasal iktidarlar kendi yönetimlerini
meşrulaştırmak için değişik düzeylerde milliyetçiliğe ve “öteki” söylemine sarılırlar(Tılıç,
2001;198)
Ancak futbolun yarattığı, son derece insani bir oyun duygusuna denk gelen coşku, sadece
içinde yaşadığımız sorunlara bir teselli olarak değil, el çabukluğu marifetiyle onları örtbas
edecek bir şal olarak kullanıldığı için, futbol üzerinden devşirilen milliyetçilikte rahatsız
olmamız gereken bir şeyler olduğu göz ardı edilmemelidir.( Nuray Mert, 02.07.2002 ;
Radikal)
Bilindiği gibi millet, söylemsel olarak oluşturulan “hayali bir topluluk” tur. Milli
kimlik ise, belirli ortak anlam, kod, simge, ritüel, mit vb. temelinde kurulan bir eşitlik ve
farklılık ( “biz”) -(“ötekiler”) ilişkisinin ürünüdür. Öte yandan, bir ideolojik söylem olarak
milliyetçilik, bu ilişkinin, “rakip”, “düşman”, “ezen”, “tabi”, vb. olarak “onlar”a karşı
antagonistik bir tarzda eklemlenmesini temsil eder. Bu somutlaşmada medya ile futbolun
birlikteliği başka hiç bir kurumun gerçekleştiremeyeceği bir bütünleşme ve imgesel birlik
duygusu yaratmaktadır. Bu birlik duygusu özellikle uluslararası karşılaşmalar sırasında,
kitlelerde bir millete ait olma duygusu uyandırmaktadır. Medya bu maçlarda dilini biz/onlar
karşıtlığı temelinde kurmakta bu da milliyetçi söylemin en doğal ortamlarından birini
oluşturmaktadır.
Zaten futbolun kendisi, medyanın gücü olmaksızın, biz/onlar karşıtlığına dayanan bir
spordur. En ufak bir kıvılcımla ateşlenmeye hazır kitle psikolojisinin en yoğun yaşandığı
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yerler olan tribünlerin, hem Avrupa ülkeleri’nde hem de Türkiye gibi ülkelere de milliyetçi
söylemin en ırkçı tarzını savunan faşistler için cazip mekânlar olması da aynı şekilde doğaldır.
Türkiye’de her dönemde kitlelerin ilgisini üzerinde toplamayı başaran futbol, kollektif aidiyeti
sağlamada da en güçlü araç konumundadır(http://bornova.ege.edu.tr/-iletişim/kalem-net)
Türk toplumunun medya ile birlikte, dönüşüm yaşadığı 90’lı yıllarda gündemi
belirleyen de medya idi. Futbolda yaşanan yükseliş trendi ve Avrupa’da elde edilen başarılar
futbol medya ilişkisini perçinlemiştir. Spor (futbol) gazeteleri ve özel televizyonları bu
dönemde ortaya çıkmıştır. Ve Türk toplumunun spor yapmaktan ziyade, spor üzerine
konuşmayı tercih eden bireylerden oluşuyor olması, medyaya büyük imkânlar sağlamıştır
Bir spor karşılaşmasının temel ve doğal kuralı taraflardan birinin yenip diğerinin
yenilmesidir ama medya bu doğallığı yok etmektedir. Futbolda yenilmek diye bir kavram
yoktur. (Mutlu,336 ) Modern toplumlardaki kurumsal farklılaşmanın tipik örnekleri medya
kuruluşlarıdır. Kültür endüstrisi, bilinç endüstrisi, eğlence endüstrisi gibi tanımlamaların, her
birine uyan yapısıyla kitle iletişimi, modern insanın karşı konulmaz biçimde yol göstericisidir.
Bugün dünyanın yeni bir görünüm kazanmasında ve kazandığı bu görünümde neler ifade
ettiğine karar verecek en ektin faktör medyadır.
Medya herkesin yapmakta olduğunu telkin ederek bireyi herkes gibi davranmaya sevk
eder. Böylece öncelikle bireyin bilincindeki herkes olgusunu şekillendirir. Sonra birey herkes
gibi medya ile baş başa kalmaya ve onun dünyasına girmeyi kabul eder. Birey, enformasyonla
başlayan kanaat değişiminde önerilen davranış kalıbını herkese uymak adına benimser.
Bundan sonra birey için herkes gibi düşünmek, herkes gibi davranmak ve herkesten biri
olmak adına ne gerekiyorsa yapılacaktır( Güneş,1996;61)). Bu duruma örnek olarak Avrupa
kupası maçları ve milli maçlar öncesinde medyada yaratılan zafer kazanma, tarih yazma
havasını, maç sonrasında elde edilen galibiyetle birlikte sokaklara taşınmasında medyanın
kitleleri sokaklara çağırması verilebilir. Futbol “biz” ve “onlar”, özdeşlik ve farklılık
ilişkisinin söylemsel olarak (yeniden) kuruluşunda öteden beri önemli bir rol oynamıştır.
Popüler futbol kültürü, sınıfsal milli, etnik, dinsel, ataerkil, vs. kimliklere eklemlenerek
“ötekilik”formlarının üretilmesine katkıda bulunmuştur (Erdoğan, 1993;28).
Medya “öteki”ni yansıtma biçimi ve “öteki” ile ilgili haberleriyle bu duyguları sürekli
kılma, toplumun bütününe yayma, şiddetlendirme ya da zayıflatma gücüne sahiptir.
(Tılıç,2001;199)
Bu bağlamda uluslararası karşılaştırmalarda medyanın işi daha kolaydır. Medya bir
başka karşıtlık düzeyinde biz ve onlar karşıtlığıyla kurar dilini. Erkek söylemin yanında bu
defa geçmişteki büyük uygarlığımıza, öz değerlerimize savaşlardaki cengâverliğimize
göndermelerle bütün bir tarih medyanın hizmetinde yerini alır (Mutlu,337).
Dünya iletişim teknolojisinin gelişmesi sonucu Olimpiyat Oyunları ve Dünya Futbol
şampiyonası finallerini izleyenlerin milyarlarla ifade edilmesi sonucu spor, yaş, sınıf bölgesel
ve etnik sınırları aşarak insanları bir araya getirmeye devam etmekte, onlara özellikle kimlik,
bağlılık ve duyguyu ifade etme fırsatı vermektedir. Kitle iletişim araçları ve sporun bu
birlikteliği başka hiçbir kurumun gerçekleştiremeyeceği böylesi bir bütünleşme ve imgesel
birlik duygusu yaratmaktadır( Mutlu,343).
3. Türk Futbolunun ve milliyetçi söylemin yükselişi
Futbol hem bireysel hem de kolektif bir mücadeleye dayanan bir spor olduğu için,
medyanın çatışmayı dramatikleştirme genel eğilimi nedeniyle bu mücadeleye ilişkin unsurları
vurgulaması doğaldır. Özellikle şiddet içeren savaş, kavga, dövüş gibi eril unsurlarla
kurulması sırf Türkiye’ye özgü değildir Ne var ki Türkiye de bu unsurların medya
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temsillerindeki oranı oynanan futbolun tekniği, incelikleri ve niteliğine ilişkin
değerlendirmeleri tümüyle bastıracak düzeye ulaşmıştır. Basında spor sayfaları, televizyonda
spor bültenleri artık neredeyse erkek sayfaları, programları haline dönüşmüştür.(Mutlu,335).
Futbol Türkiye’de kentlerde her zaman popüler bir spor dalı olmakla birlikte, son onon beş yıldır popülaritesi iyice artmış ve Türkiye’de neredeyse tek ve gerçek ulusal sporu
haline gelmiştir. Spor yapan değil seyreden kitlelerin yaratılmasıyla, hayatın bir anlamda
öznesi yerine nesnesi olmayı kabul etmiş-ettirilmiş, kitleler egemenlerin egemenliklerini
sürdürebilmesinin koşullarını kolaylaştırmış olmaktadırlar. Profesyonel futbol, televizyon
sayesinde tecimsel bir kitle eğlencesine dönüşmüş buna Türk futbol takımlarının ve Türk milli
takımının uluslararası maçlardaki son on-on beş yıllık başarısının eşlik etmesi bu
popülaritenin artmasını sağlamıştır.
Uluslararası karşılaşmalarda ülke içindeki rekabet bir tarafa bırakılarak, karşılaşması
olan her Türk takımı “bizim” takımımız olarak desteklenmektedir. Yılmaz Erdoğan ve Tanıl
Bora, “Dur Tarih Vur Türkiye” adlı yapıtlarında, Türkiye’de futbol ve milliyetçilik ilişkisi
konusunda şu saptamayı yapmaktadırlar; ”Türkiye’de medyatik futbol söylemi, milli kimliğin
yeniden kuruluşunda; ihmal edilmez bir paya sahiptir. Oyun hakkında sadece basitçe haber
veriyormuş, sadece sahada olup biteni aktarıyormuş gibi yapan medya, aslında bunu
yapılaşmış bir ideolojik söylemsel kompleksin içine yerleştirerek sunar. Bunun en güzel
örneklerinden biri, uluslararası maçların milliyetçi bir bağlamda yeniden kurulmasıdır.
Medyatik futbol söylemi, uluslararası maçları Türk Milleti açısından ‘ölüm kalım’ meselesi
(beka davası) havasında sunarken, lig maçlarında da kullandığı askeri söyleme özgü lügatçe
ye daha sık başvurarak milletlerarası ‘savaş’ efektini pekiştirir.”
Türk medyasında şiddet ve milliyetçilik içeren söylemlerin genellikle birlikte
kullanıldığı şu gazete başlıklarından da anlaşılmaktadır; “Gidin vurun gelin (16 Eylül
1997Fotomaç), Sınır Ötesi Harekât (10 Eylül 1996 Fanatik), Ya istiklal ya ölüm maçı (29
Mart 1995 Foto maç), Yedin mi Türk’ün lokumunu hırbo İngiliz (5 Kasım 1993 Foto maç)”
(.www.bornova.ege.edu.tr, 10 Aralık 2005).
Bu süreçte, maçlara İstiklal Marşı’nı söyleyerek başlamak, üç hilalli bayraklar
sallamak, kurt işareti yapmak veya “ Ya Allah, Bismillah, Allahü Ekber”, ”Kahrolsun
PKK”,”Avrupa Avrupa Duy Sesimizi, İşte Bu Türk’lerin Ayak Sesi” gibi birbirinden çok
farklı mesajlar içeren sloganların farklı dönemlerde de olsa çoğu zaman aynı kişiler tarafından
seslendirildiği gözden kaçırılmaması gereken bir noktadır.( Yılmaz, 2002;19 ).
2002 Haziran’ında Dünya Futbol Şampiyonasında Milli takımımızın elde ettiği Dünya
üçüncülüğü futbolun yalnızca futbol olmadığının sanki somut göstergesidir. Yoğun
milliyetçilik duygularıyla sarmalanan “ulusal bütünlük” toplumun tüm kesimlerince öne
çıkarılırken, farklı bir dünyayla trans haline geçilmiştir. Ülkenin gündelik sorunları; ekonomik
kriz, siyasi çalkalanmalar, insanların kişisel sorunları sanki askıya alınmıştır. Hükümetin on
gün içinde ardı ardına üç kez yaptığı –benzin, elektrik, doğalgaz- zamları ne basında önemli
bir yer buldu ne de halk tarafından tepkiyle karşılanmıştır.(Sert,202; 9).
Türk futbol medyası karşısında tiraj ve reytingini besleyecek bir hedef kitle
bulunmaktadır. Bu grubun hem sayısal büyüklüğü hem de genel nüfusa göre oranı çok
yüksektir. Reyting ve tirajdan başka amacı olmayan ve denetim kaygısı ve düşüncesi olmayan
futbol medyası Türkiye’de sinema tiyatroya gitmeyen, yazılı basında spordan başka haber
okumayan, kitap-dergi karıştırmayan, özgün meşgaleleri olmayan bu gençlere yönelmiştir.17–
25 yaş arasındaki bu gençliğin, kimlik arayışı yarım kalmış, ekonomisi bozuk, sosyal aidiyeti
henüz gerçekleşmemiş olanları yarı çaresizlik içinde kendilerine temsil edecekleri ve
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edilecekleri kahramanlar, idoller, kişiler aramaktadırlar. Futbol ekonomik, sosyal, kültürel ve
psikolojik olarak büyük bir baskı altında olan bu grubun yaşama açılan tek ışıklı penceresi,
agresyonunun kızgın buharının çıkacağı tek geniş bacası olmuştur. Bütün ekonomi bilimi
paraya, bütün yaşam felsefesi durumu kurtarma çakallığına, bütün kültürü ise delikanlılığa
indirgenmiş bozuk sosyo-ekonomik düzende, onlar için tek tatmin edici kurum, hiç olmazsa
bu hafta, olmazsa gelecek hafta galip gelecek takımlarıdır. Bu genç erkek grubunun bütünü,
her hafta acı/keyif dengesiyle yaşamlarını ancak bu ortamda çekilir kılmaktadır (İlker, 2002;
45)
Bu bağlamda son derece elverişli bir ortam yaratılmakta ve medya futbol maçlarını
kitlelere ulaştırırken haberlerinde kullandığı dil ve üslupla şiddet olaylarının artmasında
önemli bir rol oynamaktadır.
Tarafların döner bıçaklarıyla birbirine girdiği katil olmayı göze aldığı büyük maçlarda
tribünlerden yayılan “ölmeye, ölmeye geldik” biçimindeki tempolu haykırışlarda
(Oktay,1995;128) somutlaşan futbolun içeriğindeki şiddet, milliyetçilik boyutuna da
taşınmakta, bu da hem ulusal hem uluslar arası ilişkilerde var olan sorunları daha
keskinleştirmektedir. AB sürecinde bir kimlik mücadelesi veren Türkiye’nin İsviçre ile olan
futbol eleme maçlarında yaşanan ve giderek büyüyen olaylar medyadaki milliyetçi-kışkırtıcı
üslubun son örneğini teşkil etmektedir.
4.Gazete başlıklarındaki şiddet ve milliyetçi söylem
Ülkemizde 12 Eylül sonrasında ve 90’larla dünyadaki dengelerin değişerek
küreselleşmenin dayattığı değerler karşısında kimlik bunalımı yaşayan, okumayan, dış
dünyaya ilgi duymayan ”...sen bizim her şeyimizsin .”şeklinde tezahürat yaparken hayatı
futbol ve taraftarlık üzerinden anlamlandırmaya çalışan bir gençlik söz konusudur. İşsizlik ve
yoksulluk arttıkça, ekonomik göstergeler kötüye gittikçe bu gençliğin patlamaları daha
şiddetli olmaktadır. Ve devlet stadyumlar hariç hiçbir yerde patlamaya izin vermediği için
haliyle
şiddet
gelip
futbol
alanlarının
başköşesine
oturmaktadır(http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/sayi 57) .
Statlarda maçları “ölüm kalım savaşı”, “son şans”, “ya hep ya hiç”, “var ya da yok
olma”, “bu maçı alacağız başka yolu yok”, “ölmeye ölmeye geldik”,”seni sevmeyen ölsün”
gibi sloganlarla daha çok polis, daha çok tel örgü, daha çok polis görüntüsü, futbol dediğimiz
eğlenceli olması gereken oyunu eğlenceden çoktandır çıkarmış şiddeti körükleyerek terör ve
ölümün hâkim olduğu bir alan haline getirmiştir.
Birçok sosyal çevreye göre 90’lı yılların tanım sloganı “küresel kimliğe tepki
krizi”olarak tarihe geçebilir. Bu yıllarda hepimizin de bildiği gibi insanlar kendi ırkından,
dininden, dilini ve tarihini paylaşan insanlarla grup kurup, diğerlerini dışlama eğilimi içine
girmişlerdir. Savaşlar hatta din savaşları çıkmıştır. Bu Freud’un bir tespiti olan “küçük
ayrımların narsiszmi”
üst başlığından daha ağır bir durumdur ve hala
sürmektedir.(Cumhuriyet Dergi, 08 Şubat 1998, sayı: 620)
Sporla ve ağırlıklı olarak futbolla ilgili haber ve başlıklara baktığımızda basınımızda,
ya kendini Avrupa’ya ve dünyaya kanıtlamak durumunda olan “biz” ya da yenildiğimizde
muhakkak hakkımızı yiyen “ötekiler” bağlamında acınası bir milliyetçilik duygusunun ifade
bulduğu, dövüşken, kavgacı, şiddet kokan, argo ve küfür ağırlıklı bir söylemin egemen olduğu
görülmektedir.
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5.Spor Sayfası Haber Başlıkları
Sanıyorum 70’li yıllarda, spor sayfasında yer alan yazının başlığı oldukça çirkin
atılmıştı. “Surjak ananı da getir!”. Karşılaşma sonrası karşı tarafın kaptanına kızan yazar,
öfkesini ciddi bir haber gazetesi olan Cumhuriyetin spor sayfasındaki köşesinde bu şekilde
ifade ediyordu..“Rezil, hak-tu diye balgam atmak, ceza vermek, ananı getir.” gibi kelimelerin
yer aldığı yazı gazetenin ciddiyeti ile çelişiyor, gazetecilik etiği ile bağdaşmıyordu.Spor
sayfasındaki bu başlık oldukça irkilticiydi. Yazıyı kesip arşivime kaldırdım..
Bu makaleyi yazarken o günlerden bu güne gelinen süreçte bu sözlerin benzerinin,
milleti temsil eden bir Başbakanın ağzından duyulduğu bir anda, bu gün bu söylemin
çoğunluğa neden çok şaşırtıcı ya da rahatsız edici gelmediğini anlamamız zor olmamaktadır.
Bu küçük gazete küpurü o günlerden bu günlere gelinirken çok şeyin değer kaybettiği
günümüz Türkiye’sinde siyasetin futbolun giderek pek çok şeyin değişmesinde medyanın
önemine dikkatleri çekmesi anlamında küçük de olsa bir örnek teşkil edebilir. Futbol söz
konusu olduğunda en ciddi haber gazetesi bile söylemini kaba bir erkek söylemi üzerinden ve
birçok ilkeyi göz ardı ederek kolaylıkla kurabilmektedir. Medya gerektiğinde erkek egemen
bir anlayışla, cinsiyetçi egemen söylemi pekiştiren bir dilin oluşturulmasında kendi ilkelerine
ters düşecek bir yayına tüm etik değerleri hiçe sayarak göz yumabilmektedir. Futbolun
hayatımıza gereğinden fazlasıyla girmesini sağlayacak olanakları siyasetçiler yaratırken ve
Türkiye 80’ler sonrası hızla değişirken siyasetçinin söylemi ve bir zamanların gözden
kaçabilen başlığı aynı üslupta buluşmuştur. Türkiye’de medya, futbolun söyleminde sıradan
insanın dilini, kültürünü yansıtarak toplumda var olan şiddeti ve milliyetçi duyguları yeniden
üretmektedir. İki yabancı ülkenin milli takımlarının karşılaşmasına ait haber başlıklarının
makro analizi şovenist söylemle halkın nasıl kışkırtıldığının örneklerini ortaya koymaktadır.
Yıllar öncesinin gazete küpurundan hareketle gazetelerin futbol konusunda çok farklı
bakışlara sahip olmadığının göstergesi olarak İsviçre-Türkiye maçındaki olayların başlıklara
ve köşe yazarlarının yazılarına- nasıl yansıdığını da bu ciddi haber gazetesinin spor
sayfasından vermeyi uygun buldum. Maç öncesi ve sonrasını kapsayan bir haftalık süreçte
gazetenin maçla ilgili haber ve haber başlıkları aşağıdaki şekildedir.
5.1.Türkiye-İsviçre maçı haber başlıkları
(11 Kasım 2005) Cumhuriyet
Türkiye İsviçre takımlarının karşılaşmasından bir gün önce gazetenin spor sayfasında
göze çarpan iki büyük haber başlığı yer almaktadır:
“İsviçre’nin oyununa gelmeyelim”Bu haberin üst başlığı da “Karalama
kampanyası ulusal takımdaki tansiyonu iyice yükseltti, oyuncuların gerginliği sıkıntı
yaratabilir”şeklindedir.
Medya sorun ya da daha önce yaşananlar ne olursa olsun bu başlık ile daha baştan
“biz”ve “ onlar” söylemini başlatmış bulunmaktadır. Haberin hemen yanında yer alan
karikatür tarihten bu yana gelen biz -onlar “Türkler ve Avrupa –Batı “” farklılığının klişe
fotoğrafını resimlemektedir. Karikatür, İsviçre yazılı kalenin üzerinde korkuyla aşağıya,
gelenlere bakan bir İsviçreli futbolcu ve ellerinde kazığa geçirilmiş bir topla kaleye hücum
eden ay yıldız formalı futbolcularımızı göstermektedir. Ne kadar çocuksu ve masum görünse
de, bir kez daha kazanma arzumuz tarihteki savaş ve fetihlere gönderme yapılarak
fethedilemeyen kalenin bu oyunla fethedileceği söylemi üzerinden gerçekleştirilmiştir. Burada
yine bildik “Viyana kapısı” sendromu sergilenmiştir.
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Bu karikatürün hemen altındaki ikinci büyük haber, Avrupa’da geçmişteki Türk
korkusunu hatırlatacak biçimde büyük puntolarla “Rakip Türklerden Korktu” başlığında
yer almaktadır.
İsviçre’nin bilet satışı konusundaki sınırlandırmasını Avrupa’da yaşayan Türklerin
sayısından korkmalarına bağlayacak haberin başlığı üstte yer alan karikatürün anlamını da
pekiştirecek şekilde tarihi imajımız kullanılarak atılmıştır. Bunun yabancı basındaki
karşılığının yine tarihten beslenen biçimde; “barbar Türkler” olarak geri döndüğünü ve bu
oyunun karşılıklı sürdürüldüğünü burada belirtmek gerekmektedir.
(14 Kasım 2005 ) Cumhuriyet
Cumhuriyet gazetesinin spor sayfasında yer alan haber başlıklarından üçü şöyledir;
“ Kadıköy’de cezalandıracağız “( 1)
Cumhuriyetin spor sayfasının sağ üst köşesinde yer alan bu başlıkta Ulusal Takımlar
sorumlusu, seyirciden stadı doldurarak İsviçre’ye tepkilerini koymalarını beklediklerini dile
getirmektedir. Yazıda İsviçre ile yapılan maçta İstiklal marşının okunduğu sırada protestoda
bulunan grubun PKK ile bağlantısı olduğu iddiasının söz konusu olduğunu ve bayrak açma
girişimini engelleyen grubun İstiklal marşını ıslıklayıp huzursuzluğa yol açarken İsviçre
polisinin konu hakkında bilgi sahibi olduğu halde, engel olmamasının tepki çektiği dile
getirilmektedir. Bu kısacık yazıda aynı anda hem siyasi (PKK ) hem de milli duygular
(marşımız) kullanılmakta seyirciyi İsviçrelileri cezalandırmak üzere açıkça kışkırtan- tahrik
edilmektedir.
“ Ah Şu Çılgın Türkleri Okuyun “( 2)
Aynı sayfada spor yorum köşesinde Turgut Özakman’ın en son kitabının başlığından
tarihe gönderme yapılarak savaş sürmekte diye seslenen köşe yazarı, Ulusal Futbol
Takımımızdan, Atatürk’ün tüm olanaksızlıklara, tüm ezilmişliğe, tüm umutsuzluğa karşı 80
küsur yıl önce gerçekleştirdiği büyük mucizeyi gerçekleştirmesini istediğini dile
getirmektedir.
“İsviçre’ye “büyük” yanıt (3)
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın “ medeniyetin nasıl
olduğunu 55 bin kişilik Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda onlara göstereceğiz “şeklindeki
sözlerine yer verilmektedir.
Artık Türkiye’de geçmişte olmadığı biçimde başbakanlar maçlara özellikle
uluslararası maçlara katılmakta bu haberde görüldüğü gibi komutanların bir futbol
karşılaşması konusunda görüşüne yer verilmektedir.
Ordu, devlet ve her seferinde gazeteleri kırmızıya boyayan bayrak görüntülerinde
simgeleşen milli değerler futbolda kazanarak korunması gereken bir kimlik olarak okurlara
sunulmaktadır.
(17 Kasım 2005) Cumhuriyet
“Cehennem değil Kadıköy “
“Cehenneme hoş geldiniz” pankartı taşıyan bir taraftarın bu fotoğrafı tüm medyada
ve yabancı basında olduğu gibi Cumhuriyet gazetesi de vermiştir. Gazetenin spor sayfasında “
cehennem değil Kadıköy” haberini okuduğumuzda haberin gerçekliği üzerinde tereddüde
düşülecek çok şey söz konusudur. Çünkü tüm yazı adeta İsviçrelilere gösterilen her türlü tavrı
onaylar bir şekilde ele alınmıştır: Ulusal takım olmak ya da olmamak mücadelesine çıktı...
İlk maçta ulusal takımımıza yapılanların aynısı İsviçrelilere tekrarlanıyordu... Bu kez biz
“sözde” Avrupa’nın en medeni ülkesini ıslıkladık... Rakip ülkenin ulusal marşının
başlamasıyla inanılmaz bir ıslık rüzgarı eserken,rakip takımın marşı duyulmadı..İstiklal
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marşımızı ise 42 bin kişilik dev orkestra hep bir ağızdan söyledi.Ellerinde bayraklarla
Saraçoğlu’nu adeta kırmızı bir geline çeviren yandaşlar,açtıkları dev Türk bayraklarıyla da
görsel şöleni bir kat daha arttırdılar.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrakları da dikkat
çekti .Futbolseverler ellerinde bayraklarla,üzerlerinde Türkiye formalarıyla İsviçrelilere
adeta “cehennemi”yaşattılar. Tribünde açılan “Welcome to Hell” pankartı bunun
göstergesiydi sanki..
Bir gün önce tüm sayfasını halkı sağduyulu olması ve olaysız bir karşılaşma
yaşanması konusunda yazılara ayıran “desteğe evet, taşkınlığa hayır”, ”aklın yolu sağduyu”,
“sakin olmalıyız”şeklindeki başlıklarla bunu dile getiren gazetenin “Cehennem değil
Kadıköy” başlıklı haberinde gerek seçtiği kelimeler gerek içerik gerek kurmuş kurduğu
anlatım şiddet, milliyetçilik söyleminin tüm öğelerini eksiksiz içerirken tahrik edici üslubu
çarpıcı biçimde bir gün öncesiyle çelişmektedir. Tanıl Bora, “Başarıya susamış millet, futbol
medya” üçgenindeki psikolojiyi şöyle gözlemlemektedir:"Başka ülkelerde olduğu gibi
Türkiye'de de medyatik futbol söylemi, milli kimliğin yeniden kuruluşunda ihmal edilemez
bir paya sahiptir. Oyun hakkında basitçe haber veriyormuş, sadece sahada olan biteni
aktarıyormuş gibi yapan medya, aslında bunu yapılaşmış bir ideolojik-söylemsel kompleksin
içine yerleştirerek sunar. Bunun en güzel örneklerinden biri, uluslararası maçların milliyetçi
bir bağlamda yeniden kurulmasıdır. Kötü sonuçlar hakem kararlarına, hakem kararları cümle
âlemin Türk düşmanlığına bağlanır."
Cumhuriyet gazetesinin örnek haberlerindeki başlıkları incelediğimizde Tanıl
Bora’nın saptamasının yanlış olmadığı gözlemlenmektedir.
(18 Kasım 2005) Cumhuriyet
“FİFA İsviçre’nin Yanında”, “ İsviçre Tezgâhı mı ?”, “Taraftar Blatter !”,
”FİFA bu soruları yanıtlasın “ Şenes Erzik ve Levent Bıçakçı Blatter’e yanıt
verdi Sahipsiz Değiliz”
başlıklı haberlere bakıldığında maç öncesi ve sonrası yaşanan şiddetin sonucunun
merkezi İsviçre’de bulunan FİFA’nın değerlendirmesi ve FİFA başkanının, disiplin komitesi
başkanının,ve genel sekreterin İsviçreli olması bir kez daha haksızlığa uğradığımız konusunu
gündeme getirme çabası olarak gözükmektedir.
(19 Kasım 2005) Cumhuriyet
“İtalyanlardan İsviçre Mazereti “
“....İsviçre ile oynadığımız maç sonrasında çıkan olaylar tüm dünya televizyonlarına
yansıdı.Hiç de hoş olmayan görüntülerdi bunlar.Hemen hemen her yerde “baş suçlu”olarak
gösterilmeye çalışıldık.Baksanıza en canlı örnek:Fransa’nın ünlü L’equipe gazetesi
Türkiye’nin 2010 Dünya Kupasına katılıp katılmaması için anket başlatmış.Anlayacağınız
hiçbir tarafta istenilmediğimiz bir gerçek.Dostumuz hiç mi hiç yok,sadece ve sadece kendi
kendimizeyiz...”
(26 Kasım 2005) Cumhuriyet
“Medyayı kim yönetiyor”
Bir hafta evvel milliyetçi bir heyecan ve coşkunun egemen olduğu haberlerin,
olayların FİFA’ya aksetmesinden sonra medyanın kendini eleştirmesi üzerine yoğunlaştığı
görülmektedir. Buna örnek “Medyayı Kim yönetiyor” başlıklı köşe yazısıdır.
“... Çarşamba gecesi oynanan olaylı maç sonrasında öylesine olaylar olmuş, öylesine
çirkinlikler yaşanmıştı ki ertesi gün medyada bunların yarısını bile görememiştik... Ertesi
gün, kameraların çektiği ama maçtan sonra saklanan görüntüler ve foto muhabirlerinin
çektiği kareler ortaya çıkınca takke düşmüş kel görünmüştü. Peki medya olayları tüm
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çıplaklığı ile ortaya koyan ve gerçekten olay yaratacak görüntüleri neden
saklamıştı...Medyada maç öncesi,maç sonrası,ve sonrasını da sonrasında yazdıklarını neden
değiştirdiler tükürdüklerini yaladılar..” Bu satırların, olayların açığa çıkması ve uluslararası
yansımasından sonra yer alması bu konudaki kafa karışıklığını ortaya koymaktadır.
(30 Kasım 2005) Cumhuriyet
“İsviçre’nin Oyunu Bozuluyor”
İsviçre -Türkiye maçında yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili bir gün öncesinin köşe
yazısında dile getirilen gerçeklerle tezat teşkil eden başlık, aynı habercilik anlayışının benzer
şekilde sürdürüldüğünü göstermektedir.
Sonuç
Futbol 19.yüzyılın ortalarından başlayarak kitlesel bir niteliğe dönüşen çağımızda
gerek kitlelerin seyir ve eğlence talebine gerekse makro düzeyde iktisadi yapının gerektirdiği
kitlesel davranış biçimine en uygun cevabı veren sosyal spor dalıdır. Futbolun çağdaş
toplumlarda sporun bütün alanlarına başat bir anlayışa dönüşmesinin bir çok nedeninden söz
edilebilir.Ancak bunlar içinde en önemli neden onun kitlesel bir güç ve uyaranlar üretmiş
olmasıdır.Oyuncuların matematiksel tanımı ve sınırlılığına karşın çok sayıda insanın ilgi ve
seyirlerine açık bir olaydır.Bu itibarla bir temaşa sporudur futbol. Temaşanın getirdiği haz ve
zevk; renklerinden, oynayanların yerel ve ulusal mensubiyetlerine kadar bir özdeşlik
(identification)olayı yaratmaktadır.Mensubiyetleri “biz duygusu çevresinde, ortak bir
toplumsal bilinç etrafında birleştiren futbol, bugün bu bilincin yalnızca sporuna ve
eğlencesine cevap vermekle kalmamakta ticaretine ve hatta siyasetine de katkıda
bulunmaktadır.Bu anlamda futboldan beklentiler kişiden kişiye kültürden kültüre
değişmektedir. (http://www.bursaspor.net.) Avrupa Kupası eleme maçında İsviçre-Türkiye
milli takım karşılaşması öncesinde medyanın nesnel olmayan yanlı tutumuyla daha maç
oynanmadan estirilen bu konudaki haberleri ele alış biçimi, meydana gelen olayların
medyadaki yansıması ve yaşanan şiddet olaylarının milli menfaatler gerekçe gösterilerek
gizlenmesi, Türkiye’de, milliyetçiliğin, ırkçı, şoven duyguların kışkırtılmasında medyanın
rolünü göstermesi açısından oldukça önemlidir.Türkiye’nin Bern’de 2–0 yenilmesiyle
başlatılan ve sonuçta muhtemelen Türkiye’nin bu tür uluslararası organizasyonlardan
dışlanmasına kadar varacak gelişmelerde sorun çok derindedir. Milli maçlar medyada Türk
takımlarının Avrupa kupalarında aldığı son galibiyetlerden sonra daha güçlü bir şekilde Türk
milliyetçiliğinin, ırkçı-şoven duyguların kışkırtılmasının vesilesi olacak şekilde yer
almaktadır. Ciddi bir haber gazetesinde yaptığımız bir haftalık İsviçre’yle yapılacak bu
karşılaşmaya ilişkin haber taraması, maçın daha başlamadan milliyetçi bir söylem üzerinden
ölüm kalım savaşına dönüştürüldüğünü gözler önüne sermektedir. Aslında medyanın bu
konudaki gücünü, neleri yapabileceği ya da yok edebileceğine dair en net ifadeyi Can
Kozanoğlu’nun 09 Ekim 2003’te Milliyet’te “Futbol sevmeyenler birleşin ‘başlığını taşıyan
yazısı dile getirmektedir.Bu nedenle sonuç bölümünü futbolun günümüzde neye dönüştüğünü
ortaya koyarken medyanın ne yapması gerekliliğinin altını çizerek önemli bir tespitte bulunan
bu düşündürücü yazı ile bitirmek istiyorum.
“Futbol büyük bir endüstri, büyük bir çark. Medya futbolu sömürürcesine kullanıyor.
Tüketim malları üretenler de kullanıyor. Hepsi doğru. Klasik tezdir, siyaset futbolu
kullanıyor. Bir ölçüde bu da doğru. Ama bunların toplamından daha büyük bir şey var
ortada. Ekonominin, paranın, medyanın, meşhur piyasaların, sistemin belirleme gücünü aşan
bir tür. Siyasiler de 'futbol' konuşuyor. Meclis'in açılış resepsiyonundan canlı yayın,

227

Genelkurmay Başkanı gazetecilerle konuşuyor. Mevzu futbol.. Başka yerde Başbakan
konuşuyor, mevzu futbol. Televizyonlarda tek bir pozisyon yirmi saat tartışılmıyormuş, hiç
futbol programı yokmuş gibi, ana haber bültenlerinde futbol; gazetelerin ilk sayfalarında spot
olarak değil nal gibi futbol; müzik programlarında futbol, ekonomi programlarında futbol,
tartışma programlarında futbol, billboard'larda futbol, reklamlarda futbol. Terlik, ayran,
benzin; hepsi futbolla pazarlanıyor.... Millî takım davası, Türkiye için de hep çok önemli oldu.
Millî takımın ve ülkenin kulüp takımlarının uluslararası karşılaşmaları Batı'yla, özenmenefret kutuplarında salınan ilişkinin, 'dünya'nın 'Türk'ü kaale alıp almadığına muazzam önem
veren ergence hırsların aynası oldu.
1980'li ve '90'lı yıllarda bu maçlarda terennüm edilen "Avrupa duy sesimizi, işte bu
Türklerin ayak sesleri!" sloganı, Cumhuriyet tarihine damgasını vuran millî ezgiler
galerisinde 10. Yıl Marşı kadar sağlam bir yeri tutmuş bulunuyor. Üç buçuk yıl önce
İstanbul'da, Leeds Unitedlı iki taraftar sokak ortasında bıçaklanmışlardı, üstelik 'halkı tahrik
ettiler' denerek bu cinayet birçokları tarafından meşru sayılmıştı. 'Futbol kültürümüzde hiç
unutulmaması, hep yüzleşilmesi gereken bir olaydır bu. Önceki hafta, UEFA Kupası'nda
karşılaşan bir Türk takımının, Gençlerbirliği'nin ve bir İngiliz takımının, Blackburn Rovers'ın
taraftarları, 'karşılaşma'nın öteki anlamını keşfettiler. İnternet üzerinden yazışarak anlaştılar,
'resmi maçtan' önce Ankara'da pür neşe bir 'taraftarlar maçı' yaptılar. Bayrak, atkı, rozet
değiştiler. Futbol muhabbetlerini paylaştılar. Spor medyamızda bu tatlı olaya verilen yer ise,
küçük kutulardan ileri gitmedi.
Üstelik kimileri, "Centilmenlik gösterisiyle nasıl geçirdik İngilizlere," havasında. ....”
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Gecekondu Mitolojisinde İnek Şaban’ın Yeri
Emre YILDIRIM
Özet
Bu çalışma Sunal güldürüsünün psikolojik dinamiklerini inceleyerek bu filmlerde çizilen karakterlerin
klasik mitolojinin karakterleriyle örtüşüp örtüşmediğini araştıracaktır. Çalışma filmleri birer pop-mit olarak
değerlendirerek psikoloji ve mitoloji bilimlerinin ışığında incelemektedir. Araştırma psikomitoloji metoduyla
yapılmıştır. Pskomitoloji, mitlerin ve mit kahramanlarının ruhsal dinamiklerini inceleyerek ortaya çıktığı kültürün ve
anlatıların gerçeklerini kavramaya çalışır (Saydam, 1997a, s.90).
Sıradan insanın kişisel ve evrensel olana uyum sağlama çabası mit ihtiyacının temel sebebidir. Her
dengenin en radikal şekliyle değiştiği bir ülkede bu uyum çabası kendini destanlaştırarak ezilmişler söylemini veya
garibanlar mitolojisini oluşturur. Bu bağlamda Kemal Sunal filmleri kenar mahalle insanının çaresizliği, itilmişliği ve
bundan kurtularak servetin eşik bekçilerinin yerinde olma özleminden doğan bir gecekondu mitolojisi olarak
karşımıza çıkar.
Anahtar kelimeler
Psikomitoloji, Şaban, Kemal Sunal, Gecekondu, Mit, Pop-mit
Abstract
This work researches if the pop-culture icon Kemal Sunal and his films develop a slum area mythology.
The study cross examines the characters in these films if they present a modern version of classical mythology
characters. The research examines them by means of psychology and mythology: psycho-mythology. Psychomythology is a method of analysis of a culture by applying psychological analysis to myths and mythology created in
the society (Saydam, 1997a, s.90).
Radical changes in life and material needs bring a loss in sense of security and it creates a need for myth in
order to find an example to assimilate. Many times this struggle of reinterpreting and adapting the new order of life
makes the myth itself. At this point Kemal Sunal films becomes a slum area mythology for low income people. The
“Şaban” character becomes a unanimous hero or an Odysseus of the common worker fighting against the gate
keepers of wealth and prosperity.
Key words
Psycho-mythology, Kemal Sunal, Şaban, Slum, Myth, Pop-myth

1. Asgari Ücrete Tabi Memur Odysseus
Mitoloji, bütün zamanları toplumları coğrafya ve medeniyetleri aşkın bir
anlatıdır. Mitoloji, doğayı, insanı, yaşamı anlama ve açıklama çabasıdır. Mitolojinin
çağlar ve medeniyetler üstü olması, zamanımızda halen modern veya popüler olarak
işleniyor ve üretiliyor olması, insana içine düşmüş olduğu evreni açıklama konusunda
beklide en geçerli araç olduğunu düşündürüyor. Mitlerin simgesel ve kutsal bir ağırlığı
vardır. “Mitler evrenin ve insanın yaratılışı, dahası, doğa güçlerinin birer dev olarak
türettiği tanrılar hakkında ana sorulara cevap veriyorlar . . . Evrenin bilinmezliği
karşısında iç huzuru sağladıkları için de herkes mitlere inanır” (Estin, Laporde, 2005,
s.1). Günümüzde geçmişin devleri, ejderhaları ve onları yenen kahramanları
popülerliğini kaybetmiş görünüyor ilk bakışta. “Konu yalnızca teleskopun ve
mikroskobun araştırısından tanrıların kaçacak yerinin kalmaması değildir; tanrıların bir
zamanlar desteklediği türden bir toplum da yoktur artık. Toplumsal birim dinsel içeriğin
taşıyıcısı değil, ekonomik ve politik bir örgütlenmedir” (Campbell, 2000a, s.431).
Ancak diye devam eden Campbell, mit ve mitolojik kahramanın yolculuğunun hem
insanlık tarihi kadar eski hem de sürekli olduğunu ve daima zamanın ihtiyaçlarına göre
yeniden üretildiğini de eklemektedir. Günümüzde elbette modern mitolojiler
üretilmektedir. Antik mitolojiyle güncel mitoloji arasındaki fark kahramanın Hercules
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veya Deli Dumrul gibi boynuzlu miğfer ve post giymesi yerine ceket giyip kravat
takarak devlet memuru olarak karşımıza çıkması; balta, kılıç taşımak yerine elinde pazar
filesi, evrak çantası taşımasıdır. İşte bu elbise değişikliği kahramanı günümüz ekonomik
ve politik örgütlenmesinin içinde de fonksiyonel hale getirir. Doğal olarak bu durumda
modern mit kahramanının yüzleşeceği ejderhalar da elbise değiştirmiştir.
2. Psikomitoloji Işığında Kenar Mahalle Efsaneleri
Peki nedir bu günlük mitoloji, bunun mit kahramanı kimdir, macerası nedir,
düşmanları, ejderleri kimleridir? Mitler, Jung’un iddia ettiği gibi insan doğasının kalıcı,
evrensel ve en temel açıklanış biçimleri olabileceği (Fordham, 1996, s.30) gibi, “yerel
sahnenin (mesela İstanbul’un kenar mahallelerinin), manzaranın (mesela işsizliğin,
evsizliğin, günlük çaresizliğin), tarihin (mesela 12 Eylül’ün, 17 Ağustos depreminin,
2000 krizinin, vs.) söz konusu halkın toplumsal yapısının işlevi olarak” (Campbell,
1992a). değerlendirilmelidir. Türkiye maalesef dengelerin oturamadığı, değişikliğin çok
hızlı ve çok derin olduğu, genellikle (biri liberal diğeri fundamentalist veya biri
sosyalist diğeri faşist çizgideki partilerin bir araya gelerek koalisyon yapabilmeleri gibi)
oldukça marjinal uçların bir araya geldiği, belirsizliklerin hem sayısının hem de
etkisinin yüksek olduğu bir ülke olarak gözlenmektedir. Belirsizlikler içinde pek çok
dönem arka arkaya gelmekte hatta iç içe gelmektedir. Yeni bir dönem başladığında,
çoğu zaman, o dönemle ilgili bir mit de ortaya çıkar. “Mit o dönem içerisinde
olacakların bir ön habercisi gibidir ve çağın psikolojik öğeleriyle uyum sağlamak için
gerekli bilgece öğütler içerir” Saydam, 1997b, s. 9). Her toplum ve her dönem kendi
kahramanına ve onun şahsında kendi kolektif kimliğinin temsiline ihtiyaç duyar.
Paragrafın başında zikrettiğimiz soruları tekrar ediyoruz: Peki kimdir bu sıkıntı çeken
insanın, sıradan vatandaşın veya varoşların kahramanı? Enflasyonu, hayat pahalılığını,
işsizliği ve patronları bertaraf edip halka nefes aldıran gecekondu Herkül’ü kimdir?
3.1. Kahraman Duyulan İhtiyaç
Cevap çok net: status quo canavarını kim katlediyorsa odur. Hain patronu,
memurunu ezen amiri, ameleyi aşağılayan ustabaşını, sevdiğini ırgat olduğu için
seveninden esirgeyen ağayı, kiracıyı kovan ev sahibini kısaca gecekondu mitolojisinin
tiranını kim katlediyorsa odur kahraman. Bu tanım şaşmaz bir şekilde antik Hercules
veya Odysseus’un kenar mahalle karşılığını “Kemal Sunal’ın “Şaban” tiplemesinde
tespit eder. Kısaca halktır, herkestir o. Bu “herkes” İnek Şaban tiplemesiyle temsil
edilir. Çoğu defa eğitimsiz, işsiz, herhangi bir geliri olmayan, vasıfsız ve sürekli ezilen
kişilerdir Kemal Sunal tiplemeleri. Her ne kadar İnek Şaban ismi sadece birkaç filminde
kullanılmışsa da karakter olarak diğer filmlerde çizilenler bu tiplemenin devamı veya
biraz daha genişlemiş takipçileridir. Bu sebepten dolayı farklı filmlerdeki farklı
isimlerdeki karakterler de izleyici tarafından Şaban genellemesi içinde görülür.
Gecekondu mitolojisinde Şaban örneği ilk bakışta kahramanın anti-kahraman olarak
yapılandığı anlatılardan biri gibi görünür. Ancak film onun kahraman ve dolayısıyla
kurtarıcı olma sürecini anlatır. Kahraman görünüşte vasıfsızdır ancak tüm vasfı anneçocuk arasındaki sevginin1 bile rekabet piyasası şartlarınca çizildiği bir dünyada
1

Özellikle eğitimli şehir burjuvasında çocuk ebeveynce derslerine çalışmak yaşıtlarıyla rekabet etmek,
LGS veya ÖSS sınavında başarı göstermek üzere şartlandırılır. Ancak o zaman taktir edilir, sevildiği
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karşılıksız sevgi, saflık ve vicdan gibi değerleri taşımaktır ki bu değerlerin toplumda
yokluğu kahramanı büyücü Merlin derecesinde olağanüstü ancak, bu dünyaya ait
olmayan değerlerin ve gücün taşıyıcısı haline getirir. Bu tiplemenin iç zenginliğine
rağmen toplum ve hayat karşısında varlık gösterememesi seyircinin kahramanla kolayca
özdeşleşmesini sağlar. Herkes kendini onun yerine koyabilir. “Unutmamak gerekir ki,
bir mit yaşayan bir nesnedir ve her bireyin içinde yer alır” (Saydam, 1997b, s.10).
Filmlerin kahramanı olarak tek tek bireyler sivrilse de, bu bireyler arka planda, grup
kimliğinin taşıyıcılarıdır. Bu filmlerde ilerleyen olaylar kahramanla otoriteyi kaşı
karşıya getirir ve bu karşılaşma otoritenin mutlak bozgunu ve sistemin en alttaki
vasıfsız “herkes”in lehine değişmesiyle neticelenir.
3. 2. Serbest Piyasada Tüketim Malzemesi Olarak Kahraman
Bahsi geçen zafer öylesine arzulanan ve muhtaç olunan bir fantezidir ki bu
ihtiyaç varolduğu sürece Kemal Sunal filmleri popülerliğini koruyacaktır. İnek “Şaban
tipinin ölmesi gibi bir durum söz konusu değil, çünkü filmleri hala televizyonda
izlenmekte” (Scognamillo, 2000, s32-33). Filmlerin halen televizyonlarda gösterilmesi,
ticari olarak önemli bir değer ifade ettiğine işaret ediyor. SHOW TV ilk yıllarında
Kemal Sunal filmleri ile seyirciyi ekran başına toplamıştı. Öyle ki sanatçı vefatından bir
süre önce kendi arşivinde olmayan bazı filmlerini kopyalamak için SHOW TV
yönetiminden izin istediğinde “onlar bizim temel sermayemiz” diyerek sanatçıya güçlük
çıkarmışlardı. “Kemal Sunal güldürme ve güldürerek sevilme kavramını başka
boyutlara sürükleyerek toplumun bilinçaltına seslenmiştir ve hala seslenmektedir”
(Scognamillo, 2003a, s. 281). Sanatçının kendisi de “benim eski filmlerim neden bu
kadar tutuluyor ben de çözmüş değilim” (Soysal, 2000, s. 11) diyerek hayretini dile
getirmişti.
3.3. Gecekondu Odysseus’u
Sunal’ın sorduğu sorunun cevabı İnek Şaban tiplemesinin bir gecekondu
Odysseus’u haline gelmesinde yatıyor. Veresiye borcu yüzünden bakkala gidemeyen,
kasaptan et almak kendisi için olağan üstü bir iş olan her vatandaş İnek Şaban’ın eliyle
mahalle esnafına tokat atıyor. Amiri karşısında ezilen memur, devlet dairesinde
horlanan her vatandaş bu filmlerdeki kahramanın eliyle valinin, belediye başkanının
yakasına yapışıyor. Yine bu filmlerde “kiraya zam isterim” diyen ev sahipleri tekme
tokat merdivenlerden yuvarlanıyor. Ezilmiş ve bunalmış belli bir kesimin bir ömür boyu
hayal edip yapamadığı, biriktirdiği agresyon en masum haliyle deşarj oluyor. “Benzer
durumlar, aynı ama seyirciyi her defasında güldüren espriler sürekli olarak tekrarlanır.
Bir yerden sonra anlatıların bir önemi kalmaz, önem kazanan şey perdede hareket edip
dişlerini gösteren ve “eşoğlu eşek” diyen Kemal Sunal nam-ı diğer Şaban olur”
(Scognamillo, 2003b, 281). Gecekondu ve kenar mahalle dünyasının en büyük tiranları
“eşoğlu eşek” ünlemleriyle birer tokatta yere seriliyor ve ardından bütün yüze yayılan o
tebessüm geliyor.
Destanlar çağının çok geride kaldığı modern toplumda elbette yedi başlı ejderler,
denizkızları, boğa başlı adam Miniatoros gibi destansı figürlerden bahsedemeyiz. Kemal
gösterilir. Hedef, büyüyünce iş arayan yaşıtlarına oranla rekabet kabiliyeti daha yüksek bir evlat
yetiştirmektir. Çocuğa mutlu bir gelecek vermenin tek anahtarı budur.
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Sunal filmleri büyüsü kaçmış, gizemi kalmamış lümpen bir dünyanın arketipik
düşmanlarını tanımlayan ve onları bu dünyaya uygun bir kahramanla karşı karşıya
getiren bir kenar mahalle mitolojisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu kurgu dünyada
denizkızının veya sirenlerin yerine mahallenin kabadayısını kız kardeşi veya ağanın
kızı, Miniatoros yerine mahalledeki tüm evlerin sahibi emlakçı veya banker gecekondu
mitolojisinin arketipik canavarlarını oluştururlar. Bu karakterler mutlak bir zaferle yere
serilmeden önce ötekileştirilir, canavarlaştırılır. Sunal’ın, 1987 yapımı Kiracı filmini
demonize (şeytanlaşmış) edilmiş servet sahibi için örnek gösterebiliriz. Görüntüde ev
sahibi olarak kiraya zam isterim diye bağıran ufak tefek tombalak bir adam vardır.
Ancak ev sahibi kiracıları evden çıkartmak için harekete geçince işler değişir. Film
ilerledikçe Kemal Sunal her işten eve gelişinde sırasıyla şofben bakımı bahanesiyle
yerle bir olmuş banyoyla, elektrik tesisatını tamir bahanesiyle parçalanmış duvarlarla,
sabote edilmiş su tesisatıyla karşılaşır. Adeta, ortaçağda gemileri yutan okyanus
canavarlarından biri musallat olmuştur eve ve her gün bir parçasını dişleyerek
çiğnemektedir. Bu görünmez mahalli canavar ev sahibidir.
4. Maddi Refahın Eşik Bekçilerine Karşı Tavır
Kemal Sunal güldürüleri ejderleştirdiği maddi refahın eşik bekçileri
konumundaki kötüleriyle güncel sorunların, gündelik hayatın kahramanını
destanlaştırmıştır. Kötüler sadece kapkara değildir aynı zamanda bütün yolları
tutmuştur. Durdukları yeri ve avantajlarını muhafaza için dünyayı ateşe atmaktan
çekinmezler. Onlar için her ne pahasına olursa olsun dengeler bozulmamalıdır.
Mitolojik kahraman “olan şeylerin (güncel olayların) yandaşıdır: katledeceği ejder tam
da status quo canavarıdır: yerinde duran, geçmişin bekçisi. Belirsizliklerden kahraman
çıkar, fakat düşman gücün koltuğunda büyük ve hilebazdır; düşmandır, ejderdir,
tirandır, çünkü konumunun yetkisini kendi çıkarına çevirir” (Campbell, 2000b, s. 377).
Kötü adam, kurulu düzenin bekçisi olduğu için değil kimseye bırakmamacasına
kuruttuğu ve hiç ölmemecesine çöreklendiği dünya nimetlerinin üzerinde oturup
beklediği için “tiran yerinde duran”dır. Bu canavara karşı durabilecek sadece
kahramandır. Bu kahraman umudu Şaban filmlerinde o derecede nettir ki film ismi
olarak bile ifade edilir: Umudumuz Şaban, 1979.
Tiran yerinde duranı devirmek için de masum ve aynı zamanda büyülü bir
kahraman ihtiyaç vardır. İnek Şaban masumluğunu gerzeklik derecesindeki saflığıyla
büyüsünü ise sevimliliği ve olağanüstü şanslı olmasıyla sağlar. Aynı zamanda
karakteristikleri ve çizdiği kontrastla gecekondu kahramanı temsil ettiği kesime bir
kimlik de sağlar. Kahramanın en olumsuz şartlar altıda ortaya çıkması bile tiranlık
düzeninin sonunu müjdeler. Film ilerledikçe yanı başımızdaki zengin komşumuz,
apartmanın altında dükkan açan esnaf veya sokaktan geçen zabıta memuru bir anda
kapkara bir düşman haline gelir. Her sahnede insanlığından biraz daha soyutlanır ve
nihayet maskaralaşmış, maymunlaşmış bir cehennem zebanisi olarak karşımızda belirir.
Her filmin sonunda Ulubatlı Hasan emsali haline gelen Şaban’ın eliyle Bizans’ın
burçlarına olmasa da en az Bizans burçları kadar aşılmaz olan bakkalın erzak deposuna
veya alacaklı defterinin üzerine gecekondunun zafer bayrağı dikilir.

233

5. Arabeskleşen Kahraman Kavramı
Mitoloji bizim kolektif (kitle) psikolojimizi yansıtan bir aynadır (Saydam,
1997c, s. 7). Üzerine yansıyanı mit haline getiren bu ayna içinde bulunduğu dönemin
mevcut koşullarına göre şekillenir ve o dönem insanının görüntüsünü yansıtır. M. Bilgin
Saydam, C. G. Jung’dan yaptığı alıntıda “Mitsiz yada mit dışı yaşadığını zannedenler,
köklerinden kopmuş kişilerdir: bu kişiler, ne geçmişle, ne kendi içinde yaşattığı atalar
kültü/(kültürü) ile, ne de içinde bulunduğu zamanın insanlarıyla gerçek bir ilişki
içindedir” (Saydam, 1997d, s. 47) der. “Gecekondu mitolojisi” veya “kenar mahalle
miti” olarak tanımladığımız bu filmler kolektif kimliğin taşıyıcısı durumundaki
Şaban’ın tüm saflığına karşılık sıra dışı talihliliği ve iyi kalpliliği sayesinde doğaüstü
güçlerle donanmış bir kahraman olarak başarılarıyla “bir gerçekliğin hayata nasıl
geçtiğini anlatır” (Çoruhlu, 2002, s12). Çalkantılı bir ülkede ve çalkantılı ve hızlı
değişen bir dönemde çaresizlik içindeki sıradan insanın “kişisel ve evrensel olana uyum
sağlama çabası” mit ihtiyacının temel sebebidir (Campbell, 1992b). Bu uyum çabası
özellikle toplumun sanatsal faaliyetlerinde kendini dışa vurur ve altta kalmışlar
terminolojisini, söylemini, mitolojisini, kültünü oluşturur. Kemal Sunal filmleri ve
Şaban karakteri kenar mahalle insanının çaresizliği ve itilmişliği ve bunun karşısında
kurtulma, yükselme ve servetin eşik bekçilerinin yerinde olma özlemi varolduğu sürece
daima ihtiyaç duyulan bir gecekondu mitolojisi olarak karşımıza çıkacaktır.
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Popüler Sanatçıların Etik Dışı Davranışlarının Algılanması: Üniversite Öğrencileri
Üzerinde Bir Araştırma
Yrd. Doç. Dr. Gözde YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Nazlım TÜZEL, Levent SEVİNÇ
Özet
Popüler sanatçıların etik dışı davranışlar sergilemesi toplumun sıklıkla karşılaştığı bir olgudur. Bununla
birlikte gerek sanatçılar gerekse eğlence dünyasının profesyonelleri bu tür davranışlar karşısında toplumun nasıl tepki
verdiği konusunda yeterince bilgi sahibi değildir ve pazarlama yönetimi açısından bilinçli hareket etmemektedir. Bu
doğrultuda bu çalışmada, toplumun popüler sanatçıların etik dışı davranışlarını nasıl algıladığı üniversite öğrencileri
üzerinde (n=491) gerçekleştirilen araştırma ile saptanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler
Etik Dışı Davranışlar, Popüler Sanatçı, Eğlence Pazarlaması
Abstract
Exhibition of unethical behaviors by popular artists is an often encountered situation by society. In addition
to this, neither artists nor entertainment world professionals have enough knowledge about how the society react to
these behaviors and both sides don’t act consciously in the realm of marketing management. In this direction, this
study aims to investigate how the society perceive unethical behaviors of popular artists by a research conducted on
university students (n=491).
Keywords
Unethical Behaviors, Popstar, Arts Marketing

1. Giriş
Popüler bir sanatçının korkulu rüyalarının başında, hiç şüphesiz günün birinde
kendisi ile ilgili bir skandalın ortaya çıkması gelmektedir. Sanatçının bu korkusu, böyle
bir olayın onu halkın gözünden düşüreceği, ürünlerinin rağbet görmeyeceği, sonuç
olarak da kariyer hayatının sona ereceği yönündeki düşüncelerinden kaynaklanmaktadır.
Bu elbette ki, sadece popüler sanatçılar için değil, onları yöneten ya da ürünlerinin
prodüksiyonunu üstlenen kişi ve işletmeler için de bir sorundur. Nihayetinde toplumun
değer yargılarına aykırı davranmanın, ürün satışlarını ve tüketicinin ürün hakkında sahip
olduğu imajı olumsuz etkileyeceği düşünülmektedir (Folkes & Kamins, 1999).
Türkiye’de eğlence dünyası hala gelişme evresinde olan sektörlerden biridir.
Profesyonel yönetim anlayışı henüz bu sektörde kendini gösterememiştir. Bunun
kaçınılmaz bir sonucu, yukarıda belirtilen endişelerin, bu alanda faaliyet gösteren
işletmelerin ya da kişilerin eylemlerine sezgisel olarak yön vermesidir. Tüketicinin
tepkilerinin ölçülmesi ve bu doğrultuda pazarlama stratejilerinin belirlenmesi, eğlence
sektörünün uzak olduğu bir hareket tarzıdır. Yakın zamanda yaşanan, sevilen bir dizinin
bayan oyuncusunun, evli iken başka bir erkekle sevgili hayatı yaşaması nedeniyle,
dizinin senaristi tarafından dizinin imajını zedelediği gerekçesiyle diziden ayrılmasının
istenmesi ve sonuçta sanatçının kendini diziden ayrılmak zorunda hissederek istifa
etmesi, buna bir örnek olarak gösterilebilir. Oyuncunun etik dışı davranışının dizinin
imajını ya da izlenme oranını (reyting) etkilediğine dair elde veri yoktur; sadece
senaristin hisleri ile hareket edilmektedir.
Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de sıklıkla popüler sanatçılarla ilgili
medyada çeşitli magazin haberleri yer almaktadır. Bunların önemli bir kısmı, popüler
sanatçıların toplumun çoğunluğunun etik dışı olarak kabul edeceği türden davranışlarına
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ilişkindir. Bu tür davranışların açığa çıkması karşısında, sanatçının ya da sanatçıyı
yöneten profesyonellerin verdiği tepkilerin genelde beklenilenden farklı sonuçlar
doğurduğu gözlenmektedir. Örneğin; son dönemin halk tarafından en çok sevilen,
dolayısıyla albümleri en çok satan, bayan pop müzik sanatçısı birkaç yıl önce
uyuşturucu ile yakalanmıştır. Sanatçının -belki de onu yöneten profesyonellerin
zorlaması ile sergilediği- uyuşturucu bağımlılığından kurtulma çabaları psikiyatristler
eşliğinde aylarca ekranlara taşınmıştır. Sonuçta, bu bağımlılıktan kurtulduğu ilan
edilmiştir. Ancak, toplumun genel değerlerine aykırı düşen bu davranışına rağmen,
albümleri eskisinden daha çok satmaktadır. Başka bir örnek, özellikle genç kızlar
tarafından çok sevilen pop müziğin gözde erkek sanatçısının, erkek sevgilisi ile çıplak
pozlarının basına sızdırılmasıdır. Olay günlerce basına malzeme olmuştur. Bugün ise
popstarın sadece kız arkadaşı ile pozları haber olmakta, el altından ikilinin evlenecekleri
yolunda dedikodular dolaştırılmaktadır. Sanatçının hayran kitlesinde fark edilir bir
azalma görülmemekte; albümleri yine en çok satanlar listesinde yer almaya devam
etmektedir.
Bu ve benzeri sayısız örnek, sanılanın aksine popüler sanatçıların etik dışı
davranışlarının hayran kitlesi ya da tüketiciler üzerinde olumsuz etki yaratmadığı
düşüncesini uyandırmaktadır. Bu durum, sanatçıların toplum tarafından “dış grup”
olarak görüldüğünü düşündürmektedir. Dış gruplar, kişilerin psikolojik olarak bir
parçası olmadıkları ya da kendilerini özdeşleştirmedikleri sosyal birimler olarak
tanımlanmaktadır (Şerif ve Şerif, 1996). Toplumdaki bireylerin, popüler sanatçıları,
farklı normları ve değerleri olan ayrı bir grup olarak görmeleri, yukarıda açıklanan etik
dışı davranışlarına rağmen olumsuz tepkiler vermemelerini açıklayabilir niteliktedir. Bu
noktadan hareketle bu çalışmada, popüler sanatçıların etik dışı davranışlarının toplum
tarafından nasıl algılandığının ve sanatçıların dış grup olarak görülüp görülmediğinin
incelenmesi amaçlanmıştır. Böylece, etik dışı davranışlar bağlamında, sanatçıların
toplumun bir üyesi gibi algılanması ile değerleri ve normları farklı bir dış grup olarak
algılanması alternatifleri arasından, hangisinin kendileri için daha yararlı olacağı
sorusuna yanıt aranmaya çalışılmıştır. Popüler sanatçıların tüketim grubunun daha çok
gençlerden oluşması nedeni ile (Hogg ve Banister, 2000) araştırma üniversite
öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir.
2. Yöntem
2.1. Katılımcılar
Araştırma İstanbul’daki devlet üniversitelerinde öğrenim görmekte olan lisans
öğrencilerini kapsamaktadır. Buna göre araştırma İstanbul’daki devlet
üniversitelerinden 5 tanesinde, tesadüfi olarak seçilen bölüm ve sınıflardaki öğrenciler
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Öğrencilere tek sayfadan oluşan arka sayfası boş anket
formu dağıtılmış, daha sonra yanıtları görünmeyecek şekilde dörde katlanması istenerek
geri toplanmıştır. Araştırmada toplam 600 anket dağıtılmış; geri dönen geçerli anket
sayısı 491 olmuştur (geri dönüş oranı %81).
Konunun mahremiyet içermesi nedeniyle, katılımcıların içten yanıt vermelerini
sağlamak amacıyla demografik bilgiler sadece cinsiyet ile sınırlı tutulmuştur. Buna
karşın katılımcıların %17’si cinsiyetlerini belirtmemiştir. Geriye kalanların %44’ü
bayan, %39’u erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Cinsiyetini belirtmeyenler hariç
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tutulduğunda, örneklemin cinsiyetlere göre dengeli dağıldığı görülmektedir. Araştırma
lisans öğrencileri üzerinde gerçekleştirildiği için katılımcıların büyük çoğunluğunun
yaşlarının 18 ile 24 arasında değiştiğini söylemek mümkündür.
2.2. Ölçüm Aracı
Araştırmada etik olmayan davranışların değerlendirilmesi amacıyla bir ölçek
geliştirilmiştir. Etik dışı davranışlar, yasal ya da ahlaki olarak toplumun çoğunluğuna
göre kabul edilebilir nitelikte olmayan davranışları ifade etmektedir (Jones, 1991). Bu
doğrultuda ölçekte, toplumun çoğunluğu tarafından etik dışı olarak kabul edildiği
düşünülen toplam 30 davranışa yer verilmiştir. Katılımcılardan her bir davranışı hem
kendisi, hem de popüler bir sanatçı için ne düzeyde yüzkızartıcı bulduğunu 5’li Likert
ölçeğinde belirtmesi istenmiştir. Ölçekte alınan yüksek puan, davranışın yüzkızartıcı
olarak değerlendirildiğini; düşük puan ise davranışın yüzkızartıcı bulunmadığını ifade
etmektedir.
Araştırmada kullanılan ölçeğin boyutlarını belirlemek amacıyla faktör analizi
gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre (Tablo 1) ölçeğin 5 boyut içerdiği ortaya
çıkmıştır (KMO=.95; p<.01, Toplam Açıklanan Varyans %63). Boyutlar için
hesaplanan Cronbach α değerleri, tüm boyutlarda ölçeğin yeterli düzeyde iç tutarlılığa
sahip olduğunu göstermiştir (α >.60) (bkz. Tablo 1.)
Boyutlar, içerdikleri etik dışı davranışlara göre isimlendirilmeye çalışılmıştır.
Buna göre ilk boyut, ağırlıklı olarak kişinin kendisine maddi çıkar sağlamasını içeren
suçları (vergi kaçırmak, zimmetine para geçirmek, yolsuzluk yapmak vb.) kapsadığı için
“maddi çıkar içeren davranışlar” olarak nitelendirilmiştir. Bu boyutta yer alan “yalan
söylemek” ve “cinsel tacizde bulunmak” fiilleri, boyuttaki diğer fiillerden farklı
görünmekle birlikte, yalan söylemenin diğerlerinin tamamlayıcısı niteliği taşımaktadır.
Cinsel tacizde bulunmanın ise, kişiye parasal anlamda çıkar sağlamasa da, fiziksel
anlamda çıkar sağladığı düşünülebilmektedir.
İkinci boyut ağırlıklı olarak hapis cezası gerektiren, adi suçlar olarak
adlandırılabilecek türden fiilleri (adam yaralamak, adam öldürmek, ırza tecavüz vb.)
içerdiği için “hapis cezası gerektiren davranışlar” olarak adlandırılmıştır. Boyut
içerisinde yer alan “iftira atmak” içerik olarak diğer davranışlardan farklı görünse de,
söz konusu davranışları destekler niteliktedir.
Üçüncü boyut ağırlıklı olarak cinsellik içeren eylemleri (evlilik dışı cinsel
ilişkiye girmek, para karşılığı cinsel ilişkiye girmek, evlilik dışı çocuk sahibi olmak vb.)
içerdiği için “cinsel içerikli davranışlar” olarak nitelendirilmiştir.
Dördüncü boyutta yer alan davranışlar (uyuşturucu kullanmak, intihar etmek,
eşcinsel ilişki kurmak, içki içmek) toplumda yaygın olarak gerçekleştirilmeyen türden
fiiller olarak düşünülmüş ve “marjinal davranışlar” olarak nitelendirilmiştir. Her ne
kadar “içki içmek” diğer davranışlar kadar marjinal özellik taşımasa da, faktör analizi
sonuçlarına göre deneklerin algılamalarının bu yönde olduğunu söylemek mümkündür.
Eşcinsel ilişki kurmak da toplumun genelinin onaylamadığı bir eylem olduğu için
araştırmada etik dışı davranış olarak değerlendirilmiştir.
Beşinci boyutta yer alan eylemler ise (fakirlere yardım etmemek, verdiği sözü
tutmamak, yakın akrabaları ile dargın durmak, başkasının ayıplarını ortaya çıkarmak)
yasal anlamda cezai yaptırım içermeyen ancak bireyin vicdanı ile ilgili olan eylemler
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olduğu için “vicdani yaptırım içeren davranışlar” olarak adlandırılmıştır.
3. Sonuçlar
Araştırma sonuçlarına göre deneklerin tüm boyutlardaki etik dışı davranışları
kendileri için yüzkızartıcı bulduğu görülmektedir (Tablo 2). Hapis cezası gerektiren
davranışlar (M=4.61; SD=.48) son derece yüz kızartıcı olarak değerlendirilirken, diğer
davranışlar onlar kadar yüzkızartıcı bulunmamıştır. Vicdani yaptırım içeren davranışlar
ile (M=3.66; SD=.67) marjinal davranışlar ise (M=3.64; SD=.89) diğerlerine göre daha
az yüzkızartıcı olarak değerlendirilmiştir. (bkz. Tablo 2)
Deneklerin popüler bir sanatçı için yaptıkları değerlendirmeler incelendiğinde
ise sadece maddi çıkar içeren (M=3.90; SD=.52) ve hapis cezası gerektiren
davranışların (M=4.25; SD=.88) sanatçılar için yüzkızartıcı bulunduğu ortaya
çıkmaktadır. Diğer boyutlarda yer alan davranışlar ise, sanatçılar için kısmen
yüzkızartıcı bulunmaktadır. Bu davranışlar arasında en düşük ortalama puanı cinsel
içerikli davranışlar (M=3.37; SD=1.12) almıştır.
Deneklerin kendileri ve popüler bir sanatçı için yaptıkları değerlendirmelerin
birbirlerinden farklı olup olmadığını saptamak amacıyla gerçekleştirilen eşleştirilmiş z
testi sonuçları, deneklerin tüm boyutlarda kendileri ile popüler sanatçı arasında anlamlı
düzeyde farklı değerlendirmeler yaptıklarını göstermektedir. Denekler her boyutta yer
alan etik dışı davranışları kendileri için, popüler bir sanatçıya göre daha yüzkızartıcı
olarak değerlendirmişlerdir. Buna göre, deneklerin popüler sanatçıları etik dışı
davranışlar sergileme konusunda kendileri kadar ayıplamadıkları görülmektedir.
Örneğin; denekler kendileri için son derece yüzkızartıcı buldukları hapis cezası
gerektiren davranışları, popüler bir sanatçı için sadece yüzkızartıcı bulmaktadır. Öte
yandan, kendileri için yüzkızartıcı buldukları cinsel içerikli, marjinal ve vicdani
yaptırım içeren davranışları ise popüler bir sanatçı için sadece kısmen yüzkızartıcı
bulmaktadırlar. İstisna olarak denekler, maddi çıkar içeren davranışları, hem kendileri
hem de popüler sanatçılar için yüzkızartıcı olarak değerlendirmektedirler; ancak bu
boyutta da popüler sanatçılar göreceli olarak yine hoşgörülmektedir.
Araştırma sonuçlarının deneklerin cinsiyetlerine göre farklılık gösterip
göstermediği incelenmiş; sonuç olarak belirli boyutlarda bayan ve erkek öğrencilerin
farklı değerlendirmeler yaptıkları görülmüştür. Buna göre, bayan deneklerin maddi
çıkar içeren davranışları, hapis cezası gerektiren davranışları ve cinsel içerikli
davranışları kendileri için erkeklere göre daha fazla yüzkızartıcı buldukları ortaya
çıkmaktadır. Bayanların erkeklere göre söz konusu davranışları kendileri için daha fazla
yüzkızartıcı bulmaları, Gilligan’ın (1982) bayanların etik konulardaki yargılama
tarzlarının erkeklerden farklı olduğu yönündeki bulgularını destekler niteliktedir.
Gilligan’a göre erkekler etik konuları daha çok adalet, kurallar ve bireysel haklar
bağlamında ele alırken; bayanlar insancıllık ve şefkat duyguları ile değerlendirmektedir.
Popüler sanatçı için yapılan değerlendirmelerin cinsiyetlere göre farklılığı
incelendiğinde ise, sadece marjinal davranışlarda bayan ve erkeklerin farklı
düşündükleri görülmektedir. Buna göre, bayanların bu boyuttaki etik dışı davranışları
popüler sanatçılar için daha düşük değerlediği; başka deyişle erkeklere göre bayanların
bu davranışları sanatçılar için daha fazla hoşgördüğü görülmektedir. Öte yandan kişinin
kendisi ve popüler sanatçı için yaptığı değerlendirmelerin farklılık göstermesi
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cinsiyetler dikkate alındığında değişmemektedir. Başka deyişle, kişi cinsiyeti ne olursa
olsun kendisini ve popüler sanatçıyı etik dışı davranışlar konusunda farklı
değerlendirmekte; her iki cinsiyet de etik dışı davranışlarda popüler sanatçıları mazur
görmektedir.
4. Tartışma
Araştırma sonuçları bireylerin ahlaki sorumluluklar açısından kendilerini
popüler sanatçılardan farklı algıladıklarını ortaya çıkarmıştır. Buna göre, birey kendisi
için etik dışı olarak kabul ettiği bir davranışı, popüler bir sanatçı için çoğunlukla etik
dışı olarak görmemektedir. Başka bir açıdan bakılırsa, gençlerin popüler sanatçıları
genel olarak etik dışı fiiller işleyen ya da en azından işlemeye daha yatkın kişiler olarak
algıladıklarını söylemek mümkündür.
Sonuçlara göre deneklerin kendilerini popüler sanatçılardan farklı bir grup
olarak gördüğünü söylemek mümkündür. Deneklerin etik olmayan davranışları
kendileri için kabul edilemez bulması noktasında benzeşmeleri, onların üyesi
olduklarını düşündükleri üst bir grup olan toplumun normlarını içselleştirdiklerine işaret
etmektedir. Denekler, benzer değer ve normlara sahip olmaları nedeniyle aynı iç grubun
üyesidir; popüler sanatçılar ise bir dış grup olarak algılanmaktadır. Dış grubun
farklılıkları, iç grubun fikirleri ve değerleri için bir tehdit şeklinde değerlendirildiğinde,
dış grup bir değersizleştirme ve ayrımcılık yaşayabilmektedir. Öte yandan dış grubun
farklılığı, iç grubun görüşlerini zenginleştirir ya da onaylar nitelikte olursa, farklılıklar
kabul edilmekte ve dış grup olumlu olarak değerlendirilmektedir (Mummendey ve
Wenzel, 1999). Bu nedenle araştırma sonuçları, etik dışı davranışları nedeniyle
sanatçıların hoşgörüldüğünü değil, dış grup olarak karşı karşıya kaldıkları sosyal
ayrımcılık doğrultusunda, aşağılandıklarını da gösteriyor olabilir.
Sanatçıların bu tür etik dışı davranışlarının kabul edilebilir bulunmasına, kitle
iletişim araçlarında yer alan haberlerin çokluğu neden olabilir. Hemen her gün medyada
toplum tarafından etik dışı bulunan davranışların sanatçılar tarafından sergilendiğine
dair haberlere rastlamak mümkündür. Kaçınılmaz olarak popüler sanatçılar hakkında
bildiklerimiz medyanın bize onlar hakkında sunduklarından ibarettir. Medya, tiraj ya da
reyting kaygısıyla sanatçıları yaptıkları işlerin yanısıra yaşam tarzları ile de haber
konusu yapmaktadır. Öte yandan sanatçılar da popülaritelerini korumak adına
kendilerinden söz ettirmek ve gündeme kalabilmek için gerçek ya da gerçek dışı
haberlerle medyada yer almaktadır. Söz konusu haberler kimi zaman toplum tarafından
etik dışı olarak kabul edilen davranışları içerebilmektedir. Özellikle cinsellik öğesinin
medya ürünlerinin satılmasında önemli bir role sahip olması (Gill, 2001) popüler
sanatçıların ağırlıklı olarak bu içerikteki haberlerle gündeme gelmesine yol açmaktadır.
Bu durum ise, yukarıda belirtilen popüler sanatçıların etik dışı fiiller sergilemeye yatkın
olduğu yönündeki algılamayı destekler niteliktedir. Araştırma bulgularına göre,
sanatçıların en fazla cinsellik içeren davranışlarda hoşgörülmeleri bunun bir sonucu
olarak görülebilir.
Birey, karşısındaki kişiyi algılarken onun kişiliğinin birlik ve bütünlük
sergilemesini bekler. Başka deyişle birey, karşısındaki kişinin davranışlarının kendi
içinde tutarlılık göstereceğini düşünür ve bu şekilde sahip olduğu değişmez doğasını
sergileyeceğini varsayar. Birey karşısındaki kişi hakkında izlenim oluştururken, sürekli
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bu birlik ve bütünlüğü yakalamaya çalışır (Hamilton ve Sherman, 1996). Buna göre, bir
kere ahlaksız bir davranışla anılan kişinin bundan sonra sergileyeceği diğer
davranışların da bu yönde olacağı düşünülecektir. Bu da medyada yer alan haberlerin
popüler sanatçılara ilişkin algılamalar üzerindeki etkisini göstermektedir. Popüler bir
sanatçı ile ilgili etik dışı kabul edilen bir davranışın medyada en az bir kere sergilenmesi
kitlelerin söz konusu sanatçıyı sergilediği davranış doğrultusunda değerlendirmesine
neden olacaktır. Haliyle bu durum sanatçıların etik dışı davranışlar sergileyen kişiler
olarak algılanmasında önemli bir role sahiptir.
Sanatçıların etik dışı davranışlara yatkın olarak algılanmalarının temelinde,
bireylerin karşılarındaki kişileri tanımlarken ahlaki olmayan davranışları ahlaki
davranışlara göre daha fazla kullanmalarının yattığı ileri sürülebilir (Skowronski &
Carlston, 1987). Buna göre, etik dışı bir davranış sergileyen kişinin kötü bir insan olarak
algılanması, etik kurallara uygun bir davranış sergileyen kişinin dürüst olarak
algılanmasından daha olasıdır. Örneğin; para çalan bir kişinin ahlaksız olarak
nitelendirilmesi, fazla verilen para üstünü geri veren kişinin ahlaklı olarak
nitelendirilmesine göre daha kolaydır. Sonuç olarak popüler bir sanatçının ahlaki
olmayan bir davranış sergilemesi onun ahlaksız olarak algılanmasına destek olurken;
ahlaki bir davranış sergilemesi ise onun ahlak sahibi bir kişi olarak algılanmasına aynı
oranda destek olmamaktadır.
Araştırma sonuçları eğlence pazarlaması açısından değerlendirildiğinde, kimi
zaman popüler bir sanatçının yıpratılması adına ortaya çıkarılan skandalların sanatçının
tüketicinin gözündeki imajını zedeleyecek etkiye sahip olmadığını göstermektedir.
Sanatçının yaptığı etik dışı davranışın ortaya çıkması tüketici üzerinde olumsuz bir etki
yapmamaktadır; çünkü tüketici zaten sanatçının bu tür bir eylem yapabileceğine
önceden ihtimal vermekte ve bu kişileri farklı normları ve değerleri olan bir grubun
üyesi olarak görmektedir. Sanatçının ahlaksız davranışının ortaya çıkması, bireyin
sanatçıların ahlaken zayıf olduğu yönündeki genel varsayımını güçlendirmekte, başka
deyişle onun dış grup üyeliğini vurgulayan güçlü dayanaklar oluşturmaktadır. Bu durum
sanatçılara, etik dışı davranışlar bağlamında ister hoşgörülüyor isterse aşağılanıyor
olsun, sanılanın aksine hareket özgürlüğü tanımaktadır. Buna göre, sanatçılar toplumun
değer yargılarına uymama hakkına sahiptir ve bu tür davranışları sonucunda ağır
toplumsal yaptırımlara maruz kalmayacaklardır. Öte yandan sanatçıların sürekli olarak
başvurduğu “ben sizden biriyim” söylemi, sanatçıların dış grup üyesi olarak
görülmemelerine yol açacak ve asıl o zaman, iç grubun değer ve normlarından en küçük
bir sapma gösterdiklerinde, sanatsal ürün ve itibarları olumsuz etkilenebilecektir.
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TABLO 1: Varimax Yöntemi ile Döndürülmüş Faktör Analizi Sonuçları
Faktörler
1
2
3
4
5
İfadeler
Vergi kaçırmak
.79
Rüşvet vermek
.79
Zimmetine para geçirmek
.69
Haksız kazanç sağlamak
.67
Yalan söylemek
.62
Yolsuzluk yapmak
.57
Kasıtlı olarak borcunu ödememek
.56
Cinsel tacizde bulunmak
.54
Şantaj yapmak
.54
Kumar oynamak
.49
Adam öldürmek
.83
Adam yaralamak
.81
Irza tecavüz etmek
.55
Adi suçtan hapse girmek
.53
Hırsızlık yapmak
.52
İftira atmak
.47
Evlilik dışı cinsel ilişkiye girmek
.69
Çıplak fotoğraf çektirmek
.69
Para karşılığı cinsel ilişkiye girmek
.65
Eşini aldatmak
.64
Evli biriyle birlikte yaşamak
.63
Evlilik dışı çocuk sahibi olmak
.43
İntihara teşebbüs etmek
.76
Uyuşturucu kullanmak
.66
İçki içmek
.60
Eşcinsel ilişki kurmak
.51
Fakirlere yardım etmemek
.71
Verdiği sözü tutmamak
.62
Yakın akrabaları ile dargın durmak
.49
Başkasının ayıplarını ortaya çıkarmak
.48
.80
.78
.81
.68
.61
Cronbach’s α
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TABLO 2: Z Testi Sonuçları
Kişi
Faktörler

Maddi çıkar içeren
davranışlar (F1)

Hapis cezası gerektiren
davranışlar (F2)

Cinsel içerikli davranışlar
(F3)

Marjinal davranışlar (F4)

Vicdani yaptırım içeren
davranışlar (F5)

*p<.05
**p<.01

n
Kadın

215

Erkek

192

Toplam

491

Kadın

215

Erkek

192

Toplam

491

Kadın

215

Erkek

192

Toplam

491

Kadın

215

Erkek

192

Toplam

491

Kadın

215

Erkek

192

Toplam

491

Popüler Sanatçı

M

SD

Z

p

4.39

.48

4.96

.00

4.13

z

Eşleştirilmiş
Korelasyonlar
r
p

6.87

.00

**

.28

.00

**

.25

.00

.25

.00

SD

z

p

** 3.91

1.03

.18

.85

.54

3.89

.95

3.40

.00

4.29

.52

3.90

1.01

8.14

.00

4.70

.43

** 4.24

.91

7.50

.00

**

.26

.00

4.47

.54

4.24

.77

4.49

.00

**

.41

.00

4.61

.48

4.25

0.88

9.27

.00

.28

.00

4.37

.73

** 3.40

1.13

11.86

.00

**

.24

.00

3.93

.94

3.41

1.11

6.57

.00

**

.45

.00

4.12

.87

3.37

1.12

14.40

.00

.35

.00

3.63

.91

3.02

.97

9.82

.00

**

.54

.00

3.75

.81

3.25

.92

8.48

.00

**

.57

.00

3.64

.89

3.10

0.97

13.30

.00

.54

.00

3.71

.63

3.39

.97

4.44

.00

**

.23

.00

3.67

.69

3.53

.90

2.36

.02

*

.51

.00

3.66

.67

3.42

9.94

5.84

.00

.38

.00

4.54

5.17

-1.42

.56

.00

.00

.15

.57

M

Eşleştirilmiş
testi
z
p

-.00

-.10

-2.47

-1.46

.99

.91

.01

.14

*

**

**

**

**

**

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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