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Spin Doctor kavramının tehdidi altında halkla ilişkiler
Ebru ÖZGEN*
Nurdan BAYRAKTAR**

Özet
Tarihin eski dönemlerinden beri pek çok örneğini gördüğümüz spin doctor kavramı, pek çok
iletişim kuramının da ışığında örnekler üzerinden açıklanarak, halkla ilişkiler disiplini açısından
disiplinin etik buyutu açısından tartışılarak öneriler sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Halkla İlişkiler, Spin Doctor, Stratejik İletişim Yönetimi

Public relation is under the threat of Spin Doctoring
Abstract
Increasing competition, intensive technological developments and increased customer awareness
in recent years force the corporations to the competition at the same time. This case legitimates the
unethical activities of the spin doctors who accept every ways as accurate to achieve the success
as well as of PR experts who gathers the principles of accuracy, reliability, understandability and
ethic.
In recent year, the deviation from the true, current, detailed information and transparency
principles stated in the declaration of principles by Ivy Lee, has increased by the diversification
of people profile who prefer this field. Due to the people who become spin doctor because of their
lack of moral value or their secret entering to structure, the profession of PR which has a great
change is in danger of losing the mission of improving the mutual confidence, respect and social
responsibility between the organization and target group.
In this study, it was evaluated that unethical achievements provided by strategical tactics of spin
doctors, as a PR expert, have an threat on PR profession and it was aimed to determine the map of
principles for a PR operator in case of spin doctors and being spin doctors.
Keywords: Public Relations, Spin Doctor, Strategic Communication Management

* Doç.Dr., Marmara University, İstanbul, Turkey, eozgen@marmara.edu.tr
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Giriş
Siyaset, bir toplumda çatışma halinde olan çıkarların uzlaştırılması faaliyetidir. Bu uzlaşım,
ardında medya ve stratejik halkla ilişkiler uygulamalarını barındırmaktadır. Siyasal iletişim
faaliyetlerinin tasarlanmasında ve uygulanmasında, toplumsal ve siyasal dinamikleri harekete
geçirmesi yönünden son derece işlevsel bir nitelik taşıyan strateji, özellikle son yıllarda, rekabet
avantajı sağlamak adına kapsamı dahilinde bulunduğu halkla ilişkiler uygulamalarının artmasına
neden olmuş ve yeni kavramların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Siyasal faaliyetlerin
uygulanması sürecinde siyasi parti ve liderlerinin hedef kitleleri ile iletişimini sağlayarak
toplumun ve bireylerin gündemlerini belirleyici konumda bulunan, böylece karar alma süreçlerini
etkileyen ve yeni bakış açıları oluşturan medya ile halkla ilişkiler ve strateji kavramları birleşmiş,
“spin doctor” kavramı ortaya çıkmıştır.
Bu çalışmada halkla ilişkilerin medya ve siyaset kavramları ile olan ilişkisi göz önünde
bulundurularak “spin doctor” kavramı incelenecektir. “Gündem Belirleme” ve “Eşik Bekçiliği”
kuramlarına da değinilecek olan çalışmada, “spin doctor” kavramının sınırları tanım, köken ve
güncel örnekler ile çizmeye çalışılacaktır.
Spin Doctor
İlk olarak 1984’de William Safire’in Political Dictationary adlı kitabında yer alan spin doctor
kavramı, medyanın gücünün farkında olan liderler ve gazetecilerin ötesinde zeki ve bilgili bir
ara sınıfı ifade etmektedir. Halkla ilişkiler faaliyetlerinde olduğu gibi bilgi vermek temeline
dayanmayan kavram, medya ve kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlamaktadır. Kavramı daha iyi
yorumlamak adına spin ve doctor kelimeleri ayrı ayrı ele alınacaktır.
Spin kavramı
‘Significant Progress in the News”, Türkçe karşılığıyla “haberde belirgin seyir” kelimelerinin
baş harflerinden oluşan spin terimi fiil olarak “döndürmek, çevirmek, eğirmek, bükmek,
uydurmak, masal okumak” anlamlarına gelmektedir. Çeşitli spor dallarında da kullanılan terim
esasen çok geniş bir yelpazede bulunmaktadır.
William Safir’e göre terimin anlamı döndürmek fiilinde yatmaktadır. Ona göre, eğirmek
deyimindeki gibi aldatmak anlamına geldiği 1950 yıllarına dek gitmektedir. Safire ve arkadaşları;
terimin spor terminolojisinde kullanılan topun belli bir yöne gitmesi ve falso vermek eylemi
ile olan açık bağlantısında da anlaşmaya varmışlardır(alıntılayan Görgün, 2006:306);(aktaran
Sumpter ve James, 1994:19-27). Spin, gerçek ortaya çıkıncaya kadar onları çarptırma, etraflarında
dolaşma sanatıdır (Foa,2006: 206).
Başlangıçta farkında olunmadan yapılan spin terim olarak ise ilk kez;1980’lerin ortalarında,
Amerika’da pratik olmamakla suçlanan Stratejik Savunma İnsiyatifi adlı bir askeri kurumun
halkla ilişkiler uzmanlarının suçlamalara karşı oldukları- kurumun ilerleme kaydettiğini
gösteren basın bültenleri yayınlaması şeklinde- bir halkla ilişkiler olgusu olarak kullanılmıştır
(Görgün,2006:307).
Spin kavramı bugün kullandığımız birçok kitle iletişim aracının öncesine, Antik Yunan
Dönemi’ne dayanarak günümüze gelmiştir.
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Aristotales, sözün anlaşabilmeye yönelebilmesi için akıl ve duyguyu bir arada tutan bir
konuşma biçimi öğretisinin gerekli olduğunu savunmakta, bir siyasal toplulukta, uzlaşmaya
varmayı kolaylaştırıcı, mantıksal bütünlüğü olan ve kazanılan yaşam deneyimlerinden beslenen
konuşma tarzlarının geliştirilmesi gerekliliğini dile getirmektedir(Kökler, 1998:85). Aristotales’in
bu yaklaşımı karşımıza retorik (söz söyleme sanatı) kavramını çıkarmıştır. Sözün gücü
günümüzde dahi önemini yitirmemiş ve sözün gücünü zekice ve stratejik bir şekilde, kendileri
ya da hizmet ettikleri kişi ya da gruplar adına kullanan kimseler bunu spin olarak adlandırmıştır.
Platon, kurallarla yapılandırılmış, iyilikle ve doğrulukla ilişkilendirilmiş bir konuşmanın
siyasal topluluğun bir aradalığını sağlayabileceği görüşünü savunmuş olmakla birlikte
Diyaloglar’ında sözlerle uğraşan söylevcileri, kandırma işini kendini kaptıranlar olarak
nitelemekten de kendini alıkoyamamıştır(Platon,1982: 53).
“Mahkemelerde yargıçları, kurultayda üyeleri, halk toplantısında ya da buna
benzer siyasi toplantılarda vatandaşı kandırmak için sözden büyük ne var?
Sözün gücünü edindin mi, hekim de, beden eğitimcisi de senin buyruğuna girer,
zenginlikler topladığını söylediğin sarraf da o zenginlikleri kendi için değil,
konuşmayı, kalabalığı kandırmayı bilen senin için toplamıştır”
Dil filozoflarına göre dilin birden fazla amacı vardır ve farklı bağlamlarda farklı kullanılır.
Wittgenstein, batı felsefesindeki bütün hataların suçunu “dil tarafından büyülenme” dediği şeyde
buluyordu. Bundan kastettiği, sözcüklerin bizi kandırıp “şeyleri” yanlış kategorilere sokmamıza
yol açabileceğiydi(Catchcart ve Klein, 2010: 123,124) ki spin bunu amaçlamaktadır.
Doctor kavramı
Bricknell’ e göre bütünün öteki parçası olan ‘doctor’ terimi, görece olarak olumlu bir durumu
düzeltebilir, değişebilir, uyarlanabilir bir durumdan, üzerinde değiştirme, bozma yaparak
tehlikeli bir duruma ve hatta sahtesini hazırlayıp yalan bildiride bulunma durumuna kadar
götürebilen uygulayıcıya denilmektedir. Ayrıca Richards’a göre literatürdeki ‘doctor’ teriminin
yamacı, parçacı ve tahrifatçı kelimeleri ile benzer anlam taşıdığına rastlanmıştır. Bricknelle göre
spin doctor özellikle spini planlayarak, kasıtlı icra edenler için kullanılmıştır(Görgün,2006:307).
Spin Doctor’ın tarihçesi
Uygulama süreci çok eskilere dayandığı ve manipülatif algının temellendiği spin doctor
faaliyetleri dünyanın en eski mesleği sayılabilir(Genasi,2002: xi). Ancak spin doctor terimi ilk olarak
1984’de William Safire’in Political Dictationary adlı kitabında yer almıştır(Kundakçı,2011: 311).
Amerika’da Reagan yönetimi sırasında medyanın üstün gücüne karşı bir tepki olarak
başlayan modern spin doktorluğu Vietnam Savaşı ve Watergate olayından sonra basının
siyasi dünyanın gözünü gerçekten korkutmasıyla, sadece etkili bir gözcü değil çoğu zaman
fazla etkili bir dördüncü güç olmuştur. Reagan, medyanın bir tür anında karşı çıkma gücüne
sahip olduğunda, bir yönetimin ülkeyi yönetmesinin ve kamu çıkarını gözetmesinin imkansız
olduğuna ikna edilmiştir. Bu yüzden akıllı iletişim danışmanı Michael Deaver medya ile siyasi
dünya arasında daha dengeli bir senaryoya ulaşmak için bu gidişatı düzeltmeye karar vermiştir.
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Fakat spin doctorlar, dengeleyici unsur olmak yerine fazla etkili olmuşlar, kendi çıkarları için gizli
çarpıklık yaratmışlardır(Foa,2006: 206). Buradaki gizlilik spinin gerçek ortaya çıkıncaya kadar
olanları çarpıtmasından kaynaklanmaktadır.
Safire, Başkan Reagan’ın yeniden başkan seçilmesi için yapılan seçim kampanyasını anlatan
New York Times’ın editör köşesindeki satırlarla terimin ilk basılı iktibasına yer vermiştir. 1984
Amerikan Başkanlık seçimlerinde Reagan- Mondale tartışmasını anlatan yazıda “spin doctor,
ipek giysiler içinde bir düzine kadın ve erkek, gazetecilerin arasında kendinden emin bir şekilde
dolaşır ve bilgileri bazen de paylaşılmaması gerekenleri aktarır. Onlar yalnızca uygun bir spin
ile rutin bir basın bülteni hazırlayan basın ajansı değildir. Adayların kıdemli danışmanlıklarını
yapan ‘spin doctor’dır” şeklinde tanımlanmıştırYönetim tartışmalarında tüzel sektör(anonim)
başarısından esinlenerek, federal, eyalet ve yerel yönetimler medya kalıbını şekillendirmeye
ve insanların onlar hakkında ne düşündüğünü tespit etmeye çalışmada spin doctorları
görevlendirmiştir(Burton, 2007: 24).
Terim ikinci kez, Michigan’da Sault Ste Marie kasabasındaki Lake Yüksek eyalet Üniversitesi’nin
Çok Sık Kullanılan Kelimeler ve Sözcük Öbekleri-1989 adlı yıllığında yer almıştır. Matt Groening
ise medyayı- dolayısıyla da toplumu etkileyebilecek- sıra dışı potansiyeli ve dahice bir iletişim
terimini tanımlaması gerekçesi ile, terimin terimin yasak kelimeler listesine alınması gerektiğini
savunmuştur. Terim, İngiltere’de de 1980’lerin ortalarında kullanılmaya başlanmıştır. İngiltere’de
başarılı spin doctor’lar daha çok medyada uzun dönem çalışmış politika muhabirlerinden
oluşmaktadır. Dönemin başbakanı Blair’in 81 özel danışmanı olup, bunların 11’i medya ilişkileri
uzmanı olarak görev yapmaktadır(Kundakçı, 2011: 311).
Spin doctor terimi 1980’lerin ortalarında literatüre yeni bir terim olarak eklendikten
sonra 10 yıl içinde hızla kendi dünyasını kurmuştur. Terimden, bireysel spin, karşı spin, spin
savaşları, spin şehri- aynı anda birden fazla spin doctor’ın uygulama yapmasıyla meydana gelen
kaza anlamına gelen- spin kilitlenmesi gibi terimler türetilmiştir. Türetilen terimler arasında
özellikle spin efendileri ve spin sultanlarının ise politikacıların eleştirilerine hedef olduğu dikkat
çekmiştir(Görgün,2006: 308).
Tüm bu verilerin ışığında spin, başlangıçta politik kampanya danışmanlarının etik olmayan
yaratıcı taktikleri olarak görülmektedir. Şu günlerde tüm ilgi spin doctor olgusu , haber ve bilgi
terziliği, üzerine yoğunlaşmıştır. Özellikle siyasal faaliyetlerde halk üzerinde yetkili kurumlara
yönelik olumlu bir ışık bırakılması istenmiştir. Bu brifingleri barındıran Beyaz Saray Ofisi Basın
Sekreteri, (The White House Office of the Press Secretary) (adil olmayarak) hükümet spinini basit
bir kuruluş olarak görmektedir. Fakat, terim eski bir oyun için yeni bir isimden daha fazlasıdır.
Olayların ve doğrunun sürümünü kabul etmeleri konusunda insanları ikna etmek (yarışmadaki
diğer sürümlerinde) retoriğin diyalogsal kalbindedir(Partington, 2003: 214).
Spin Doctor taktikleri
Spin doctor, temsil ettiği kişi ya da kurum hakkında hedef kitleye erişebilecek olumsuz
eleştirileri önlemeye çalışan, ancak önleyememişse de bu olumsuzlukları lehine döndürmeye
çalışandır(Kundakçı, 2011: 311). Ayrıca bu kimseler içerisinde medyanın gücünü tersine
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kullanmayı akıl edebilen ve buna uygun ortamı sağlayan bir anarşist/machiallevist bir grup
da bulunmaktadır(Manas, 2011). Ünlü “Prens” kitabının yazarı olan Machiavelli(1469-1527)
siyasette başarı elde edebilmek için her yolun mübah olduğunu, kralın çıkarları doğrultusunda
yalan söylemenin, dolandırmanın, sözünü tutmamanın, yalan haber yaymanın meşru olduğunu
savunmaktadır.
Spin doctors, gazetecilerin nasıl haber seçtiklerini, her gün gazetecileri yeni bir hikaye ile nasıl
besleyeceklerini bilirler. Şaşırtıcı taktikler kullanarak bir hikayeden çok iyi yararlanırlar(Manas, 2011).
Enformasyon döngüsünü yöneten mekanizmalar hakkında mükemmel bilgi sahibi olan
spin doctor’lar kitleleri psikolojik olarak uygun duruma getirmek için sürüye uyma, korkuya
başvurma, otoriteye başvurma,aşırı basitleştirme, sıradan konuları çekici hale getirme, halktan
biri, stereo tip, hoşnutsuzluk yaratma, gibi karmaşık teknikleri kullanarak çalışırlar(Foa, 2006:
206). Bunun yanı sıra ört bas etme, yangına körükle gitme, kara para aklama, gözdağı verme
yöntemlerini de kullanırlar.
Spin Doctor ve uygulama alanları
Spin uygulamaları İngiltere Hükümet Başkanları’ndan Peter Mendelson’un “görevimiz
gerçeği yeniden kurmaktır” retoriği ile örnekleyebileceğimiz politik spinden, halkla ilişkilerin
öncülerinden PT. Barnum’un faaliyetlerine, reklamcıların yayın ile reklam arasındaki farkı en aza
indirmelerinden, medya mensuplarının gündemi belirleme güçlerine, kurumların kriz anlarında
tüm olumsuzluklardan sıyrılmak adına sürdürdükleri bütün politikalara kadar uzanmaktadır.
Halkla ilişkiler medya ve Spin
Halkla ilişkiler, bireylerin ve kuruluşların basında yer almalarını sağlama çabalarından
gelişerek(Grunig, 1984: 223) bugün tüm iletişim araçlarını kullanan bir faaliyetler bütünü haline
gelmiştir. Bir kişi ya da kuruluş ile hedef kitlesi arasındaki stratejik temellere dayalı iletişim
yönetimi şeklinde tanımlayabileceğimiz halkla ilişkiler, nihai amacı olan “kaynağın itibarına
olumlu katkıda bulunma”yı medya aracılığıyla çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirmektedir.
Halkla ilişkiler uygulayıcıları temsillerinin amaçlarına yönelik yürütecekleri faaliyetlerde
kimi zaman spin uygulamalarına başvurabilmektedir. İlk girişimi oldukça yaratıcı(Partington,
2003: 33) olan uygulayıcılar başarı elde edebilmektedirler. PR endüstrisinde, spin doctor
teriminin yaygın bir ağı vardır. Bu endüstride çalışanların bir kısmı -hatta çoğunluğu- gelişmekte
olan siteler aracılığıyla yıllık raporlar üretenden medya ihtiyaçlarını ele alan, her konuda çalışan,
kar amacı gütmeyen gruplar ve federal, eyalet ve yerel hükümet kuruluşlarındadır. Yaptıklarının
çoğu görsel olmalarına yöneliktir ve nadiren tartışma kaynağı oluşturur(Burton, 2007: ix). Ancak
unutulmamalıdır ki PR kavramı, bir hikaye oluşturabilen, hiç olmayan iyi haberleri yaratabilen,
metali altına çevirebilen sihirli bir değnektir(Genasi, 2002: 11).
Medya, bir konuyu göze çarpıcı biçimde ileterek etkileme gücünü elinde bulundurur. Olaylar,
medya tarafından belirli bir çerçeveye alınır ve özel hale getirilir(Fortunato, 2000: 482). Halkla
ilişkiler uygulayıcıları temsil ettiği kişi ya da grubun medyada yer alması adına kimi zaman özel
taktikler kullanmakta, temsillerinin hedeflerine ulaşmasında etkin bir rol oynamaktadır ve bu
kimi zaman spin’e dönüşmektedir.
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Halkla İlişkiler uzmanlarının medyaya yönelik çalışmalarından medya sürekli olarak
bedava bilgi akışını elde etmekte, gazetecilerin başka türlü elde edemeyeceği bazı bilgiler bir
paket şeklinde sunulmakta, gazeteci veya editör de neyin haber değeri olup olmadığına karar
verebilmektedir(Okay ve Okay, 2007: 30).
Halkla ilişkiler, medya ve hedef kitle arasındaki üçayaklı ilişki iki önemli boyut içerir:
Bunlardan biri, medya yansımalarının halkı etkilemedeki potansiyel gücüdür. Bu güç, eşik
bekçilerinin, iletinin çerçevesinin belirlenmesinde ve özelleştirilmesinde işlevsel olmalarıyla
sağlanır. Diğer boyut ise halkla ilişkiler uygulayıcılarının kitle iletişim araçlarının içeriğini
etkileme gücünü üzerlerine almalarıdır. Bu gücü yaratabilmek için, halkla ilişkiler uzmanlarının,
hem halkla ilişkiler organizasyonundaki davranışları savunucu bir rol almaları hem de hedef
kitleyi sorgulayarak ve onunla ilgili araştırmalardan yola çıkarak, onlardan destek alabilecekleri
organizasyonlar içerisine girmeleri gerekmektedir(Fortunato,2000: 482).
Kamuoyunu manipüle ederken başvurulan yollar, halkla ilişkiler modelleri içinde tek
yönlü iletişimin esas alındığı uygulamalarla örtüşmektedir. 19. yy’da basın ajanslarınca siyasal
kampanyalar ve çeşitli gösteriler için “manipülasyon” tekniği kullanılarak kamuoyunun
kazanılmasına çalışılmıştır. Propaganda amaçlı bir halkla ilişkiler modeli olan Basın Ajansı
modelinin en önemli uygulayıcısı Barnum Bailey Sirki’ni kurduktan sonra sirkine müşteri
çekebilmek için uydurduğu Jumbo Fil karakteri, vücudu balık, başı ve elleri maymun şeklindeki
deniz kızının yanı sıra George Washington’un zenci Hizmetkarı Heath’in 160 yaşında olduğu
yalanını kamuoyuna yayarak, bu kadını görmek isteyenlerden haftada 1500 dolar kazanmıştır.
Penny Press adı verilen, ucuz ve haber değeri olmayan basın da bu uydurma haberlere geniş yer
vermiştir. London Times P.T. Barnum’a Zararsız Hilekar sıfatını layık görürken, Eric Goldman
“kamuoyunu kandırmıştır” demiştir(Kundakçı, 2011: 315).
Başlangıçta spin’in sınırlı olarak siyasi kampanya danışmanlarını etik olmayan ve yanıltıcı
aktiviteleri için kullanılırken 1990’ların başından itibaren bu terimin halkla ilişkiler personelinin
sorunla ilgili durumu olumlu hale getirme çabasını tanımlamak için kullanılmıştır. Bugün spin
doctor terimi, halkla ilişkiler uygulayıcılarına negatif bir anlam yükleyerek tüm uygulayıcıları
kapsayacak şekilde kullanılmaktadır(Kundakçı, 2011: 315). Barnum örneğinde olduğu gibi
zararsız yalanların ötesinde kamuoyunu birçok alanda etkileyebilecek zararlı medyatik yalanlar
ön plana çıkabilmektedir.
Siyaset ve Spin
Siyaset, toplumun tümünü ilgilendiren veya toplumu oluşturan birimler arasındaki ilişkileri
son aşamada meşru zora dayanarak düzenleyen eylemler bütünü biçiminde tanımlanabilir(Çam,
1984: 21). Aynı zamanda siyasal otorite ile ilgili kurumların ve bu kurumların oluşmasında ve
işlemesinde rol oynayan davranışların bilimidir(Kışlalı, 1987: 4).
Siyasal iletişim büyük ölçüde medya aracılığıyla gerçekleşebileceği için, siyasetçinin, hedef
kitlelerine ulaşabilmesi, amaçlarına en uygun izleyici profiline hitap eden medya örgütlerinin
gündemine girebilmesini gerektirmektedir(Oktay, 2002: 37). Bu noktada halkla ilişkiler
uzmanlarına başvuran siyasiler, stratejik ve çoğu zaman spine dayalı iletişim planları ve iyi bir
iletişim yönetimi ile amaçları doğrultusunda ilerleyebilmektedirler.
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Politika’da spin ilk kez; ABD’de 1960’larda Richard Nixon’ın başkanlık dönemindeki Beyaz
Saray İletişim Ofisi’nin çalışmalarında uygulanmıştır. Başkan Ronald Reagan’ın spin doctor’ları
ise, daha çok televizyon ve radyo yayınlarına yoğunlaşmışlar, televizyonların gece haberlerinde
Reagan’ın konuşmalarını ilgi çeken bir ses tonu ile yapabilmesi için çaba göstermişlerdir(Görgün,
2006: 308).
Her şeyden önce siyaset, zaman ve mekan bakımından evrensellik ve süreklilik niteliklerine
sahiptir. Siyasetin özü, toplumdaki değerlerin dağıtımı ile ilgili bir görüş ve çıkar çatışması, bir
iktidar mücadelesidir(Kapani, 1992: 19-21). Spin doctor’ların faaliyetleri için de geçerli olan
süreklilik ilkesi siyasal başarının sağlanması adına önemlidir. Nihayetinde reforma uğrayan
bilgi- haber(spin haber) amaca ulaşana dek aynı şekilde hedef kitleye sunulmalı, akıllarda kafa
karıştırıcı unsurlar bırakmamalıdır.
Siyasiler iktidar mücadelesini başarı ile sonuçlandırmak adına görsel iletilerden ziyade sözel
iletişim stratejilerini kullanarak hedef kitlesinin rızasını kazanmaya çalışmaktadır.
Aristotales, sözün anlaşabilmeye yönelebilmesi için akıl ve duyguyu bir arada tutan bir
konuşma biçimi öğretisinin gerekli olduğunu savunmaktadır. Bir siyasal toplulukta, uzlaşmaya
varmayı kolaylaştırıcı, mantıksal bütünlüğü olan ve kazanılan yaşam deneyimlerinden beslenen
konuşma tarzlarının geliştirilmesi için bir klavuz üretilmesi gerekliliğini vurgulayarak(Kökler,
1998: 85) sözün gücünün altını çizmektedir. Ancak Platon’a göre sözün gücünü elinde
bulunduranlar; ortak iyinin ortaya çıkmasına engel olanlar, gerçekleri saptıranlar, doğruları
gözden kaçıranlar ve kaçırılmasına aracı olanlardır. Söylevcileri doğruluk(hakikat) bilgisine ya
da saygısına sahip olmaksızın inandırma yollarını aramakla suçlamaktadır(Yavaşgel, 2004: 145).
Platon’un bu söylemleri aklımıza, o dönemde, spin doctor kavramı ifade olarak bulunmasa da
uygulamada var olduğu savını getirmektedir.
Medya çok fazla güce sahipken, gerçekte politikacıların kendi amaçları için medyanın
üstünlüğünü nasıl kullanacaklarını öğrendikleri çok karışık bir gerçek söz konusudur(Foa,
2006: 206) Platon’un söylevcileri eleştirdiği durumlar bu noktada ortaya çıkmaktadır. Medyanın
gücünden yararlanmak isteyen siyasiler kimi zaman hakikat bilgisine ve saygısına sahip
olmaksızın hedef kitlelerini etkilemekte, böylece almış olduğu oy oranını yükseltmektedir.
Maksimum düzeyde etki sağlamak adına gerilla, ağızdan ağza iletişim gibi destekleyici
kolları kullanan spin doctor’lar en çok medyanın gündemi belirleme gücünden faydalanmakta
bunu yaparken de eşik bekçileriyle ortak anlaşmalar içerisine girebilmektedir.
Spin doctor’ların uygulamalarını daha iyi kavramak adına medya, kamu ve siyasal gündemi
bünyesinde barındıran Gündemi Belirleme ve Eşik bekçiliği kuramlarından bahsedeceğiz. Bu
sayede yukarıda bahsettiğimiz halkla ilişkiler, medya ve siyaset üçlemesinin doğurduğu “spin
doctor” kavramının teori ile örüntüsünü ortaya koyacağız.
Spin Doctor’ın kuram ile ilişkisi
Spin doctor’lar kimi zaman gündemi belirleyici kimi zaman da gündemi belirleyen medya
mensuplarını araç olarak kullanan kimseler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada spin doctor
kavramını “Gündem Belirleme” ve “Eşik Bekçiliği” kuramları ile ilişkilendirmek mümkündür.
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Gündem belirleme kavramı
Gündem, bir ucuyla geçmişe dayanabildiği ya da bazı atıflarla geleceğe yönelebildiği gibi,
çoğunlukla günübirlik konuları içerir. Bir gündem konusu bir süre sonra tekrar hatırlanacak
olsa da kısa bir süre konuşulup tartışıldıktan, geçici bir hareketliliğe yol açtıktan sonra üzeri
kapatılmaya, hatta tamamen unutulmaya mahkûmdur(Cereci, 2001: 20). Spin aracılığıyla
yaratılan geçici hareketliliklerde de amaç bir önceki gündemin değiştirilmesi olduğu için spin ve
gündem kavramları birbirleri ile ilintili olarak ilerlemektedir.
Toplumsal olay ve konuların öncelik ve önemlilik sıralaması ve gündemle ilişkisi bizi
kamu gündemi- medya gündemi- siyasal gündem kavramlarına götürmektedir. Gündem
belirleme kuramına göre üç temel gündem kavramlaştırılmıştır ve bu üç gündem karşılıklı ilişki
içerisindedir.
Gündem belirleme kavramının öncüleri Maxwell E. McCombs ve Donald L. Shaw’dır. 1968
yılında gerçekleştirilen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçimi döneminde, medya
gündemindeki konuların önemlilik sıralaması ile aynı konuların Chappell Hill’deki kararsız
seçmenlerin zihnindeki önemlilik sıralaması arasında herhangi bir ilişki olup olmadığını
sorgulayan bu çalışmada, bilim insanları, “gündem belirleme” kavramını tanımlamışlar ve “kitle
medyasının bir işlevi” olarak söz etmişlerdir(McCombs ve Shaw, 1972: 36). Gündem belirleme
kuramı, gündemler arası ilişkiler üzerinde durmakta; medya gündeminin kamu gündemini,
kamu gündeminin de siyasal gündemi etkilediğini belirtmektedir.
Medya gündemi
Medya gündeminin oluşturulmasında gündem belirleme modeli çerçevesinde birden çok
unsurun etkilerine değinen Yüksel bunları(Yüksel, 2001: 59); “Medya çalışanlarının nitelikleri,
kurumun çalışma düzeni, kurumsal amaçları, kurum dışından kaynaklanan başka düzenlemeler,
ideolojik eğilimler, haber konusunun niteliği ya da haberi değerli kılan unsurlar, medya gündemini
etkileyen özel unsurlar” şeklinde sıralamaktadır. Bunun bilincinde olan spin doctor’ları medya
gündemine sihirli bir mermi atışı yaparak haberini değerli kılar ve ideolojik açıdan uygun
organlarda yayınlamaya özen gösterir.
Medya gündeminin oluşturulması aşamasını inceleyen yaklaşımlardan biri de Lewin’in(1947)
Eşik Bekçiliği Kuramı’dır. Haberin oluşma sürecini, bir başka deyişle olay ve bilgilerin toplanması,
seçilmesi ve kitlelere ulaştırılması sürecini sorgulayan kurama göre medya kuruluşu içinden
ya da dışından kişiler kendilerine ulaşan ve habere konu olabilecek belge ve bilgileri süzerek
kamuoyuna ulaştırmaktadırlar. Işık’a göre(2002: 83) eşik bekçileri, “Hangi olay ve olguların
kamuoyuna ulaşacağının yanı sıra, bunların ne şekilde kurgulanacağına” da karar vermektedir.
Eşik bekçileri kuram literatürüne bakıldığında genelde medya organının sahibi olarak gözükse de
spin doctor’ları ya da spin faaliyetlerini uygulayan halkla ilişkiler uygulayıcıları olabilir.
Golding ve Murdock medya içeriklerinin belirlenmesinde egemen ideolojinin baskınlığına
vurgu yaparak şöyle demektedir; “… haber, egemen ideoloji biçimindedir, çünkü haber,
çerçevesinde egemen ideolojiyi kullanır… Neyin haber olduğu ve neyin haber olmadığı
konusundaki gazetecilik anlayışı, tarihsel olarak belirli ihtiyaçlara ve çıkarlara hizmet eden
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ticari basının eşliğinde oluşturulmaktadır(Golding ve Murdock, 2008: 42-45). Ayrıca Kuhn’un
belirttiği gibi batı demokrasilerinin çoğunda, siyasetçiler ve gazeteciler arasındaki ilişkiye, spin
doctorların aktivitesi ve gazetecilerin ihtiyaç ve biçimlerini tahmin eden politik kaynakların
yeteneği tarafından arabuluculuk edilmiş ve profesyonelleştirilmiştir. Gündem, olay ve konuları
çevrelemenin tüm kontrolü spin doctor’un hayalinden başka bir şey değildir(Neveu ve Khun,
2002: 6).
Kamu gündemi
Kamu, belli bir sorunla karşılaşmış, bu sorun etrafında toplanmış bireylerden oluşan bir
gruptur. Grup içindeki kişilerin sorunun çözümüne ilişkin çeşitli görüşleri bulunmaktadır ve
soruna bir çözüm yolu bulmak için birbirleriyle tartışırlar(Blumer, 1996: 46). Kamu gündemi de
karşılaşılan sorunlara yönelik kamunun önemlilik sıralaması olarak tanımlanabilir.
Gündemi belirleme kuramının kamu gündemine ilişkin temel sorusu medya gündeminin
kamu gündemini ne ölçüde etkilediğidir. Aynı soru spin doctor’ların medyayı araç olarak
kullandıkları durumlarda spin doctor’ları için geçerlidir. Çünkü medyada yayınlamış oldukları
sansasyonel, etkileyici ya da gündemi değiştirici yani spin içeriklerin halk tarafından dikkate
alınmaması hali spin doctor’ların başarısızlığı olarak ifade edilebilir.
İletişimcilerin ve spin doctor›ların en güçlü kaynaklarından biri iletişimin gücünde bir inanç
yaratabilmektir(Neveu ve Khun, 2002: 8). Bu inanç salt uygulayıcılar değil aynı zamanda farklı
sosyo- demografik özelliklere sahip hedef kitlede de oluşturulmalıdır.
Siyasal gündem
Siyasal gündem alanında, Bernard Cohen, Roger Cobb, Charles Elder, John Kingdon gibi
isimlerin yapmış oldukları çalışmalar dikkat çekmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalarda, bir
konunun siyasal gündemde ele alınmasında, hangi unsurların etkisi olduğu tespit edilmeye
çalışılmaktadır. Ancak siyasal gündemi analiz etmek, oldukça zorlu bir süreci de beraberinde
getirmektedir. Siyasal sürecin karmaşık yapısı, bu duruma en büyük etkendir. Birçok sorun
arasında, neden bazılarının öncelik taşıdığı, bir konunun gündemin üst sıralarına yükselmesinde
hangi unsurların rol oynadığının tespit edilmesindeki zorluk da, bir başka önemli unsur olarak
belirtilebilir.
Siyasal gündem üzerinde etkisi olan unsurlardan biri de medyadır. Medya bir konuyu sürekli
gündeme getirerek siyasal gündemi etkileyebilmektedir. Siyasetçiler, medyanın kamu üzerindeki
etkilerini göz ardı edemeyecekleri ve yapmış oldukları çalışmaların medyada yer almasını
isteyeceklerinden dolayı, medya ile sıkı ilişkiler içerisine girmektedirler.
Birbirleri ile rekabet halinde bulunan medya mensupları- mecraları bilgiyi en önce kamuya
duyurma yarışına girmekte, reyting oranını temel ilke olarak görmektedirler. Hükümet spin
doctorları da lobi gazetecilerinin rekabetçi kültürlerinden yararlanmaktadırlar(Genasi, 2002: xi).
Medya mensuplarının zafiyetlerini kendileri için bir fırsat olarak değerlendiren Spin Doctor’lar
faaliyetlerinin işlerliğini kolaylaştırmaktadır.
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Güncel Spin Doctor örnekleri
Çalışmamız kapsamında belirttiğimiz gibi spin uygulamaları tarihin eski dönemlerinden
günümüze kadar gelmiştir. Bu bölümde hepsine yer verme fırsatı bulamayacağımız için bizce
diğerlerine oranla daha çok göz önünde olan ve önem arz eden örneklere değinilecektir.
Körfez ve Irak savaşları
Körfez ve Irak Savaşları’nda savaş mühendisliğinin ulaştığı en son nokta görülmektedir.
Anti- spin aktivisti olarak adlandırılan John Stauber’in “Halkla İlişkiler Endüstrisi Körfez
Savaşı’nı Amerika’ya Nasıl Sattı: Bütün Müşterilerin Anısı” adlı makalesinde Ortadoğu’da
savaşın Amerikalılara nasıl satıldığı anlatılmaktadır. Körfez savaşı ile ilgili olarak Kuveyt’e 20
halkla ilişkiler, hukuk ve lobicilik şirketleriyle anlaşılmış ve Saddam Hüseyin’e karşı Amerikan
halkını harekete geçirmeye çalışmıştır. Citizens for Free Kuvait adlı bir grup kurularak Kuveyt
hükümetinin gerçek rolü gizlenmiş, ABD’deli kolej kampüslerinde “Free Kuvait” yazan t-shirt
ve çıkartmalar dağıtılmış, Iraklıların işkence yaptıklarına dair basın konferansı düzenlenmiştir.
Ayrıca Suudi Arabistan’da radyo programları basın konferansları da düzenlenmiştir. 15 yaşındaki
Kuveytli bir kız olan Nayirah’ın(daha sonra Kuveyt Emir’i Nasır El- Sabah’ın kızı olduğu ortaya
çıkmıştır) Amerikan Kongresi’ne verdiği, Irak askerlerinin Kuveyt’i işgalleri sırasında bir
hastanede bebekleri kuvözlerinden çıkararak yerlere attığını anlattığı yazılı ifadesinin yalan
olduğu ve ardında da Hill ve Knowlton’un olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak ofiste çalışan 119
Hill ve Knowlton yöneticisinin Kuveyt hükümetinden para aldıkları kongre kayıtlarına geçmiştir.
Bu örneğe medya geniş ölçüde yer vermiştir.
Pentagon’un Afganistan saldırısı
Pentagon, Afganistan’ı bombalamasını kamuoyu önünde haklı göstermek için 397.000 dolar
karşılığında Rendon Group ile anlaşır. Rendon Group’un müşterileri arasında Kuvait Petroleum
Corparation ve Kuveyt Hükümeti de bulunmaktadır. 1990’ların başında CIA ile anlaşma yapan
Rendon Group, medyanın Irak Ulusal Kongre’sini Saddam Hüseyin’e karşı desteklemesini
sağlamıştır. Sonuç olarak 79 ülkede Afganistan’a saldırmak için kamuoyu oluşturulur. Bu süreçte
focus gruplar, web sayfaları vb. kullanılmıştır(Kundakçı, 2011: 322).
Domuz gribi salgını
27 Nisan 2009 tarihinde Meksikalı yetkililerce salgın bir hastalık ilanı yapılmıştır. 4 yaşındaki
bir çocuğun ilk vaka olarak gösterildiği salgın Domuz Gribi olarak tarihe geçmiştir. Dünya Sağlık
Örgütü (WHO)’nün de ciddiye aldığı yansıtılan bu salgın Türkiye’de de etkilerini hissettirmiştir.
14.01.2010 tarihinde Avrupa Konseyi’nde bir rapor kabul edilmiş, bu raporda domuz gribi
salgını, domuz gribi için lisanslı aşı ve ilaç üreten bazı ilaç firmalarının sistemli propagandasının
dünya çapında hükümetlerce de kabul görmesi sonucu oluşturulan sanal bir korku olarak
yüzyılın sağlık skandalı olarak değerlendirilmiştir ve inceleme başlatılması gerektiği
belirtilmiştir(Mühendis, 2010).
Avrupa Konseyi’nce kabul edilen rapor göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’de yürütülen
Domuz gribi iletişim sürecinde de çelişkiler olduğu görülmektedir.
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Olgar Ataseven’in Medyaloji.net web sitesinde yayınlamış olduğu “Dikkat Domuz Gribi! Ya
iletişimi?” başlıklı yazısında domuz gribi iletişim süreci şöyle anlatılmaktadır(Ataseven, 2009):
“Öncelikle gelin Bakan ve Başbakan polemiği ile başlayalım. Domuz gribine karşı
aşıyı teşvik etmek amacı ile Sağlık Bakanımız Sn. Recep Akdağ tüm basın önünde aşı
oldu. Üstüne de “Ben aşı oluyorum” dedi. Başbakanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan
ise ben aşı olmuyorum. Ailemde de olan yok diye karşılık verdi. Hatta bunu bir iki
kez tekrarladı. Bu iletişim anlamında ciddi bir kriz. Tam bir kaza. Bu bir…
Bu aşı polemiğine sebep olan aşılarla ilgili ise tam bir bilgi kirliliği mevcut. Bu aşılar
bu kadar kısa sürede nasıl geliştirildi? Nasıl test edildi? Niye sadece bazı firmalar bu
aşıları yaptı? Niye Avrupa ve ABD kökenli aşılarda farklılık var? Niye biri enjekte
edilirken diğeri burun yolu ile alınıyor? Yan etkilerinde bahsedilen konular normal
aşılar için de var mı? Gördüğünüz gibi tam bir muamma. Bu iki…
Bu ara devlet hastanelerine uğrayanınız var mı? Varsa görecektir. Acil servisler ana
baba günü. Çünkü halk panik olmuş ve domuz gribi belirtileri ile benzeşen en ufak
bir semptomu olan soluğu acilde almış. Gelenlerin büyük bir kısmı hasta dahi değil.
Bunu doktorlar ifade ediyorlar. Bu sebeple acil üniteleri normal hastaları daha çok
bekletir olmuş. Bu kalabalık ortam sayesinde hastalığın, hastaneye hasta olarak
gelenlerden hasta olmayanlara daha çabuk bulaşma olasılığı da artıyor. Aşırı panik
durumu. Bu üç…
Hastalığın belirtileri çok iyi anlatılıyor. Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı,
vücut ağrıları, baş ağrısı, vs. Nasıl korunulacağı ile ilgili bilgilerde TV’lerde reklam
vari spotlarla anlatılıyor. Öpüşme, tokalaşma, dirsek içine hapşır, elini sürekli yıka
gibi… Peki, bu hastalık ne kadar sürüyor? Bu hastalıkta tedavi için temel ilaç nedir?
Hastalık kaç günde geçiyor? Geçme ihtimali var mı? Bunlar baştaki belirti ve önlem
kadar net değil. Böylece insanlar korkularında kurtulabiliyorlar mı? Hayır. Bu dört…”
Konu hakkında “bilgi ve belgelerimiz hükümet makamlarına da ulaştırılmıştı. Sağlık Bakanı
açıklamalarımızdan rahatsız olmuş ve bize dava açma tehdidinde bulunmuştu. Sayın Başbakan ise
verdiğimiz bilgileri de değerlendirip tarihi çıkışı bir yapmıştır. Bu sayede on milyonlarca vatandaş
gereksizliği bir yana ne tür sorunlar oluşturacağı bilinmeyen aşıların vurulması, Sağlık ve Gıda
Güvenliği Hareketi’nin girişimleri ile engellenmiştir” (Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Bülteni,
2010: 6) diyen Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi, Ataseven’in görüşlerini doğrulamaktadır.
Bu verilerin ışığında spin faaliyetlerin taktiklerinden biri olan ‘korku’nun domuz gribi
salgınında kullanıldığı söylenebilir. Yalnız spin faaliyetler daha önce örneklediğimiz politik
amaçtan çok kurumsal amaca hizmet etmektedir. Politik açıdan da ülke ekonomisini olumsuz
etkilemek adına yapılan bir manipülasyon olarak değerlendirilebilir.
Wag The Dog ve Spin Doctor
Strateji, siyasal iletişim faaliyetlerinin tasarlanmasında ve uygulanmasında, toplumsal ve
siyasal dinamikleri harekete geçirmesi yönünden son derece işlevsel bir nitelik taşımaktadır.
Özellikle son yıllarda, siyasi partiler ve adaylar, rekabet avantajı sağlamak için stratejiyi etkin
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bir şekilde kullanan spin doctorların faaliyetlerinden geniş ölçüde yararlanmaktadır. Bunu en
iyi gözler önüne seren örneklerden biri Wag The Dog, Türkçe karşılığıyla Başkanın Adamları
isimli BarryHYPERLINK “http://tr.wikipedia.org/wiki/Barry_Levinson HYPERLINK “http://
tr.wikipedia.org/wiki/Barry_Levinson”Levinson’un yönettiği, senaryosunu ise HilaryHYPERLINK
“http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hilary_Henkin&action=edit&redlink=1” HYPERLINK
“http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hilary_Henkin&action=edit&redlink=1” Henkin ve David
Mamet’in yazdığı, 1997 yapımlı politik bir komedi filmidir.
Filmin konusunu kısaca ele almak gerekirse: Filmde seçimlere iki haftadan az bir süre
kala patlak veren skandal, başkanın yeni dönem için seçilmesini tehdit eder niteliktedir.
Olayın boyutları genişleyip önlenemez bir hale gelmeden önce, siyaseti, basını ve en önemlisi
Amerikan halkını idare etmek konusunda olağanüstü yeteneği olan Conrad Brean adlı uzman
Beyaz Saray’a davet edilir. Brean ve ekibi yaratılan sanal spin olaylar ve belirlenen gündemler ile
toplumu gerçeklerden uzak tutmuş başkanın seçilmesini tehdit eden unsurları perde arkasına
itmeyi başarmıştır. Bu başarı sıklıkla karşımıza gelen medyanın gündemi belirleme durumundan
çok iletişim yönetmenlerinin gündemi oluşturmaları ve bunun için medyayı araç olarak
kullanmalarında saklıdır.
Film stratejik açıdan ele alındığında tek bir stratejinin hüküm sürdüğü ancak taktiklerin
reaktif yöntemler ile belirlendiği görülmektedir. “Halkın eğilimini başkan lehine döndürmek”
şeklinde belirlenen stratejinin işlevsel hale dönüştürülmesinde kullanılan taktik ve operasyonlar
film boyunca farklı boyutlar alarak yenilenmiştir. Kullanılan spin taktikler şöyle sıralanabilir:
tBaşkanın hasta olduğuna dair haberin yayılması: Başkan hasta olmadığı halde yayınlanan
bu haber ile başkan medyanın sorularından kısa süreli de olsa sıyrılma şansı yakalamıştır.
t # QSPHSBNM CPNCBSENBO VÎBʵOO PSUBZB ÎLNBT WF TBWB˒ IBMJ Mevcut ilginin
başka yöne kaymasını sağlamak amacıyla kullanılan bu taktik başlangıçta halkın ilgisini çok
fazla çekmese de destekleyici operasyonlar ile kamunun gündemine oturmuştur. Savaşa dair
şarkı bestelenmesi, yeşil kol bandının sembol olarak kullanılması, sanal savaş görüntülerinin
medyada yayınlanması ve başkanın yaşlı bir kadına paltosunu vermesi şeklinde gerçekleştirilen
destekleyici opreasyonlar taktiğin sürdürülebilirliğini artırmıştır. Bu destekleyici operasyonlar
halkla ilişkilerin önemsediği imaj, kimlik, kültür, dizayn ve davranış kavramlarını aklımıza
getirmektedir.
t3FUPSJLTBOBUOOLVMMBONBrean ve ekibinin faaliyetlerinden kuşkulanan CIA temel iki
karakteri sorguya aldığında karakterler retorik sanatını ustaca kullanmıştır. Özgüvenli, akıcı,
hızlı, mantıklı konuşması ile durumu tamamıyla kendi lehlerine çevirmeyi başaran Brean iyi bir
iletişim yönetimi örneği sergilemiştir.
t 4BWB˒O TPOB FSNFTJ à[FSJOF CJS TBWB˒ LBISBNBO ZBSBUMNBT Savaşın sona ermesine
dair haberin yayınlanması ile bir önceki taktik, uygulayıcısı istemeden sona ermiştir. Ekip, bu
durumu fırsata çevirerek bir savaş kahramanı yaratmış böylece taktiğini yenilemiştir. Bu süreçte
şehrin belirli noktalarına eski ayakkabılar atarak/asarak gerilla taktiklerini de kullanmayı ihmal
etmeyen ekip, ayakkabıların konumlandırılması sürecinde çocukların da görev almasını sağlamış
ve Brean’ın “hadi git bunu arkadaşlarına da söyle” demesi ile ağızdan ağza yayınmasını (WOM)
12
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da kolaylaşmıştır. WOM ve medyada yayınlanan haberler ile faaliyet, ülke geneline yayılmış ve
durum bir basket maçında izleyicilerin sahaya eski pabuç atmasına kadar ilerlemiş, taktiğin
başarısı böylece gözle görülebilir hale gelmiştir.
t 4BWB˒ LBISBNBOOO ÚMEàSàMNFTJ WF UBN CJS TBWB˒ LBISBNBO PMNBT Schuman isimli
sahte kahramanın öldürülmesi üzerine düzenlenen askeri cenaze töreni gerek tüm halkın katılımı
gerek de medyada yayınlanan haberler aracılığıyla, başkana dair olumsuz haberlerin geri plana
itilmesi sağlanmış ve ekip yapılan bu son hamle ile başarıya ulaşmıştır.
Tüm bu faaliyetler halkla ilişkiler çerçevesi içerisine yerleştirildiğinde halkla ilişkilerin nihai
amacının -kaynağın itibarına olumlu katkıda bulunmak- filmde temel stratejiyi oluşturduğu
görülmektedir. Ancak izlenen yol spin temelli halkla ilişkiler faaliyeti olarak kabul edilebileceği
halde; halkla ilişkiler meslek etiği çerçevesinin dışına taşmaktadır. Doğruluk, güvenilirlik,
anlaşılabilirlik gibi prensipleri bünyesinde toplayan halkla ilişkiler uygulamaları, uygulayıcısının
etik dışı taktikler kullanması ile siyasal itibar yönetiminin boyutlarından biri olan spin
doctor(yanıltma sanatı)a dönüşmüştür. Ancak bu noktada etik olmayan faaliyetlerin halkla
ilişkiler mesleği ile ilgili değil uygulayıcının ahlaki değer ve yapısıyla ilgili olduğu unutulmamalıdır.
Mesleğin sınırlarının tam olarak çizilmemesinden kaynaklanan etik dışı durumlar karakterler
tarafından da bilindiği halde iyi bir itibar yönetimi sağlamak adına gerçekleştirilmiştir. Hatta
filmin bir sahnesinde Conrad Brean isimli karakterin “Platon’un da dediği gibi… Bir yere nasıl
ulaştığın önemli değildir. Yeter ki ulaş.” cümleleri ifade ettiğimiz durumun altını çizmektedir.
Ayrıca bu Machiavellist temelli spin doctor kavramını ifade etmektedir.
Sonuç ve öneriler
İnsanları kendi bilgileri dışında veya istemedikleri hâlde etkileme ya da yönlendirme çabası
içerisinde olan spin doctorlar bu etkileme ve yönlendirme sonucu, insanlarda davranış ya
da kanaat değişikliği sağlamaktadır. Çeşitli taktiklerle bezenen spin uygulamaları gizlilik ve
süreklilik esasına dayanarak özellikle halkla ilişkiler faaliyetleri kapsamında sürdürülmekte,
mesleği tehlikeli bir konuma itmektedir.
Son dönemlerde artan rekabet koşulları, yoğun teknolojik gelişmeler ve giderek artan
müşteri bilinci kurumları farklı boyutlarda aynı anda yarışmaya zorlamaktadır. Bu durum
doğruluk, güvenilirlik, anlaşılabilirlik, etik gibi prensipleri bünyesinde toplayan halkla ilişkiler
uzmanlarının yanı sıra başarıyı elde etmek adına her yolu doğru kabul eden spin doctorların etik
olmayan faaliyetlerini meşrulaştırmıştır.
Başlangıçta politik kampanya danışmanlarının etik olmayan yaratıcı taktikleri olarak görülse
de şu günlerde tüm ilgi spin doctor olgusu, haber ve bilgi terziliği, üzerine yoğunlaşmıştır.
Özellikle siyasal faaliyetlerde halk üzerinde yetkili kurumlara yönelik olumlu bir ışık bırakılması
istenen spin faaliyetler alanını genişletmiş ve kurumsal iletişim faaliyetlerine kadar yayılım
göstermiştir. Terim, eski bir oyun için yeni bir isimden daha fazlası olmuştur. Olayların ve
doğrunun sürümünü kabul etmeleri konusunda insanları ikna etmek ve retoriğin diyalogsal
kalbini kullanmak şeklinde ilerleyen spin doctorlar hedef kitleleri üzerinde ciddi bir nüfuz ede
etmiş zaman içerisinde kendisine yeni kavramlar yükleyerek kapsamını genişletmiştir.
13

ru

N • Nurdan

Y

Spin uygulamaları İngiltere Hükümet Başkanları’ndan Peter Mendelson’un “görevimiz
gerçeği yeniden kurmaktır” retoriği ile örnekleyebileceğimiz politik spinden, halkla ilişkilerin
öncülerinden PT. Barnumun faaliyetlerine, reklamcıların yayın ile reklam arasındaki farkı en aza
indirmelerinden, medya mensuplarının gündemi belirleme güçlerine, kurumların kriz anlarında
tüm olumsuzluklardan sıyrılmak adına sürdürdükleri bütün politikalara kadar uzanmaktadır.
Halkla ilişkiler, bireylerin ve kuruluşların basında yer almalarını sağlama çabalarından
gelişerek bugün tüm iletişim araçlarını kullanan bir faaliyetler bütünü haline gelmiştir. Bir kişi
ya da kuruluş ile hedef kitlesi arasındaki stratejik temellere dayalı iletişim yönetimi şeklinde
tanımlayabileceğimiz halkla ilişkiler, nihai amacı olan “kaynağın itibarına olumlu katkıda
bulunma”yı medya aracılığıyla çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirmektedir. Halkla ilişkiler
uygulayıcıları temsillerinin itibarlarına yönelik yürütecekleri faaliyetlerde kimi zaman spin
uygulamalarına başvurabilmektedir. Bu davranış onları meslek ilkelerinin dışına çıkarmakla
berber faaliyet alanında güvenilirlik, inanılırlık, doğruluk gibi niteliklerden de soyutlamaktadır.
Ivy Lee’nin ilkeler deklerasyonunda belirttiği doğru, güncel, ayrıntılı bilgi ve şeffaflık
ilkelerinden sapma; son yıllarda bu sektörü tercih eden insan profilinin çeşitlenmesi ile birlikte
artış göstermektedir. Büyük bir değişim yaşayan halkla ilişkiler mesleği, bünyesine gizlice sızan
ya da ahlaki değer yoksunluğu nedeniyle zamanla spin doctorlaşan kimseler nedeniyle kuruluş ve
hedef kitle arasında karşılıklı güven, saygı ve toplumsal sorumluluk hissini ilerletme misyonunu
kaybetme tehlikesi yaşamaktadır.
Güç odaklı ilerleyen spin faaliyetleri en çok politik alanda görülürken kurumsal ve bireysel
izlenim yönetimi çabalarında da uygulanmaktadır. Uygulamalar dikkate alındığında her spin
doctor’un ardında mutlaka siyasal bir güç bulunmuş medya ve halkla ilişkiler gibi güçlerin
iktidarlığı pekiştiren unsurlar olduğu göz önünde bulundurularak, spin doctorluğa özellikle
siyasilerde ayrı bir önem yüklenmiştir.
İnsanlık varlığını sürdürdükçe spin doctorların da var olacağını söylemek mümkündür ve
değişen dünya ve toplumlar olmasına karşın amacın ve sonucun var olduğu her yerde farklılaşan
taktikler, spin uygulamaları beraberinde getirecektir. Bu bilgiler doğrultusunda spin doctorların
tehdidi altındaki halkla ilişkiler uygulayıcılarına düşen görevler şöyle sıralanabilir:
t )BMLMB JMJʰLJMFS VZHVMBZDMBSOO VZNBT JÎJO IFSIBOHJ CJS EBZBUNB PMNBNBTOB LBSʰO
meslek için belirlenmiş olan meslek etik ilkelerine uyulmalıdır.
t)BMLMBJMJʰLJMFSVZHVMBZDMBSZMBEFSOFLMFSJOJOUFLWàDVUUFLEJMQSFOTJCJOJCFOJNTFNFMFSJ
sağlanmalı, mesleği tehdit edebilecek çatlak seslerin oluşması engellenmelidir.
t)BMLMBJMJʰLJMFSJONFTMFLUBONWFLBQTBN[JIJOMFSEFUBNBOMBNZMBZFSMFʰNFMJCVTBZFEF
meslek dışı kavram ve uygulamaların mesleğe dahil olması engellenmelidir.
t)BMLMBJMJʰLJMFSNFTMFʓJOJOUBSJIJOEFÚOFNMJZFSUVUBO*WZ-FFOJOJMLFMFSEFLMFSBTZPOVOB  
uyulmalıdır.
t )BMLMB JMJʰLJMFS NFTMFʓJOJ UFIEJU FEFCJMFDFL VZHVMBNBMBSO WBS PMEVʓV HJCJ IFS BO ZFOJ
uygulamaların da doğabileceği unutulmamalıdır.
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t)BMLMBJMJʰLJMFSNFTMFʓJOFBZLSLJʰJMFSJONFTMFLUFONFOFEJMNFTJTBʓMBONBMES
Tüm bunların yanı sıra halkla ilişkiler uygulayıcıların etik dışı davranışlarının kaynağının
kişilerin ahlaki değer yoksunluğundan kaynaklandığının ve bu durumun meslek ile örtüşmemesi
gerektiğinin altı çizilmelidir. Her an Spin Doctorlığın tehditleriyle karşı karşıya kalabilecek olan
kurumlar spin uygulamalara özel bir kriz planı hazırlamalıdır.
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Elektronik iletişim çağı ve oluş(turul)makta olan
yeni(!) toplum düzeni üzerinde
küresel toplum mühendisliği etkisi
İrfan PAÇACI*
Özet
Günümüz toplumlarının siyasal yapılarının anlaşılmasında “iletişim düzeni” ve “medya”
ile “demokrasi” arasındaki ilişki önemli bir göstergedir. 1980’lerden itibaren sosyal bilim
çalışmalarında temel analiz şablonu olarak yaygın biçimde kullanılmaya başlanılan küreselleşme
olgusu, değişimlerin tetikleyicisi olarak yeni bir dünya düzeni oluşmasına neden olmuştur.
Bu kapsamda radikal dönüşümlerin gerçekleştiği alanlardan biri olan, medya ve kitle iletişim
araçları, bilgi toplumuna geçiş sürecini yaşayan siyasal ve sosyal yapıları şekillendirmede önemli
bir etkiye sahip olmuştur. İletişim devrimi ile birlikte uydu ve internet teknolojisinin yarattığı
ürünler yeni bir iletişim ortamı oluşturarak süratle günlük yaşama girmiştir.
Küresel iktidarın uygulamaya koyduğu politikalar yoksulluk ve savaşın küreselleşmesini
beraberinde getirmiş, insan hakları ihlalleri de küresel anlamda artış göstermiştir.
Küreselleşme ve elektronik devrim ekseninde ortaya çıkan gelişmelerin ürettiği ekonomik, politik
ve sosyolojik sebeplerin yeniden oluş(turul)makta olan yeni (!) toplum düzeninde insanlığı
bekleyen ve halen maruz kaldığı, “dönüşüm” olarak nitelendirilen gelişmeler, eleştirel bir bilgi
metodolojisinin kurulmasını kaçınılmaz kılmaktadır.
Makale bu perspektife katkı sunmak üzere tasarlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Düşünce Özgürlüğü, İletişim, Siyasal Yönetim

Electronic communications engineering effect of age
and the global community
Abstract
To understand the political structure of our society today “contact order”, “media”, and “democracy”
are important indicators. Since the 1980s, fundamental analysis in social science studies has
started to be used widely as a template phenomenon of globalization as the trigger of change has
led to the formation of a new world order.
* Doç.Dr., Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, irfanpacaci@hotmail.com
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In this context, one of the areas of radical transformation, the media and the mass media take
place in transition to a knowledge society in shaping the political and social structure having a
significant impact. Due to the relationship with satellite and internet technology revolution, a new
product has been created by arranging a new communication criteria in everyday life.
The policies which global power put into practice have brought the globalization of poverty and
war; what is more, human right violations have increased in the global sense.
The developments produced by the globalization and the electronic revolution axis and new
community scheme (!) waiting humanity emerged by the economic, political and sociological
reasons are still exposed to the “conversion” causes the establishment of a critical knowledge
methodology inevitable.
Article is intended to contribute according to this perspective.
Keywords: Globalization, freedom of thought, communication, political, administrative.

Giriş
Elektronik bilgi ve bilişim devriminin ortaya çıkardığı sonuçlardan biri de yönetsel
planda demokrasiyi geliştirecek “teknik”, “politik” ve “ekonomik” nitelikli dönüşümlerin
hızlandırılmasıdır. Kamu yönetiminin işleyişine yönelik gerçekleştirilen dönüşümler, gelişmekte
olan ülkelere de model olmak üzere, önce gelişmiş ülkelerde uygulamaya konulmuştur. Bu
sürecin başlangıcında, kamu bilgisi geliştirilmeye açık ulusal kaynak olarak değerlendirilerek,
yurttaşların bu bilgilere kolayca ve bedelsiz ulaşması, “bilgiye erişim hakkı” temel yurttaşlık
hakkı olarak benimsenmiştir.
Bilgiyi ekonomik ve yönetsel değere dönüştürmek üzere ortaya çıkan e-devlet uygulaması, bilgi
ve iletişim teknolojilerine duyulan ihtiyacın karşılanmasının bir sonucu olarak gerçekleşmektedir.
Geleneksel devletin içerisinde ve soğuk savaş refleksleri ile kurulmuş yapıların üzerine inşaa
edilen e-devlet, yönetim anlayışında dönüşümlere yol açarak, kamu hizmeti algısı ve uygulama
biçimini değiştirmiştir. Kamu hizmeti teorisi bu değişimin etkisine girerken, siyaset-yönetim
ilişkileri ile kamusal sorumluluk ve denetim anlayışının yeniden düzenlenmesi kolaylaşmıştır.
Ortaya çıkan bu paradigma değişikliği, demokrasinin yerleşmesine katkı sağlayarak, yönetimin
saydamlaşmasını kolaylaştırmaktadır, (tartışmalı) hipotezine dayandırılmıştır.
21.yüzyılın teknolojik devrimleri;
t %FWMFUUPQMVNŔMŔʰLŔMFSŔOŔOÎÚ[àNMFOFSFLZFOŔEFOEà[FOMFONFTŔOF 
t 4PTZBMBMBOOLàMUàSFMLPEMBSOOEFʓŔʰNFTŔOF
t 4ŔZBTŔWFFLPOPNŔLEà[FOŔOLVSVNTBMŔʰMFNTFMÎFSÎFWFTŔOŔOZFOŔEFOLVSVMNBTOB
t ,àSFTFMTPSVOWFUBSUʰNBLPOVMBSOOUPQMVNMBSOPSUBLHàOEFNMFSŔOŔPMVʰUVSNBTOB
t :FSFMEFʓFSMFSŔOFULŔTŔOŔLBZCFEFSFL EFNPLSBUŔLMFʰNFWFLàSFTFMMFʰNFNFSLF[MŔLàMUàS
kalıplarının, tüketim toplumu değerleri haline ge(tiri)lmesine,
t &OGPSNBTZPOFOEàTUSŔTŔDŔIB[WFNFLBOŔ[NBMBSŔMFFOGPSNBTZPOUPQMVNViEà[FOŔwOŔO
sistemleştirilmesine,
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olanak sağlayarak küreselleşme kuramları ile tasarımı hazırlanan “yeni dünya düzeninin”
altyapısını kurmaya yönelik politikalar süreci oluşturulmaktadır.
Bu küresel yeniden yapılanma sürecinde düşünsel ve sosyal paradigmaların da formüle
edilmekte olduğu görülmektedir. Bütün bu gelişmelerin neticesinde; iletişim tabanı üzerinde,
“toplum-devlet” ilişkilerini yeniden üreterek ekonomik, yönetsel, siyasal ve kültürel alanlarda
gerçekleştirilen değişimlerle elektronik şebekelere dayalı bir toplum düzeni inşaa edilmektedir.
Alman toplum kuramcısı ve eleştirmeni Jürgen Habermas1, kurduğu iletişim odaklı bir
modelleme ile üretim araçları-üretim ilişkileri arasındaki paradigmada gördüğü Marksist tezin
yetersizliğini, oluşturduğu iletişimsel eylem ve yaşama evreni kuramıyla aşmayı önermektedir.
(Habermas, 2001:1) Getirdiği eleştirel teori ile günlük sosyal faaliyet evreni olarak tanımladığı
yaşama evrenini sosyal sistemden ayırt ederek dünyanın sosyal entegrasyon alanı olduğunu
vurgulamakta ve dilin de egemen araç işlevine işaret etmektedir. (Habermas, 2002: 22) Habermas
rasyonellik sorununa, bu rasyonellik kavramının kullanılması hususunda sorunun üç düzeyde
ortaya çıkacağına vurgu yaparak değinmektedir. Rasyonellik ile ilgili olarak; “...ne kendisinin
kılavuz eylem kavramlarının rasyonellik içermesi hakkındaki üst kuramsal sorundan ne nesne
alanlarına anlamı anlayıcı yaklaşımın rasyonellik içermeleri hakkında ki yöntem bilimsel
sorundan ve son olarak ne de toplumların modernleşmesinin hangi anlamda rasyonellik
olarak betimlenebileceğine ilişkin empirik-kuramsal sorudan kaçabilir” (Habermas, 2001:19)
diyerek iletişimsel rasyonaliteyi öngörmektedir. Zira Habermas için rasyonalite, bilginin
temellendirilmesi ile değil, karşılıklı anlaşma ve uzlaşmaya dayalı olarak kullanımıyla ilgilidir. Bu
noktada yaşam dünyası ‘toplumun demokratik öz örgütlenmesinin meşru ve ideal zemini olarak
iletişimsel eylemi esas almaktadır. (Yıldırım, 2006: 254)
Küreselleşme sürecinin siyaseti yeni kalıplara taşıyarak devleti ve toplumu yeniden inşaa
sürecine soktuğu bir dönemde, siyasal iletişim ve araçlarının kullanımı ile ilgili “yönetsel mantık”
yeniden oluşturulmuştur. Bu açıdan bakıldığı zaman, “devletin ideolojik aygıtlarının etkililiği
bağlamında, yeni iletişim teknolojilerinin etkin kullanımıyla kitlelerin toplumsal iletişim sürecine
dahil edilmesi daha kolaylaşmıştır, ancak bu süreç toplumsal iletişimin demokratikleşmesini değil
iktidar tarafından daha kolay denetlenebilir ve yönlendirilebilir olmasını beraberinde getirmiştir.”
(Çoban, 2009: 125) Bu durumda, siyasal işleyişin rasyonel biçimde demokratikleşmesine dönük
olarak önerilen; “kitle iletişim araçlarına açık olmanın ve günlük hayatın sıradan konuşmalarının
bile daha bilinçli tercihlere imkan verdiği gerçeği dikkate alındığında aynı temel doğrultusunda
sistemli bir şekilde geliştirilen mekanizmanın çok daha olumlu sonuçlar üreteceği öngörüsü,
müzakereci demokrasinin savunucularının hareket noktasını oluşturmaktadır.” (Sitembölükbaşı,
2005: 147)
Bu çalışmada; teknolojik aşamanın sunduğu olanaklarla insan hakları ve demokrasi odaklı
söyleme dayalı iletişim ve siyaset araçlarının, toplumu ve devleti yeniden biçimlendirmek üzere
küresel odakların yönetiminde “toplum mühendisliği hali” incelenmektedir.
1

Geliştirdiği “iletişimsel eylem kuramı” ile sosyal bilimler alanında yankı uyandırmış, özellikle iletişim felsefesi
alanındaki Frankfurt Okulu’nun en önemli son kuşak felsefecisidir.
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eşruiyet aracı kuvvetlerin yeni en i aynı
Edmund Burke’a atfedilen “dördüncü kuvvet” ifadesi, medyanın, siyasi iktidar ilişkileri ile
hükümet üzerindeki kurumsal ve siyasi nüfuzunu ve kuvvetlerarası ilişkilerin denetim eksikliğini
gidermeyi ifade etmektedir. Demokrasi ile basın-yayın örgütleri ve basın özgürlüğü arasındaki
bağ, esasen basın özgürlüğü kavramı üzerinden verilen mücadelenin göstergesi olup; bu durum,
kamusal iletişim alanının devletin denetim ve müdahalesinden kurtarılmasına yönelik tarihsel
gelişmenin ürünü olmaktadır. Bu bakımdan, özgür bir basın demokrasiyi yaşatmanın ve
geliştirmenin en önemli araçlarından biridir. Basının özgür olması ise ancak özgür bir ortamın
oluşturulması ile gerçekleşebilecek bir durumdur. Demokratik toplum düzeninde, “basının,
işlevlerini serbestçe yerine getirebilmesi dolayısıyla demokrasinin işleyip gelişebilmesi için
özgür bir ortamda çalışması gerekir. Demokrasi ile basın özgürlüğü arasında birbirini besleyerek
güçlendiren bir bağ söz konusudur.” (Uzun, 2007: 35) Bu eşgüdümlü çalışan parçalı sistemlerin
oluşturduğu yapı sistem açısından değerlendirildiğinde; “modern iletişim sistemi, yönetici
merkezlerle çevre arasında enformasyonu iletir, karmaşık ve birbirine bağımlı toplumsal alt
sistemlerin eşgüdümünü kolaylaştırır, toplumun arşivi ve kolektif belleği olarak işlev görürler.”
(Cuilenburg, 2009: 100)
Demokratik sistemlerde liberal teorinin medya kuruluşları için yaptığı “tarafsız ve eşit
mesafede duruş” tanımı yanında, medyanın rolüne dair getirilen farklı yorumların, günümüzün
sosyo-politik düzenlerinin anlaşılması bakımından yararlı olduğu söylenebilir. Nitekim, daha çok
Marksist tezlerden beslenerek getirilen eleştirel yorumlarda, medya siyasal iktidarın denetleme
aracı olmaktan çok, egemen siyasal yapının ‘meşruiyet sağlama aracı’ olarak değerlendirilmiştir.
Medya teorilerinin özünde, tarihselliği yanında bugün hala etkisini değişik yöntemler içinde
açık-örtülü biçimde sürdürmekte olan “otoriter medya kuramı” yer almaktadır. Eleştirel kuramın
cezbedici çekiciliği de büyük ölçüde bu gerçeklikten kaynaklanmaktadır.
Basının, gerektiğinde yaptırım oluşturularak siyasi erke bağımlı kılındığı ve onun
yörüngesinde hareket ederek “iktidarın sesi” ve “iktidarın meşruluk aracı” haline geldiği durumu
tanımlayan “otoriter kuram”, güç ile onun paydaşı arasındaki işlevsel bütünlüğü temsil etmektedir.
Her dönemde ve farklı siyasal düzenler içinde etkili olan “otoriter” yaklaşım, temelde siyasal
güce dönük işlevlerini sürdürmeye kodlanmış özelliklerini koruyarak ve kendini değişen koşullara
uyarlayarak modern kitle iletişim süreçlerinde dahi değişik biçimlerde var olmuştur. Gerek birey
odaklı olarak özgürleşmeyi gerekse demokratik değerlere dayalı olarak örgütlenmeyi esas alan
medya yaklaşımlarının özünü birey-toplum ve iktidar-devlet arasındaki ilişkiler oluşturmaktadır.
Farklı modeller arasında nesne-özne bakımından “ilişkinin sürdürülebilirliğinin temelinde”
ortak noktanın “güç ve menfaat” olduğuna ilişkin tespit başlı başına bir yaklaşım olma özelliği
kazanmıştır.
Modernleşme kurgusunda iletişim teknolojisinin belirleyiciliği ile ilgili olarak öne sürülen;
teknolojide meydana gelen yenilikler toplumsal yaşamın değişiminin de motoru olmaktadır,
yaklaşımı, küreselleşme ile ortaya çıkan dönüşüm dinamiklerine de ışık tutmaktadır. İletişim
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yapılarındaki değişim ile ortaya çıkan evrelerin kodları; “dünyayı 1970’lerde ve 80’lerde küresel köy;
1990’lar ve 2000’lerde de küresel kent yaptı. Teknolojik deterministlere göre, 1990’lar ve 2000’lerde
aynı zamanda, bilgisayar ve internet teknolojileri sayesinde, küreselleşen dünya enformasyon/bilgi
toplumu olmaktadır; yeter ki evde, okulda, işte ve eğlence yerlerinde bilgisayarınız ve internet
bağlantınız olsun.” (Erdoğan, Alemdar, 2010: 142) şeklinde saptanmaktadır.
Kamu denetiminde “soyut” veya “katılım”, “sosyal sorumluluk” gibi özgünlükler üzerine
kurulu geleneksel yaklaşımlar (Siebert, Peterson, Schramm, 1963: 7) dışında yer alan ve farklı bir
perspektif ortaya koyan görüşler ise “eleştirel” duruşu meydana getirmektedir. “Eleştirel teori”
özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra medyayı hükümetler tarafından “rıza üretme” aracı
haline getirilen, devletin ideolojik bir aleti olarak görmüştür.
Dünyanın bütün toplumlarını saran “küreselleşme süreciyle birlikte, medyanın ekonomik
ve siyasal alanlardaki etkisi de artmaya başlamış, medya toplumu yönlendiren bir unsur haline
gelmiştir.”2 Medya sahipliğindeki yoğunlaşma, medya ile siyaset arasındaki ilişki, medya üzerine
çalışmaların ortak konusunu oluşturmaktadır.
Kitle iletişim araçları, yüklendiği işlevler ile gücünü otoriteye katarak, adeta kazandığı
güçlünün gücü niteliği, “…kamu gündemini belirleme gücü, medyaya, iktidar yapılarının çıkarına
davranma potansiyeli vermektedir.” (Elmas-Kurban, 2011: 19)
K reselleşmenin me ya ve iletişim
e iştirici etkisi
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Kitle iletişim araçları, devletin ve sosyal sistemin iletişim düzeni aracılığı ile hukuka getirdiği
sınırlamaların hem yansıtıcısı hem de meşruiyet sağlayıcısıdır. Bu temel role bağlı olarak kitle
iletişim araçları, görüş, düşünce ve verilerin paylaşımını sağlayan, anlatma, öğrenme ve eğitim
işlevleri ile kamu oyunun geliştirilmesine ve sosyal örgütlenmesine olanak sağlayan, yeni tutum
ve davranış kalıplarının, görüş ve fikir akımlarının yaygınlaştırılmasında etkili olan iletişim
aygıtlarıdır.
Modernleşme kuramcıları, kitle iletişiminin modernleşme ve kalkınmada önemli rol
oynadığını, modernleşme ve kalkınmanın göstergelerinden biri ve itici gücü olduğuna vurgu
yaparak medyanın modernleşme aracı olduğunu ifade etmektedirler. Demokratik düzenin
bileşenlerinden biri olan medyanın kamusal işlevleri ile sistemin işleyişinde yerine getireceği
hukukun üstünlüğünden yana frenleyici etkisi, denge ve “denetim” fonksiyonları; temel
hakların gözetilmesi, hak ihlallerinin önlenmesi, 4. kuvvet etkisi, idarenin kamusal denetimi,
hukuk devletinin kamu gözcülüğü rolü bakımlarından önem taşımaktadır. Ancak uygulamada
demokratikleşmenin ve modernleşmenin aracı olarak tanımlanan kitle iletişim araçları, toplum
mühendisliği tasarımlarının gerçekleş(tiril)mesi bakımından; hazırlanan mesajların milyonarca
insana ulaştırılması ve yarattığı algı ile toplumu yönetmenin “aracı”na dönüşebilmektedir.
2

Abdullah Özkan, “Küreselleşme Sürecinde Medya ve Siyaset: “Medya Gücü”mü, “Gücün Medyası”mı?” https://
docs.google.com/document/d/1LD5OLK8-E eEWW3Qa3iUEmzqgv 3AC_kzwwhkaJLYOkUY/edit?pli=1# (Erişim
Tarihi; 12.01.2014)
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Demokratik rejimler içinde kitle iletişim mekanizmaları, algı yönetme sürecinde yayın
faaliyetleri içinde; reklamlar, filmler, dizi filmler, çizgi filmler vb. yolu ile demokrasi, insan
hakları, modernleşme, kalkınma ve refah düzeyinde artış vb. temalarının yoğun olarak işlendiği
ve herkesin gönüllü katılımının sağlandığı işlevsel değiştirici yapılar olarak da yer alabilmektedir.
Toplumlar; farklı kültürlerde yeme-içme biçimleri, giyim tarzları, alışkanlıkları, folklorları,
tepki ve davranış biçimleri ile giderek birbirlerine benzemektedirler. Yaygın ve etkin bir kullanıcı
potansiyeli ile yeni medya; haber kanalı, müzik yayını yapan kanalları, Hollywood filmleri ile
gündem içerikleri, karakter, imaj, beğeni ve tarz oluşturarak tek tipleşme ve homojenleşme
sağlamaktadırlar. Bu durumda, küresel anlamda bütün dünyada, tüketim tercihleri ve tutum
oluşturmada belirleyici olan medya ve her şeyi ondan öğrenmeye hazır toplumlar söz konusu
olmaktadır. İletişim ve yayım alanında ortaya çıkan gelişmeler ile medya yaşam tarzını,
düşünceleri, tutumları, tüketim kalıplarını göstererek, anlatarak öğreten bir okula, bireyler de
her şeyi buradan öğrenen öğrencilere dönüşmektedir. Medya kazandığı özellikler ile başlı başına
bir “güce” bu güç ile adeta toplumu eğiten, bilgilendiren, eğlendiren ve bilinçlendiren bir “toplum
dizayn” aracına dönüşmüştür.
Günümüzde medya, haber ve bilgiyi üretme ve sonra da yayma işlevini yerine getirmektedir.
Küreselleşmenin dünya ekonomisinde yarattığı değişimlerin benzerini medya dünyası da
yaşamaktadır. Küçükler ile büyükler arasındaki rekabette büyük medya şirketlerinin rekabeti
karşısında tutunamayan ve farklı seslerin duyurulmasında rol oynayan küçük işletmeler
çözümsüz kalan sorunlar karşısında etkisiz kalarak medya dünyasından çekilmektedirler. Yerelulusal medya kuruluşlarının çatışmasında ise durum medyadaki küreselleşmenin etkili olmasıyla
haber ve iletilerde paralelliğin sağlanması ile sonuçlanmakta, yerel ve ulusal haberlerin etkisi
azalmakta, “küresel” haber ağları bu yapıları kuşatarak biçimlendirmektedir.
Teknolojinin gelişmesiyle 1960’larda NASA (National Aeronautics and Space Administration
- Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) eksenli çalışmaların yanında ABD’de Kennedy yönetiminin,
“dünya çapında bir ticari uydu programının geliştirilmesi” projesi ile başlayan haberleşme uydu
sisteminin geliştirilmesi konusundaki kararlılığı 1962 yılında Haberleşme Uyduları Yasası’nın
Kongre’den geçirilmesini ve 31 Ağustosta Başkan Kennedy imzasıyla yürürlüğe girmesini sağladı.
(Çakaloz, 2006: 20) Daha sonraki dönemlerde giderek yaygınlaşan uydu yayıncılığı coğrafi ve
siyasi sınırları aşarak, “haber ve mesajların” içerik ve etkisinin stratejik değerinin yeniden
üretilmesi ve yapılandırılması çalışmalarını hızlandıran süreçlere de yol açarak, iletişim alanında
kapsamlı bir değişim yaratmıştır.
Bilginin işlenerek tasnifi, depolanması ve aktarılması iletişim ve bilgi işlem alanında ortaya
konulan gelişmelerle bütün toplumlarda bireysel yaşamdan toplumsal yaşama kadar her alanda
geniş çaplı bir etkileşimin gerçekleşmesine yol açan küresel ölçekli bir iletişim devriminin
yaşanmakta olduğu ve bu dönemin “enformasyon çağı” veya “iletişim çağı” gibi kavramlarla
kodlandığı görülmektedir. Bu olgu değişik açılardan başta Giddens (Giddens, 2004: 69),
Huntington (Huntington, 2004: 265), Bauman (Bauman, 1999: 69), Wallerstein (Wallerstein,
2005: 296), Castells (Castells, 2005: 175), Robertson (Robertson, 1999: 21), Waters (Waters,
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1995: 3) ve Chomsky (Chomsky, 2002: 84) olmak üzere 3 çok sayıda sosyal bilimci tarafından
incelenmiştir.
Bu çalışmalar arasında en ilginç yaklaşımlardan biri olarak, bugüne ışık tutacak kapsamlı
ve açıklayıcı bir yaklaşım Kanadalı iletişim felsefecisi Marschall McLuhan tarafından ortaya
konulmuştur. Toplumsal yaşamın sanayi devrimi ile birlikte yaşadığı hızlı değişimin, 1960’lı
yıllardan itibaren yeni bir ivme kazandığı görülmektedir. Bu süreci besleyen olgulardan biri olarak
da reklamlar ve diğer yazılı ve görsel medya ürünlerinin etkisi olduğuna işaret edilmektedir.
Sosyal değişimin maddi dönüştürücüleri yanında giderek etkili olan başka bir dinamiğin
varlığına değinilerek “medya”nın bu özelliğine vurgu yapılmıştır. Nitekim bu çerçevede olmak
üzere McLuhan “global köy” (the global village) yaklaşımı (McLuhan, Povers: 2001) ile toplumsal
değerlerin algılanmasını etkileyen iletişim araçlarının özellikle televizyonun hızla yayılacağı ve
dünyanın evrensel bir köy haline dönüşeceğini ifade etmiştir.
Uygarlık dönüşümlerinde “elektroniğin” yeni bir aşamaya geçişi sağladığına değinen
McLuhan ilk gelişmenin telgrafın icadıyla olduğunu ve yeni karşılıklı dayanışmayla oluşan global
köy imajı ile dünyanın yeniden oluşturulduğuna işaret etmiştir. (McLuhan, Fiore: 1967) McLuhan,
insan yapımı olan her şeyin aslında işlevleri ile anlam kazandığını, iletişim teknolojilerinin de bu
yaklaşım ile ele alındığında, “neyin uzantısı olduğu, neyi anlamsız kılıp modasını geçirdiği, eski
teknolojinin hangi işlevini sürdürdüğü ve işlevsiz kılınma potansiyelinin olup olmadığı soruları
çerçevesinde anlamlandırılmalıdır.” (Altun, 2006: 85)
Bu süreç geleneksel medyadan yeni medyaya geçişin temelindeki olguların neler olduğuna
da açıklık getirmektedir. Esasen; matbaanın bulunmasıyla;
t ,ŔUBQMBSOUBʰOBCŔMŔSWFÎPʓBMUMBCŔMŔSPMNBTŔMFCŔSFZTFMMŔʓŔOÚOQMBOBÎLUʓ 
t (FMŔʰFOUFLOPMPKŔTBZFTŔOEFŔMFUŔʰŔNFEVZVMBOHFSFLTŔOŔNŔOHŔEFSFLBSUUʓ
t &MFLUSPOŔL ÎBʓ WF ZFOŔ NFEZB ŔMF TÚ[FM HFMFOFʓŔO ZFOŔEFO PMVʰNBZB CBʰMBEʓ  CV
gelişmelerin yeni bir toplumsal süreci hazırladığı görülmüştür.
İletişim mo eli

erin en ilginin aktarımı ve e işim yönetimi

Kablosuz iletişimin ürettiği iletişim düzeninde; sosyal ağların gelişimi zaman ve mekan
kavramlarının anlam ve işlevlerini değiştirerek bir şeyin aynı anda birçok yerde olabilmesi ile
dünya; tek bir toplum, tek bir yeryüzü ve tek bir bilinçlilik haline dönüştürülebilmektedir.
Bilginin üretim faktörleri bileşenlerinin motoru olmasıyla birlikte, ortak bir içerik
oluşturmakta elektroniğin rolü, “bilgiyi” elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla özellikle
internet aracılığı ile hızlı ve çok yaygın bir değişimin “benzeşme” ve “ortak” bir “ürün” ya da
doku-yapı oluşturmanın malzemesi haline getirmiştir.
3

Kronolojik sırayla küreselleşme tanımları için bkz. GCSP, (Program on the Geopolitical Implications of
Globalization and Transnational Security), Nayef R.F. Al-Rodhan; Definitions of Globalization: A Comprehensive
Over view and a Proposed Definition, June 19, 2006, s.9vd.
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Bu bilginin yeniden imalatı ve aktarılması “iletişim” sistemi üzerinden değişimin
“yönetimi” olgusunu ortaya çıkarmakta, buna bağlı olarak da ülkeler ve insanları birbirinden
ayıran kültür farkları giderek ortadan kalkmakta, idari ve siyasi benzer yapılara doğru gidildiği
görülmektedir.
Elektronik bilgi iletişim araçları yaygınlaşarak “sosyal medya”yı, bu yeni sistem ise yeni
bir sosyo-politik kültürü yaygınlaştırarak yeni bir iletişim toplumu modeli ve birey merkezli
kamu etkileşimi kültürünü oluşturmaktadır. Yeni iletişim düzeninde araç içeriği şekillendiren
bir güce ulaşarak, “ne” denildiği, ne söyleneceğinden çok “nasıl” aktarılacağı ön plana çıkarak,
“söylemleri” arka plana iterek daha önemsiz hale getirmiştir.
Bilgi ve iletişim teknolojisinin ürettiği koşulların yapılandırdığı bilişim toplumu modelinde;
bütünleşme eğilimleri ile ekonomik faaliyetlerin de küreselleşerek sınırların kalktığı, girdi ve çıktı
pazarlamasının giderek egemen olduğu, küresel çaplı piyasaların ortaya çıktığı görülmektedir.
Bu konuya ışık tutmak üzere Rus ekonomist Nicolai Kondratieff ’in uzun dalga kuramına
göre4; ortalama 50 yılda bir ekonomide ‘toparlanma-refah-resesyon-depresyon’ şeklinde ilerleyen
bir dalga oluşmaktadır. Dünya ekonomilerinin seyrine bakıldığında, 1800’lü yıllardan bugüne
dört Kondratieff dalgası yaşamıştır. Bugün dünya beşinci dalgayı yaşamaktadır ve günümüze
damgasını vuran ise “bilişim teknolojileri” dir. Bu durum yeni uzun dalgada; bilgiye dayalı web
veya internet ekonomisi; ulusal bilgi sistemi, teknolojik yenilikler gibi konuları içeren karmaşık
bir teoriyi de gerektirmektedir.
Bilişim alanında gerçekleşen teknolojik ilerlemelerle birlikte ortaya çıkan internet ve web
akışı neticesinde bilişim toplumu ve ekonomisi şekillenmektedir. Bu şekilde küresel pazar alanı
yaratılmak üzere, bütün toplumlar, aynı anda öğrenerek ve tüketerek küresel tüketim kalıplarının
uygulamaya sokulduğu tüketici kültür pazarı haline getirilmektedir. Farklı kültür özelliklerine
sahip toplumların tüketim kalıpları ve davranış normları üzerinden kıyafetleri, yiyecekleri,
içecekleri, müzikleri, hobileri vb. ile markalaştırılarak aynılaştırıldığı duygu ve düşünce, algı,
imge ve sembollerinin ortak dile dönüştürüldüğü bunların, kitle iletişim araçları ile küresel
düzeyde bütün dünyanın ilgi ve tüketimine hazır hale getirilerek iletildiği bir yapı kurulmaktadır.
Siyasal alanda geçerli olan değerler ile bunların toplum tarafından algılanmasına yönelik
olarak; gündem kurgulanarak, ortak veya benzer sorunların izlenerek tartış(tır)ıldığı sosyal
medya araçları üzerinden paylaşıldığı ve interaktif bloglar ile etkileşimin gerçekleştirildiği model,
yeni politik düzenin siyasal katılım biçimi olmuştur.
Kitle iletişimi, elektronik ve uydu sistemlerinin sağladığı yeni olanaklar ve ileri teknoloji
ürünü araçların sağladığı kontrol yeteneği ile ve Küreselleşme neticesinde şekillenen global
ekonomik altyapının üzerine yeni bir sistematik yapılandırmıştır. Medya odaklı değişim, dönüşüm
ve ‘yeni’nin oluşturulması ‘inşaa sistematiği’ kurumsal ve işlevsel bakımlardan faal olmak üzere
oluşturulmuştur. Medyada sağlanan dönüşümler ile bilişim ve iletişim teknolojilerinin ekseni
4
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Kondratieff ’in uzun dönemli dalgalarına dayalı olarak anahtar teknolojileri ele alan tekno ekonomik paradigmalar için
Bkz.Nikolai Kondratief, Long Wave Cycle, Guy Daniels (Çeviri), E P Dutton, April 1984.
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içinde yeni medya uygulamaları somutlaşarak, 20. yüzyıl geleneksel kitle iletişim araçları,
düşünce, yönetim ve siyaset kaynaklarının yerine geçmiştir.
McLuhan’a göre Gutenberg’le başlayan matbaa devrimi, sanayi devriminin öncülüdür.
Matbaanın öngörülmemiş bir sonucu, toplumun parçalanmasıdır. Toplumsal değişimin
sağlanmasında matbaanın etkisi matbaa ile taşınabilir kitabın ortaya çıkışı ile insanların kendi
özel alanlarında diğerlerinden ayrı olarak okuyabilir hale gelmeleri olmuştur. McLuhan, eletronik
medyayı dünyayı algılamanın kollektif yollarına bir tür geri dönüş olarak değerlendirmekte
ve “elektronik devrimi”, toplumsal ve kültürel boyutlarıyla ele almaktadır. (McLuhan, 2001)
McLuhan’ın teknolojik determinizme olan inancını en iyi “araçlarımızı biz şekillendiririz ve onlar
sırası geldiğinde bizi şekillendirir” (aktaran Rigel, 2005: 25) çünkü “mesaj, aracın kendisidir”
(McLuhan, 1965: 7-22) tespiti anlatmaktadır.
McLuhan’ın “küresel köy” kuramı, elektronik medyanın insanlığı yeniden birleştirdiği
saptaması üzerine oturmaktadır. Burada toplumları bir araya getiren “ortak payda”, “stratejik
araçlar” ve “benimse(til)me” işlevlerinin; “değerler” sistemini, “idari ve siyasi” yapıları, “aktarma”
ve “iletme” araçlarının yeniden biçimlendirilerek düzenlenmesi gibi geniş ve kapsamlı bir “sistem”
oluşturma çalışmasını gerektirmektedir. Yeni “sistem” kurma ve model üretme işlemleri öncelikle
bir ideolojik resepsiyonu gerektirmekte ve bu yönde siyasal tercihleri zorunlu kılmaktadır.
Küreselleşme ‘yeni dünya düzeni’ olarak çerçevelendirilip, yeryüzü toplumlarında yeni
yüzyılın ‘dönüşümüne’ olanak sağlamak üzere ‘Batı merkezli’ bir teori ve eylem planı olarak
dolaşıma sokulmuştur. Küreselleşme, yerelliği yeniden üreterek biçimlendiren bir süreç olarak,
ekonomik ve politik boyutlarıyla dinamiğinde yer alan Batı modellemesi ile adeta küresel bir
ideoloji oluşturmaktadır.
Bir bütün olarak küreselleşme olgusu, “egemen tikelin kendini temsil etmesi” süreci (Hall,
1998b: 94) olması yanında “farklılıklarla beraber yaşamaya ama bir yandan da onları yenmeye,
bastırmaya, denetime almaya ve içine çekmeye” (Hall, 1998a: 55) çalışan hegemonyanın esasen
belli oluşumların tahakkümlerinin ideolojik zoru ile değil, kültürel önderlikle sağlandığı (Hall,
1999: 119), küresel bir bütünün parçalarının inşaa edildiği bir süreci oluşturmaktadır. Hall’ın
da altını çizdiği üzere; sermayenin ve yüksek teknolojinin yoğunlaşması, kitle kültürünün
yönlendirici gücü, avro-amerikan-yaşam tarzları, sosyal yapıyı türdeşleştirmeye odaklı özellikler
ile donatılan değerler ve algılama biçimleri ve bu tür mesajlarla yüklü bilginin/iletişimin
İngilizce üzerinden ve medya aracılığıyla dolaşımı neticesinde ‘batı merkezli küresel kitle kültürü’
oluş(turul)maktadır.
Bütün toplumların; ekonomik, politik ve kültürel olarak zincirleme biçimde içine girdikleri
sürecin gelişiminde Mcluhan’ın ‘küresel köy’ü, kapitalizmin ‘küresel yağma pazarı’na dönüş(türül)
mektedir. Küreselleşme projesinin esası bu dönüştürmeyi sağlamasıdır.
Küreselleşmenin medya ve iletişim üzerindeki “dördüncü kuvvet rolünü değiştirici” etkisi bu
noktada ortaya çıkmaktadır.
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K resel ön ş mlerin politik te gahın a şekillenen yeni me ya yeni rol
Küreselleşme süreci, sermayenin, bilginin, yeryüzünde dolaşımının, yeni değer ve standartlar
oluşturularak sağlanması ve çok uluslu şirketler aracılığı ile ekonomik ve politik dönüşümünün
gerçekleştirilmesidir. Medyanın rolü, bu “yapının” toplum zihninde yerleştirilmesi ve sosyal algının
üretilmesinin sağlanması ve bu parçalı yapının bütünleş(tiril)mesidir. Böylece 21. yüzyıl bir küresel
dönüşümler yüzyılı olmaktadır. Küresel dönüşümler yüzyılının yeni evrenini “küreselleşme” olgusu
meydana getirmekte ve bu olgu içinde, değişimin dönüştürücü manivelasını “iletişim” kanalları
oluşturmaktadır. Bu eksen içinde “medya” işlevsel konumu ile küresel bir ölçek-rol kazanarak, siyasal
ve sosyal boyutları olan bir çalışma sergileyerek, toplumsal zihin haritalarını şekillendirmektedir.
Küreselleşme, alt yörünge sistemleri oluşturularak bütün toplumları çok yönlü biçimde
etkileyen evrensel bir süreç olarak yaşanırken, ideolojisini de uluslarüstü ölçekte inşa etmektedir.
Dünyayı kaplayan teknolojik imkânlar ve kitle iletişim araçları bu ideolojinin meşrulaştırılması
ve kabul ettirilmesi için bir tür bilgi dolaşım ve algı üretim şebekesi meydana getirmektedirler.
Telekomünikasyon ağının oluşturduğu şebekeler dünyayı “birbirine bağlı ilişkiler yumağı”na
dönüştürmekte, ancak çeşitli teknik araçlar ile izlenen, denetlenen ve gözetlenen birey bu sosyal
yaşam içinde giderek yalnızlaşmakta ve yabancılaşmaktadır.
Bu derin iletişim ağının içinde ulusal yapılar denetleyemedikleri bir iletişim sarmalı ile
karşı karşıya kalmışlardır. Devletler bugün, “güvenlik” gerekçesiyle bireyleri gözetlemekte5 olup,
toplumsal düzlemde adeta bir tür gözetim paranoyası oluşturmaktadırlar. Tıpkı kendilerini
izleyen daha üst bir yapının ağında kaldıkları gibi. İletişimden, ulaşıma kadar yüksek teknoloji
donanımlı imkanların neticesinde; birey-toplum, devlet-toplum ilişkilerinden, uluslararası
ilişkilere kadar geniş bir alanda zincirleme bir değişim yaşanmaktadır. Küresel ölçekte haber ve
bilgiler yeniden işlenip formatlanmakta olaylar ve haberler üzerinden yeni bir enformasyon türü
geliştirilmektedir. Bu mekanizma aracılığıyla “gerçeklik algısı” ile oynanarak, imal edilen “ürün”,
haber olarak ambalajlanıp bütün dünya toplumlarının tüketimine sunulmaktadır. Bu durum
“gerçek” üzerinde adeta bir illüzyon etkisi meydana getirerek, hakikatten uzak sentetik biçimde
imal edilen operasyonel enformasyon yönetimi olmaktadır.
Uluslar üstü iletişim ağı ve onun oluşturduğu küresel medya sistemi aşamalı olarak somut
planda kimlik kazanmaya başlamaktadır. Bu durumun işaretlerinden biri, NSA (National Security
Agency)’nin faaliyetleri ile ilgili haberlerin6 kamuoyu bilgisine servis edilmeye başlanmış olmasıdır.
5

6
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Bu gözetim biçiminin ana eksenini oluşturan uygulamalarda; devletler “güvenlik” gerekçesiyle bireylerin telefon
görüşmelerini dinliyor, elekronik postalarını okuyor, internette dolaştığı sayfaları ve hangi kelimelerle arama
yaptığını kaydediyor, şehirleri kameralarla 24 saat gözetim altında tutuyor. Güvenlik için geliştirilen ve son teknoloji
ile üretilen cihazlar arasında; yüz tanıma özelliği olan kameralar, vücut sıcaklığına duyarlı algılayıcılar, patlayıcıları
tanımlayan güvenlik cihazları vb. sayılabilir. Ayrıca devletler arasında siber saldırıların gerçekleştirildiği de bugün
artık bilinen bir vakıadır. Bu konuda bkz. David M. Nicol, Hacking the Lights Out: The Computer Virus Threat
to the Electrical Grid, Scientific American Magazine », June 20, 2011; http://www.bilimania. com/haber/395/sibersaldirilar-iran-elektrik-sebekeleri/ref/ct-4 (Erişim Tarihi;11.04.2012)
Vodafone’dan yapılan basın açıklamasında; İngiliz mobil iletişim devi Vodafone, faaliyet gösterdiği 29 ülkedeki bazı
istihbarat kurumlarının, şebeke üzerindeki tüm konuşmalara “gizli bir sistem” sayesinde kolaylıkla ulaşabildiğini
belirtti. Vodafone’dan telekulak itirafı, http://teknoloji.bugun.com.tr/turkiye-de-var-mi-haberi/1135193 (Erişim
Tarihi:06.06.2014)
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Yüksek teknolojide gerçekleştirilen gelişme sonucu yönetim işlevleri de değişime uğrayarak
yönetim ile teknoloji arasındaki etkileşim ve işbirliği ortaya çıkmıştır. Moderniteye teknolojik
dönüşümler ile sosyal yapıları yeniden dizayn edecek bir anlam ve güç kazandıran; “toplumsalın
yeniden tanımı medya makinaları yolu ile yapılarak, ‘küresel gücün yönetim ve denetiminde bir
toplum’ inşa edilmektedir.” (Paçacı, 2013: 197)
Bugün gelinen noktada ortaya konulan elektronik denetim sistemi, devleti dosya ve belge
odaklı kimliklendirme, kayıt tutma ve sayım gibi bürokratik denetimi “gizlilik” uygulamasına dayalı
ve “resmi sır” hiyerarşi düzenine bağlı evrakların ofisleri olmaktan çıkarıp,7 “iletişim” üzerinden
iktidara meşruiyet ve rejime güvence sağlayan jenaratör(ü) haline getirmiştir. Not edelim ki
“her demokratik siyasal sistem, uygulandığı toplumun problemlerini çözmeyi ve sosyal değişimi
sağlamayı amaçlayarak bu hedefe dönük kurum ve cihazlarla donatılmaktadır.” (Paçacı, 2013: 176)
Bu imalat usulü sentetik ve operasyonel enformasyon yönetiminin nasıl gerçekleştiğine
ilişkin olarak ortaya çıkan başlıca yöntemler şu şekilde saptanabilir;
t "TMT[ ÚOFNMŔPMNBZBOIBCFSMFSFÚOFNWFÚODFMŔLWFSŔMFSFL
t #VOMBSOIBCFSEFʓFSŔPMBOIBCFSMFSMFLBSʰUSMBSBLWFSŔMEŔʓŔOEF
t 0MBZMBSZBOMʰWFZPSVNBBÎLCŔÎŔNEFTVOVMEVʓVOEB
t ½OFNMŔPMBZWFPMHVMBSàTUàOLÚSàHFÎŔʰUŔSŔMEŔʓŔOEF
t )BCFSWFPMBZMBSLPSLVWFFOEŔʰFZBSBUBDBLʰFLŔMEFWFSŔMEŔʓŔOEF
gerçekleşmektedir. Devlet-iktidar ikilisi açısından demokratik liberal sistemlerin bugün
ulaştığı düzey: kamu otoritesi ve onun anayasal mekanizmaları ‘açıklık ilkesi’ üzerinden
işletilerek siyasal sistemi “insan odaklı demokratik hukuk devletinde” tutabilme yeterliliğine,
siyasal iktidarın da bunun engellenmesine yönelik sorunları ortadan kaldırma ve desteğe
dönüştürebilme kapasitesine yükselmesi olarak somutlaşmıştır.
Hukuk devletinde demokrasiyi “insana odaklı” işletebilmenin önemli araçlarından biri
bürokrasi, diğeri de siyasal otorite’dir. Bu iki araç, hukuk metinlerinde “demokrasi” olarak
kimliklendirilen rejimlerin, uygulamada “demokratik hukuk devleti” ya da “otoriter” bir düzen
niteliği kazanabilmesinin eşik sorununu oluşturmaktadır. Gelişmekte olan demokrasilerin
bünyesinde bulunan bu ikili, sorunun; kilidi ya da anahtarı olarak yer almaktadır. Bu düalizmin
eşiğinde siyasal sistem; meşruiyeti sistem kendi iç işleyişindeki dinamik aksamları aracılığıyla
üretilebiliyorsa modelin motoru olma niteliği kazanacak, ortaya çıkan “aşama”ları da toplumsal
değişme ve gelişmenin sonucu (!) olarak yönetebilecektir. Aksi takdirde bütün mekanizma ve
bunları işletmeye yönelik çabalar; “suni” ve “mühendislik” ürünü olmaya mahkum, sistem ise
sadece en üst normda yazılı olduğu için (yazılı) “demokratik hukuk devleti” (!) olacaktır. Çoğulcu
ve katılımcı demokrasi aynı zamanda bu özellikleri ile sosyo-politik dinamikleri demokratik hukuk
devleti yönünde geliştiren ve yöneten demokrasidir.
7

Bu durumun bir yönetim siyasetine dönüşmesi ile ilgili olarak bkz. İrfan Paçacı, Yeni Nesil Kamu Yönetiminde
“Güvenlik” (Hukuk Devleti Odaklı Bir Analiz), Akademi Titiz Yayınları, İstanbul, 2013, s.117vd.
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Kitle iletişim araçlarının mülkiyeti ve bu mülkiyetin yapısı doğrudan iletinin içeriğine
etki eden bir özellik olarak kabul edilmektedir. Mülkiyet yapısı, haber ve bilgilerin içeriğini
belirlemede, siyasal iktidardan, devletin âli çıkarları, uluslararası şirketler ve küresel güçlere kadar
bir çok etkenin bir araya geldiği stratejik iktidar noktasını teşkil etmektedir. Yazılı basında ve
özellikle televizyonlarda topluma sunulan haberler çeşitli kaynaklardan ve çeşitli kademelerden
süzülerek/denetlenerek gelmektedir. Üretim sürecinde bilginin lokomotif haline gelmesiyle
neyin üretilmesinden çok nasıl üretildiği önem kazanmış; “dolayısıyla endüstriyel sistemde
bilginin araçsal olarak mal üretimine uygulandığını, oysa enformasyonalizmde mal üretiminin
gittikçe artan şekilde ‘bilginin kendisi üzerindeki eylemi’ tarafından aracılık edilir hale geldiğini
ileri sürmek mümkündür.” (Wayne, 2006: 64)
Bu süreç bir tarafıyla, çoğulcu liberal düşünceye göre medyanın, yasama, yürütme ve yargının
yanında dördüncü güç olarak nitelendirilmesinin gereği olarak pozitif anlamda işlev üretirken,
diğer taraftan kozmik yapısı içinde yer alan kurumsal ve kimliksel aktörlerin özellikleri itibariyle
farklı bir işleve kavuşabilmektedir. Bilinen formatı içinde medya pratiği;
“Medya mülkiyeti, siyasi ve ekonomik çıkar ilişkileri, yayın politikası, ulusal
çıkarlar, uluslararası ilişkiler, hedef kitlenin sosyo demografik özellikleri, haber
kaynaklarının mesleki ve kişisel çıkarları ve benzeri nedenlerden dolayı haber,
“yanlış bilgi” (“missinformation”), “eksik bilgi” (“disinformation”) ve “yönlendirme”
(“manipulation”) şeklinde “dolayımlanarak”, “dünyasal gerçek”, “medyatik
gerçeğe” dönüştürülür. Bu nedenle medyada haberin dolayımlanması, kaynaktan
itibaren başlayan, muhabirin ve haberin yayımlanacağı kurumun özelliğine göre
formatlanarak kitleye sunulmasına kadar çeşitli aşamalarda ve farklı nedenlerle
gelişen bir süreçtir.” (Mora, 2008: 17)
Bu yapıda, anayasal-siyasal sisteme bağlı olarak düzenlenmiş düşünce özgürlüğünün
kullanım sahası içinde, rejime egemen konumda olan ve hareket kabiliyeti kazandırılan
çeşitli (siyasi, ekonomik, kültürel nitelikte) “güç” odakları, medyada hazırlanan programların
içeriğinden, haberlerin sunumuna kadar bütün yayın politikasını etkilemektedir. Küresel
ölçekte servis yapan haber ajansları (Reuter, AP, AFP gibi dünyadaki haber servisinin % 90’ını
ellerinde tutan Batı kaynaklı 4-5 ajans) haber ve yayın politikalarını Batı’nın bakış açısıyla ve
ABD’nin etkisi altında kartelci bir yapı kurarak yürütmektedir. Bu yayın siyaseti, önce kültürel
yabancılaşma oluşturmakta, sonra da toplumsal ve kültürel tek biçimciliğe kadar açılan bir
yelpaze içinde ve enformasyon teknikleri kullanılarak “Amerikancı siyaset, kültür ve hayat
tarzı”, tüm dünyada, kültür ve sanat materyalleri ve özellikle sinema ve televizyon yayınları
vasıtasıyla yaygınlaştırılarak gerçekleştirilmektedir. Toplumların kültür kodları, üzerinde inşaa
edilecek siyasal projenin temel altyapısını ve göstergelerini oluşturmak açısından stratejik bir
özelliğe sahiptir ve ayrıntılı çalışmaları gerektirir. “Yeni dünya düzeni” projesi küresel ölçekli bir
strateji olarak bir çok çalışma ve uygulamaları içeren sistemlerin kurulması ve bunlar arasında
networklerin oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır.
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D ş nce ö g rl

ile emokrasi arasın aki hayat a ı

İfade özgürlüğü kendi başına bir hak olması yanında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)
tarafından korunan, diğer başka haklarında temel unsurudur. İfade özgürlüğü ile demokrasi
arasındaki ilişkiyi açıklamaya yönelik olarak bilinen metafora göre; ifade özgürlüğünün ihlal
edilmesi demokrasinin sağlığını olumsuz biçimde etkilemekte ve adeta üzerinde üşütücü bir etki
yaparak sistemi hasta etmektedir.
Anayasal-siyasal bir sistemde, ‘anayasa’da düşünce ve ifade özgürlüğüne yer verilmiş olmakla
birlikte eğer bu özgürlük, basın özgürlüğü ile desteklenmemişse gerçek bir ifade özgürlüğünden
ve demokratik anayasal düzenden söz edilemez. Çünkü düşünce özgürlüğü, ancak düşüncelerin
açıklanıp başkaları ile paylaşılması ile değer kazanmaktadır. Dolayısıyla basın ve yayın özgürlüğü
düşünce özgürlüğü kapsamında olup; “bu nedenledir ki, siyasal bilim açısından, gerçekte, düşünce
hürriyeti düşüncenin yaygınlaştırılması, etrafında birleştirilmesi hakkını da kapsadığından,
düşüncenin açıklanıp, propagandasının yapılması olanakları da düşünce hürriyeti çerçevesi
içine girmektedir. Bazı yazarların, düşünce hürriyetini belirlemek için ‘ifade hürriyeti’ terimini
kullanmaları bu sebepledir.” (Dülger, 2004: 284)
Düşünce özgürlüğü demokrasiler için kurucu bir role sahip olup bir çok özgürlük için
“kaynak ve aracı” bir işlev görmektedir. Nitekim, “düşünce özgürlüğü, bir başka tanımla, insanın
serbestçe bilgilere ulaşabilmesi, edindiği düşünce ve kanaatlerden dolayı kınanamaması ve bunları
tek başına ya da başkalarıyla birlikte (dernek, toplantı, sendika vb.) çeşitli yollarla (söz, basın,
resim, sinema, tiyatro vb.) serbestçe açıklayabilmesi, savunabilmesi, başkalarına aktarabilmesi ve
yayabilmesi anlamına gelir.” (Tanör, 1994: 59)
Düşünce özgürlüğü din ve vicdan özgürlüğü ile kitle iletişim özgürlüğü bakımından besleyici
nitelikli kaynak bir özgürlük olurken, haber alma, bilgi edinme gibi haklar bakımından da aracı
bir işlev sağlamaktadır. Kitle iletişim araçlarının toplumsal fonksiyonlarının çerçevesi o toplumda
düşünce özgürlüğünün gerçek sınırlarını ortaya koymaktadır.
Bu çerçevede, “... düşünce özgürlüğünü, düşünme özgürlüğü (?) ve açıklama özgürlüğü diye
ortadan ikiye bölerek düşünce özgürlüğünün özünü sırf bir ön denetim yasağına yani sansür
sorununa indirgemek, açıklama özgürlüğünü keyfi bir takım sınırlamalarla bağlı saymak ve fikir
suçlarını meşru göstermekten ibarettir.” (Tanör, 1979: 284)
Özgürlüklerin temeli olarak, “düşüncenin açıklanmasını sınırlamak, düşünce özgürlüğünün
yalnız sınırlanması değil, ortadan kaldırılması demek olur. Düşünce özgürlüğü, özgürlük ile
özgürlüğün sınırlanması arasında ayırım yapılmasına olanak tanınmayacak kadar bir bütünlük
taşıyor. Düşünce ya vardır ya yoktur; bazı düşünceler açıklanabilir; bazıları açıklanamaz dediğiniz
andan itibaren düşünce özgürlüğünü de ortadan kaldırmış olursunuz.” (Soysal, 1969: 218)
Basın özgürlüğü düşünce özgürlüğünün gerçekleşmesi ile hayat bulan bir özgürlüktür.
Basının demokratik düzenlerde, bilgi ve habere ulaşmak, onu topluma ileterek kamuyu haberdar
etmek ve toplum adına siyasal iktidarı denetleyerek eleştiride bulunmak gibi kamusal görevleri
vardır. Demokratik sistemin kurulması ve işlemesi açısından basın özgürlüğüne dayalı olarak
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gerçekleşen denetim işlevi; yasama, yürütme ve yargı kuvvetleri yanında dördüncü kuvvet olarak
değerlendirilmektedir.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 8 Temmuz 1986 tarihli Lingens V. Avusturya
(Başvuru No.9815/82) davası8 ile ilgili olarak verdiği kararında; siyasetçiye yönelik ağır eleştiri
nedeniyle gazetecinin cezalandırılmasının bir çeşit sansür sonucu doğuracağına ve gazetecinin
bu durumda eleştiri yayınlama konusunda cesaretini kıracağına hükmetmiştir. Mahkemeye
göre tartışma ortamından çıkarılacak bu tür bir ceza; “gazetecileri toplum hayatını ilgilendiren
önemli konularda katkıda bulunmaktan alıkoyabilecektir. Oysa basın özgürlüğü, toplumun siyasi
liderlerin düşünce ve davranışları hakkında fikir edinebilmeleri açısından en önemli unsur olup
siyasi tartışma özgürlüğü demokratik toplum kavramının temelinde yer almaktadır.”9 Bu karardan
da anlaşılacağı üzere, ifade özgürlüğü basın söz konusu olduğunda özel bir önem kazanmaktadır.
Basın, bilgi verme ve bu bilgilere dayanılarak yorum yapma yetkisine toplum da bunlara ulaşma
hakkına sahiptir.
Düşünce özgürlüğüne sahip olmak; beraberinde bilgi ve habere ulaşma ve elde etme, bunları
yayma ve başkalarına iletme hakkını da getirmektedir. Nitekim, “bilgi edinme, yönetimin
kararları, eylem ve işlemleri ile ilgili belge ve bilgilerin elde edilebilmesi olgusudur. Bu olgunun
bir hak olarak yasalarca düzenlenmesi ve kişilere tanınması, bilgi edinme hakkı konusunu
ortaya çıkarmıştır.” (Eken, 1995-1996: 63) Bilgi edinme hakkı kısaca, kamu yönetiminde,
yönetimin elinde bulunan bilgi ve belgelere yönetilenler tarafından ulaşabilme serbestisi olarak
tanımlanabilir. Bu hakların kullanılması ise demokratik bir rejimi yerleştirmek ve demokratik
siyasal kültürü geliştirmek bakımından zorunluluktur. Basının bu işlevleri hukuk devletinin
gerçekleşmesi açısından da büyük bir öneme sahiptir.
Öte yandan göz önünde bulundurulması gereken hususlardan biri de özgürlükler ile kamu
düzeni arasındaki hassas ilişki olup, özgürlükler, demokratik hukuk düzenlerinde başkalarının
özgürlükleri ile birlikte yer almaktadır. Özgürlük ile düzen kavramları birbirleriyle çelişen değil
birbirlerini tamamlayan kavramlardır. Düzenin sağlanması adeta özgürlüğün varlığı ve bireyler
açısından bir anlam ifade etmesi için vazgeçilmez bir araç halini almıştır. (Hakyemez, 2002: 20)
Basın özgürlüğü demokratik toplumun vazgeçilmez unsurlarından biri olarak kabul
edilmektedir. AİHM 1986 yılında önüne gelen Lingens davasında ilk defa “basının siyasi hayatın
bekçisi olduğu” içtihadi ilkesini oluşturmuştur. (Case of Lingens v. Avusturya, 1986) Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi (AİHS)’ nde “düşünceyi açıklama ve haber alma özgürlüğü” 10. maddesinde
“ifade özgürlüğü” olarak düzenlenmiştir.
AİHM, 1986 tarihli Lingens v. Avusturya kararında10, basına ilişkin bu ilkelerin kapsamına
8
9

http://www.inhak.adalet.gov.tr/faaliyet21/aihm_diger_ulke/3.pdf (Erişim Tarihi; 13.05.2014)
Bu yaklaşımı temellendiren kararlar; 8 Temmuz 1986 Lingens/Avusturya Kararı; 23 Mayıs 1991 Oberschlick/
Avusturya Kararı; 26 Kasım 1991 Observer& Guardian / Birleşik Krallık Kararı; 26 Nisan 1979 Sunday Times /
Birleşik Krallık Kararı; 22 Mayıs 1990 Weber / İsviçre Kararı, 23 Nisan 1992 Castells / İspanya Kararı.
10 08.07.1986 tarihli Lingens (Avusturya) Kararı, (SerieA, n° 103), paragraf 41. Aynı yönde görüşlere; Şener-Türkiye,
2000; Thoma-Lüksemburg, 2001; Dichand ve diğerleri Avusturya, 2002 vb. kararlarında da yer verilmiştir.
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yönelik olarak; “özellikle ‘başkalarının saygınlığını koruma amacı’ ile öngörülen sınırları (basının)
aşmaması gerekiyorsa, gene de, kamu yararı olan diğer alanlarda olduğu gibi, kendisinin siyasi
arenada tartışılan sorunlara ilişkin haber ve düşünceleri duyurması gerekir. Bunları yayma
görevine, toplum için bunları alma hakkı da eklenir.” (Tezcan, 2002: 10) diyerek bilgi verme görevi
ile bilgi alma hakkını vurgulamıştır. Basın özgürlüğü ile ilgili olarak da: “…Basın özgürlüğü,
kamuoyuna, yöneticilerin fikir ve davranışlarını öğrenme ve değerlendirmede kullanılacak en
uygun araçlardan birini sağlamaktadır.” (Tezcan, 2002: 10) hükmüne yer vermiştir.
AİHM’nin demokrasiyi tanımladığı 1976 tarihli Handyside v. İngiltere kararında; “ifade
özgürlüğü, toplumun ilerlemesi ve her insanın gelişmesi için esaslı koşullardan biri olan demokratik
toplumun ana temellerinden birini oluşturur.”11 tespitini yaptıktan sonra; “2. fıkra hükmü saklı
kalmak kaydıyla bu özgürlük sadece itibar gören veya zararsız yahut önemsiz sayılan ‘haberler’ ya
da ‘fikirler’ bakımından değil, aynı zamanda devlet yahut halkın bir bölümü için aykırı, kural dışı,
şaşırtıcı veya endişe verici cinsten olanlar için de geçerlidir.” değerlendirmesinde bulunmuştur.
(Gözübüyük-Gölcüklü, 2003: 358) Kararda ayrıca, “bunlar çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık
görüşlülüğün gerekleridir, bunlar olmaksızın demokratik toplum olmaz. Bu demektir ki, başka
şeyler bir yana, bu alanda getirilen her “formalite”, “koşul” ve “ceza” izlenen meşru amaçla orantılı
olmalıdır.” (İlkiz, 2003: 73) Bilgi ve fikirlere ulaşma özgürlüğü ile bunları açıklama özgürlüğü
medyayı da kapsayacak şekilde birbirini tamamlayacak bir bütünsellik oluşturmaktadır. Bu
bakımdan, “bilgi (olgular) ile kanaatler (değer yargıları) arasında açık bir ayırıma giden AİHM
olguların varlığı kanıtlanabilir; oysa değer yargılarının doğruluğu kanıta başvurularak ortaya
konulamaz. (...) Değer yargıları açısından bunu talep etmek, gerçekleştirilemeyecek bir şey
istemektir; bu, AİHS’in 10. maddesi’nin teminat altına aldığı hakkın asli bir bölümü olan fikir
özgürlüğünün kendisini ihlâl eder.”12 demiştir.
Bu durumda, demokrasinin sağlıklı bir şekilde işletilerek açık kamuoyu aracılığı ile
denetlenmesi ancak halkın katılımı ile ve ifade özgürlüğü kullanılarak gerçekleştirilebilir. İfade
özgürlüğünün kullanabilmesi ise bireylerin bilgi, belge ve haberlere serbestçe ve ücretsiz olarak
ulaşabilme olanakları ile donatılmasını gerekli kılmaktadır. Demokratik bir toplum düzeninde
ifade özgürlüğünün serbestçe kullanılabilmesi için gerekli olan “haber, bilgi ve belgelere ulaşabilme
enformasyon hakkı olarak da nitelendirilmektedir. Enformasyon hakkının gerçekleşebilmesi
sadece haber ve bilgi iletme serbestliğiyle değil, aynı zamanda iletme ödevinin gerçekleşmesine
de bağlıdır. Buna “enformasyon verme ödevi” denilmektedir. Devlet ilk muhataptır. Devlet bu
dolaşımın gerçekleşmesi için enformasyon ağı kurmakla yükümlüdür.” (Kaboğlu, 2000: 108)
Bilgi toplumu düzeninde bu durum “erişim hakkı” olarak formüle edilmektedir. Demokratik
düzenlerde bu hakkın kullanılması ile ilgili altyapı oluşturularak her birey açısından ücretsiz
erişim olanağı sağlanarak bu hakkın kullanımının güvence altına alınması aynı zamanda sosyal
devlet ilkesinin de bir gereğidir.
11 AİHM birçok kararında bu görüşlerini tekrar etmiştir: (Lingens-Avusturya, 1986; Şener-Türkiye, 2000; ThomaLüksemburg, 2001; Maronek-Slovakya,2001; Dichand ve diğerleri-Avusturya, 2002 vb.)
12 Bkz. Lingens, 1986; Jerusalem-Avusturya, 2001; Dichand ve diğerleri-Avusturya, 2002. Monica Macovei, İfade
Özgürlüğü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. Maddesi’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz, İnsan hakları el
kitapları, No.2, s.14.; http://www.humanrights.coe.int/aware/GB/publi/materials/1004.pdf (Erişim Tarihi:14.04.2012)

33

İrfan

CI

Demokratik toplum kavramı özellikle Sözleşmenin özünü oluşturduğundan bu kavram,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği çeşitli kararlarda, demokratik toplumun unsurları,
hoşgörü ve açık fikirlilik olarak belirtilmiştir. Demokrasi, sivil toplum bazında düşünülmüştür.
Çoğulculuk birey anlamında farklılık, toplumsal anlamda siyasal, sosyal, kültürel ve pek çok
anlamda çoğunluktan ayrı olarak düşünebilme ve hareket edebilme anlamına gelmektedir.
(Sunay, 1999: 87)
Demokratik yönetimlerin kurumsal çerçevesi içinde yer alan “özgür ve bağımsız bir medya,
demokratik toplumların etkin işleyişi için vazgeçilmez unsurlardır. Demokratik yönetişim,
toplumun yönetenlerin kararlarından haberdar olmasını gerektirir. Medya, şeffaflığı sağlayarak
kamunun hesapverebilir olmasında da önemli bir rol oynamaktadır. Medyada gelişme ifade
özgürlüğü, bağımsız ve çoğulcu bir medya amacına yönelik olduğu gibi, aynı zamanda,
demokratikleşme, iyi yönetişim ve hesap verebilirlikle ilgili stratejilerin de bir parçasıdır.”
(Zengin, 2014: 6216)
Bilgiye erişim, mahremiyete saygı ve bilgi toplumu etik ilkelerini içeren, internet mevzuatını
da kapsayan geniş bir alanı ifade eden “medyada gelişme düşüncesinin temelinde, ifade
özgürlüğünün sağlanması, bağımsız ve çoğulcu bir medyanın yapılandırılması yatmaktadır.”
(Zengin, 2014: 6211) Demokratik bir toplumda “ifade özgürlüğü olmadan, basın özgürlüğü
sağlanmadan bilgilendirilmiş, etkin ve ilgili bir vatandaşlık imkansızdır.” (Bayrakdar, 2012: 4)
st n g c n kontrol alanı: me ya ve kitle iletişimi
Küreselleşmenin ortaya çıkardığı toplum düzeninde iletişim, toplumun anatomisini saran
atardamar13 sistemi gibidir. Sistem yaklaşımında iletişim alt sistemi, yönetici merkezlerle
çevre arasında enformasyonu ileterek, karmaşık ve birbirine bağımlı toplumsal alt sistemlerin
eşgüdümünü kolaylaştırarak, sosyalin fonksiyonlar arşivi, yönetimin kolektif belleği işlevini
görmektedir. Bu bakımdan, “sistem kuramında medya ve diğer iletişim kanalları, hükümetin ve
diğer kurumların uyguladıkları toplumsal denetim için vazgeçilmez araçlar olarak görüldüler.
Sistem kuramı, çağdaş sosyal bilimler tarafından eskimiş bulunsa da, iletişimin ve enformasyonun
toplumun refahı için neden önemli olduğuna ve yıllar boyunca neden hükümet politikasının ve
düzenlemenin konusu olduğuna açıklık getirmektedir.” (Cuilenburg, 2009: 100)
Medyada meydana gelen değişimlerle birlikte medya kuruluşlarının sahiplik yapısı da el
değiştirmeye, bu işletmeler başka sektörlerdeki yatırımcıların mülkiyetine geçmeye başlamıştır.
İşadamları medyayı, faaliyet gösterdikleri sektörlerdeki işlerinin güvencesi olarak görerek,
bir tür baskı unsuru olarak ellerinde bulundurmaktadırlar. Böylece her holding patronunun
ticari portföyünde medya kuruluşları da yer almaya başlamıştır. Diğer yandan, “tekelleşme ve
yoğunlaşma eğilimleri sonucunda bugün gelinen noktada medya kuruluşlarının sahipleri,
medya dışı sektörlerde önemli çıkarları bulunan iş adamları haline gelmiştir. Medya patronları,
sahip oldukları medya kuruluşlarını başka alanlardaki özel çıkarlarını korumak ve geliştirmek
için kullanmak istemektedirler.” (Uzun, 2007: 91) Demokratik düzenlerde, gerçeğin sesi olması
13 Atardamar veya diğer adıyla arter, kalpten vücuda kan taşıyan damarlardandır.
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gereken ‘gazetecilik işlevi’, medya sahipliğinin ayrıcalıklı hale geldiği ekonomik politik profil
içinde gücün medyasına dönüşmekte ve “bu durumda eğer toplumsal güç dengelerinin eşit
olmadığı bir ortamda gazetecinin bu rolü çok daha kritik bir özellik kazanmaktadır. Gazeteci
tarafsız olmak zorunda değilse, bu durumda kimin tarafını tutacağı siyasal bir soru(n) olarak
ortaya çıkmaktadır.” (Uzun, 2007: 36)
İletişimin kitlesel uygulama araçlarının sahipliği ile bu mekanizmaların kullanımı
arasındaki ilişkinin mahiyetine bakıldığında; “büyük medya kuruluşları, önemli ölçüde, medya
dışından gelen iş ve siyaset dünyasından kişilerce yönetilmektedir. Medya sektöründeki büyük
kuruluşlar, bir alanda birbirleriyle rekabet ederken, bir başka alanda da ortak iş yapmaktadırlar.
Bu durumda, geleneksel gazetecilik pratiklerinin karşılaştığı sorunların ve zorlukların büyük
bir bölümü kamuya hizmet etme ile pazara hizmet etme arasındaki kaçınılmaz çatışmadan
kaynaklanmaktadır.” (Uzun, 2007: 91)
Kitleleri iletişim araçları aracılığı ile kontrol etmek yönetim mühendisliğinin klasik
taktiklerinden biri olarak basın tarihinde sıkça görülegelmişir. Ancak bu noktada bir çelişkiyi
saptamak gerekmektedir; “kitle iletişimi ekonomiyle, kültürle, ideolojiyle ve siyasetle iç içe olan
bir örgütlü etkinliktir. Kitle iletişimini dördüncü güç veya halkın gözü-kulağı olarak, dolayısıyla
ekonomik, kültürel ve siyasal güç yapılarının denetleyicisi olarak sunmak, idealleştirmek ve üstün
bir karakter vermek gerçeklere aykırıdır.” (Erdoğan, 2001: 276-313) savını bütünüyle yanlışlamak
veya doğrulamak mümkün değildir. Çünkü, sosyo-politik güçlerin örgütlenerek siyasal mücadele
verdiği alanlardan biri de hiç şüphesiz medya ve iletişimdir. Demokratik araçlar kullanılarak
başta basın yayın kuruluşları olmak üzere kitle iletişim araçları vasıtasıyla siyasal iktidara yönelik
denetimin merkezinde kamuoyu yer almaktadır. Günümüzde ideolojilerin etkisini yitirmesi ve
iletişim teknolojisindeki gelişmeler neticesinde ortaya çıkan yeni olanaklarla, manüplasyon ve
siyasal etki mühendisliği yönetimin politik uygulamaları arasında yaygın olarak başvurulan bir
yöntem olmuştur.
Politik karar alıcıların demokratik değerlere bağlılığı ve politik refleksleri ile siyasal
süreçlerin evrilmesi arasındaki ilişki aynı zamanda kitle iletişim kuruluşlarıyla ilgili kamusal
düzenlemelerin biçimlenmesi ve gelişmesi ile yakından ilgilidir. Küreselleşme süreci ile birlikte
başta siyasal aktörler, siyasal yapılar ve siyasal süreçler küresel poltikaların uygulanmasında
ortak zemin ve stratejilerin uygulanabilirliğine elverişli araçlara dönüştürülmüştür. Bu süreçler
ekseninde oluşturulan hukuk ve bu hukukukun yasalarının şekillenerek uygulanması, kitle
iletişiminde pazar kurallarının biçimlenmesi ve değişmesinde egemenlik ve mücadele ilişkileri
önem kazanarak kilit noktalar haline gelmiştir.
Çağdaş toplum düzenlerinde siyasetin toplumsal yapı içinde kurumsal olarak sahneye
konulması iletişimin varlığı ve öneminin somut biçimde göstergesidir. Toplumun gördüğü,
ona gösterilen, ilgisine sunulan siyasal olgu ve olaylar politiğin kamuya seyrettirilen bölümü
olmaktadır. Siyasal etki ve siyasal çatışma (!), politik sahnenin görünür kılınan ve kamuoyu
ilgisinin odağında tutulan çerçevelenmiş, oluşturulmuş “gündem” dir. Oysa gerçek, arka planda
oluşturulan kurallar ve ‘hukuk’ ile biçimlenen pratikler ve onun dayandığı ekonomik ilişkiler
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olup bu da ‘reel güç’tür. Bu durum politik sahnenin geri planında tutulur ve gösterilmez. Gerçek
çatışma ve siyasal sistemin güçler dengesinin kuruluşu bu “görülmeyen” gösterilmeyen sahada
gerçekleşmektedir. Reel politik burada yapılır. Esasen imal edilen bu (suni) denklem, toplumsal
rıza sağlanarak ‘meşruiyet’ kazandırılmak üzere, farklı imge, sembol ve değerlerle oluşturulan dış
çerçevesi/ambalajı ile sahnenin önüne alınarak kamuoyuna sunulur. Siyasal kurumlar ve siyasal
aktörler bu rolün oyuncuları, olup ‘siyasal iletişim’ bu çalışmaların işlemsel sürecini meydana
getirmektedir. O sebepledir ki, “kitle iletişimini anlamak, her şeyden önce kitle iletişiminin
tarihsel olarak toplumsal üretim tarzı ve üretim ilişkileri içinde konumlandırılmasını gerektirir.
Bunun anlamı kitle iletişim tarihini, içinde geliştiği toplumun tarihiyle birlikte ele almak
demektir.” (Erdoğan, Alemdar, 2010: 211)
Kültürel ürünlerin üretim ve tüketimi, “iletişimin siyasal ekonomisi” denilen karmaşık
ve çok yönlü bir analizi gerektirmektedir. İletişim ile üretim arasındaki ilişki politik sistemin
hangi sosyal güçlere kaynak sağladığına ilişkin önemli bir göstergedir. Üretim sistemi ve üretim
güçlerinin siyasal temsile yansıması arasında bir korelasyon kurarak politik sistemin hangi
sosyal güçlere dayandığına dair bir sonuç ortaya çıkarmak yanıltıcı ve aldatıcı bir değerlendirme
olmaktadır.
Dolayısıyla, “kitle iletişimi, örgütlü yapıların üretim faaliyetiyle başlayan ve izleyicinin
izlemesi ile devam eden bir üretim, dağıtım, alış-veriş, dolaşım ve tüketim ile devam eden bir
yapısal ilişkiler ağından oluşur.” (Erdoğan, Alemdar, 2010: 211) yargısı, iletişim dünyasının
karmaşık ve küresel üst yapılar ile bağlarının varlığını ortaya koymaktadır.
İnsan, toplumsal varlık olma özelliğini üretim alanında da ortaya koymaktadır. Dolayısıyla
bireyi içinde yer aldığı ilişkiler ve toplumsal düzenden soyutlayarak anlamaya çalışmak yanıltıcı
olmaktadır. Nitekim, toplum içinde birey, herhangi bir şeyi algılama ve kavrama tarzı, yaşadığı
toplumun işlevlerinden soyutlanamaz ve tek başına hareket ettiği zamanlarda bile toplumsal
bağımlılığından kurtulamaz. Her ne kadar toplumsal koşullardan ve düzenden en az biçimde
etkilense bile, bireyin hayattaki hedeflerini ve kariyerini, seçimlerini nasıl yapacağını ve başarılı
olup olamayacağını belirleyen de toplumsal bağlamdır. (Ollman, 2012: 179)
Sosyal

nyenin siyasal kan olaşımı: iletişim sistemi

Küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan yeni iletişim tasarımında, dördüncü kuvvet medyanın,
kapitalist mülkiyet yapı ve ilişkileri içinde ele alınarak incelenmesi, pazara ve onu çerçeveleyen
yasal ve siyasal düzenlemelere bağlı olarak yapıldığında, demokrasinin işleyişi ile ilgili balans
ayarlarının anlaşılmasına olanak sağlayacaktır. İletişim sisteminin içerdiği ilişkiler düzeneği;
egemenlik yapılarının çözümlenmesi ve sistemde oluşan “dengenin” bileşenleri arasındaki,
ekonomik ve politik ilişkilerin kurulması hususları ile ilgili bir durumdur. Makro planda
değerlendirildiğinde; bu “durum”, egemenlik yapıları değiştikçe ‘denge’ yeniden biçimlenmekte,
güç mücadelelerinin bir sonucu olarak ‘yasal düzenlemeleri’ de etkilemektedir.
Egemenlik yapılarının küresel ölçekli olarak yeniden düzenlendiği bu süreçte, iletişimin
siyasal ekonomisi yeniden keşfedilerek küresel iletişim coğrafyası oluşturulmaktadır. Çünkü
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“Bilinç endüstrisi enformasyon üreten bankacılık, finans ve sigorta endüstrileridir. Bütün bunlara
askeri ve sivil devlet organlarıyla olan bağlarını da eklemek gerekir.” (Erdoğan, Alemdar, 2010:
234)
Siyasal iletişim, siyasete ilişkin olgu ve olayların kısaca siyasal durumun siyasal yorum ve
denetimini siyasal sistemde egemen finans kaynakları (siyasal yaklaşımı) üzerinden yürütme
mekanizması olurken, ajandasında demokratik sistemin korunmasına dair etik sorumluluğu da
taşımaktadır. Siyasal iletişim bir meşruiyet sağlama yöntemi olarak sistemde işlev görmekte “öte
yandan, siyasete katılan niceliklerin ve siyasal davranışın konusunu oluşturan sorunların sayısal
artışıyla birlikte demokrasinin yaygınlaşması ayrıca nabız yoklamaları ve medyalarla birlikte
siyasal oyunun görünürlüğünün artışıyla ilişkili olan siyasetin yeni bir işleyiş düzeyidir.” (Wolton,
1991: 51-58)
Not edelim ki, şu husus hem bir saptama hem de üzerinde düşünülmesi gereken bir soru
işareti oluşturmaktadır; 21. yüzyıl; “bilgi” ve “iletişim” enstrümanlarının başrolü oynadığı, siyasal
araçlar ile toplumun yeniden dizayn edilmesinin altın çağı mı (dır) olacaktır?
Soğuk savaşın bitişi ve sonrasında yeni bir aşama olarak 11 Eylül terör saldırıları ile
başlayan süreç, demokrasi idealini hayal eden ve baskıcı rejimlerle yönetilen toplumların
iletişim teknolojileri aracılığıyla manipülâsyonu çerçevesinde geliştirilen ‘algı yönetimi’ odaklı
siyasal iletişim uygulamalarının ülkesel ve bölgesel düzeyde yoğun olarak yaşanıldığı bir dönem
olmaktadır.
İletişim yatırımına başlamadan önce neyin iletişiminin ne için ve nasıl yapılacağının
planlaması, stratejik iletişim yönetimi uygulamasını ortaya çıkarmaktadır. Bu çerçevede dikkate
alınması gereken birkaç nokta şu şekilde saptanabilir:
t )B[SMBOBO NFTBKO  IFEFG LŔUMFOŔO BÎBCŔMFDFʓŔ LPEMBSB EÚOàʰUàSàMNFTŔ WF CV LPEMBSO
iletişim mecralarıyla iletilmesi iletişim yönetiminin stratejik yönetim planlaması
bakımından önem taşımaktadır.
t ,àMUàSLPEV LàSFTFMMFʰNFOŔOŔEFPMPKŔLBMUZBQTOBŔMŔʰLŔOTŔTUFNMFSŔOLVSVMNBTOEBLŔMŔU
bir rol oynamaktadır.
t )FEFG LŔUMF PMVʰUVSVMVSLFO GBSLM iHFOŔʰMFUŔDŔMFSw FYQBOEFS  LVMMBOEʓ IFEFG LŔUMFMFSŔO
yaş, eğitim, gelir, medeni durumuna, siyasi, kültürel tercihlerine, yaşadığı şehre vb. birçok
kritere göre gruplandırılmakta/segmente edilmektedir,
Değer farklılıkları oluşturacak projelerin girdileri bakımından hedef kitle segmentlerinde
yapılacak analizler önem taşımaktadır. Kodların hedef kitlenin özellikleri üzerinden
oluşturulmasının kritik önemi vardır; bu husus kodların açılıp açılmama ihtimalini etkilemektedir.
İletişim çalışmalarında; “kodlama kaynak tarafından iletiye yüklenen anlamdır ve amaç, iletiye
kaynak tarafından yüklenen bu anlamın alıcı tarafından aynı anlam çerçevesinde çözümlenmesi
ve bu doğrultuda yansıma verilmesidir.” (Gürcan, 2012: 8)
t 5PQMVNMBSEBLŔ EFNPLSBUŔL EÚOàʰàNMFSF ZÚOFMŔL HàÎMà FʓŔMŔNMFS ZBOOEB  QŔZBTBMBSO 
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hâlâ “çoğunluk demokrasileri”nin tahakkümcü ve çoğunluk sultasına dayanan “güc”ünü
elinden bırakmamak için direndiği hususu dikkate alındığında demokrasilerde sosyal
paylaşımının önemli bir sorun olarak sürdüğü görülmektedir.
t  Zà[ZM TŔZBTBM TŔTUFNMFSŔO EFNPLSBUŔLMFʰNF TàSFDŔOŔO I[MBOEʓ EFNPLSBTŔMFSŔO
çoğulcu ve katılımcı yapıya evrildiği bir dönem olarak sürerken, piyasaların aynı ölçüde
çoğulcu bir yapı kazandığını söylemek diktatörlüklerin ve totaliter rejimlerin hüküm
sürdüğü yerlerde pazarlama olamayacağından oldukça zordur.
t 5FLOPMPKŔiLPMBZMBʰUSNBwŔʰMFWŔOŔTBʓMBSLFOUPQMVNTBMEFʓŔʰŔNMFSŔEFHFSÎFLMFʰUŔSNFLUFEŔS
Toplumun kullanımına sunulan her yeni ürün teknolojik bir çıktı oluşturarak sosyolojik
izler bırakmaktadır. Gelişmenin değerini diğer toplumlara ve nesillere “teknoloji ve
ürettiği ürün” ile aktaran siyasal sistemler; sonraki toplumların kodlarını oluşturan,
alışkanlıkları, yaşayış tarzları, duyguları, düşünceleri ve normatif sistemleri ile geleceği
şekillendirmektedir.
t .FEZBÚ[HàSMàʓà iFOUFMFLUàFMTFSNBZFwCŔSŔLŔNMFSŔOŔLVMMBOBOMBSOCBʰBSMPMBCŔMEŔLMFSŔ
bir yapının işlerlik kazanadırıldığı düzenlerde değer ve sonuç ifade edebilmektedir.
Bilgi toplumu düzeni demokrasiyi besleyerek geliştiren eleştiri ve denetim işlevlerinin
maksimize olduğu sosyal gelişme süreçleridir. Bir toplumun entelektüel sermayesi,
inovasyon becerisini, farklılaştırabilme imkanlarını, dünya görüşünü, üretebilme gücünü,
marka değerlerini, pazarlama, iletişim ve organizasyon yeteneklerini ifade eder.
Nüfusun artışı, ihtiyaçların ve sorunların giderek karmaşık hale gelmesinde önemli bir etkendir.
Böylece, karmaşık hale gelen ekonomik ve siyasal ilişkiler içinde gerçekleşen olayları ve gelişmeleri,
basın ve kitle iletişim araçlarının sağladığı olanaklar olmadan anlayıp yorumlamak imkansız hale
gelmiştir. Küresel toplum düzeninde, “kitle iletişim araçlarının görevi aynı zamanda nihai ürünleri
üretmek için şekillendirilmiş izleyicilerin üretilmesidir.” (Erdoğan, Alemdar, 2010: 234)
Küreselleşme sürecinin yeni baştan oluşturduğu ekonomik, sosyal ve siyasal hayatın
kurumsal düzeneği ve kültürel yaşamda ülkeler ve toplumlar arasında gerçekleşmekte olan hızlı
bir etkileşim ve yoğunlaşma uluslararası ilişkileri de aynı ölçüde karmaşıklaştırmıştır. Bütün bu
gelişmeler karşısında bireyler kadar toplumlar arasında da hızlı ve yoğun bir ilişki ve iletişim
ağı kurulması zorunlu ve kaçınılmaz hale gelmiş, bu zorunluluk, iletişim teknik ve yöntemlerini
bütün toplumlar bakımından sosyal yaşamın bir parçası haline getirmiştir.
Kamusal alanın enetim ve yönetim motoru: siyasal iletişim
Siyasal gelişme ve teknolojik ilerlemeye paralel olarak meydana gelen iletişim araçlarının
artan yeteneği, kitle iletişim araçlarının işlevlerini ve görevlerini de etkileyerek farklılaştırmıştır.
Kitle haberleşme araçlarının, geleneksel haber verme işlevi yanında yönetenlerle yönetilenler
arasındaki iletişim ve etkileşimde, eğitimde, azınlık ve marjinal grupların sesini duyurmada,
toplumsal ve kültürel yaşamın biçimlendirilmesinde ve ekonomik yapının düzenlenmesinde, “etki”
ve “algı” yönetimi, kamuoyu oluşturma gibi etkileme fonksiyonlarının giderek güçlendirilmekte
olduğu görülmektedir. Ayrıca, kitle iletişim araçları, seçim dönemleri dışında; gerek yasama
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süreçlerinde kamuoyunun oluşması ve belli konuların gündeme getirilmesinde, gerekse de büyük
yargılamaların değişik aşamalarında etkili bir güç olarak siyasal sahnenin bir aktörü konumunda
servis vermektedir. Medyanın bu rolü ülkenin ve toplumun gelişmişlik düzeyine ve siyasal aygıtın
kapasitesine bağlı olarak değişmekte etik, teknik ve kalitatif değer kazanarak gerçekleşmektedir.
Siyasal iletişim siyasal sistemin bir parçasıdır ve rejime egemen otoritenin düşünce ve
eylemlerinin bir parçası gibi faaliyetlerini yürütmektedir. Diğer bir ifadeyle; siyasal sistemin
işleyişi ile siyasal iletişimin işleyişi arasında farklılıklar bulunmamakta, her iki işleyiş de
aynı faktörler üzerinden gerçekleşmektedir. Öz itibariyle bakıldığında bu iki yapı birbirinin
tamamlayıcısı olan birer unsurdur. Siyasal sistemin olduğu gibi siyasal iletişimin gerçekleşmesi
için de aktörlere, onların ürettiği mesajlara, bu mesajları hedef kitlelere taşıyacak araçlara ve yine
bu araçlar aracılığıyla toplumdan dönüp gelecek yansımalara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu geri
dönüşümlerle birlikte üretilmiş mesajın yeniden düzenlenmesi ya da yeni mesajların üretilmesi
süreci işlemekte ve bu döngü karşılıklı bir alışveriş olarak devam etmektedir.14
Geçen yüzyıl kitlelere teorik olarak özgürlük ideali empoze etme işlevi gören “demokrasi”,
bu yüzyıla damgasını vuran küreselleşme ideolojisi ve değişen değerlendirme normları içinde
kitleleri kontrol etmenin mekanik bir aracına dönüştürülmüştür. Küreselleşme ile yeni demokrasi
anlayışına bağlı siyasal iletişimin temel rolü, politik mücadelenin konusu olan her çeşit temayı
politik tartışma sürecinde işleme alarak; seçme, kademelendirme ve eleme mekanizmaları ile
iktidar dinamiklerinin işleyişini kolaylaştıracak olanakları oluşturmakta, siyasal sistemin politik
iktidar elinde kullanılabilirlik kapasitesini arttırmaktır. Bu durumda, “siyasal iletişim, siyasete
ilişkin olan ve durumun siyasal yorumunun denetimini elinde bulundurmayı hedefleyen
söylemlerin bir çatışma alanıdır.” (Wolton, 1991: 51-58)
Bütün bu gelişmeler siyasal iletişim olgusunu siyasetin ve hukukun önüne geçirerek kamusal
alanın denetim ve yönetiminde dinamik bir faktör haline getirmiştir. Bu çerçevede “sermayenin
küreselleşmesi, iktidar kurumlarının çok taraflı hale gelmesi ve otorite merkezinin bölgesel ve
yerel yönetimlere kayması yeni bir devlet biçimine, ağ devletine yol açacak olan yeni bir iktidar
geometrisi başlamıştır.” (Castells, 2007: 500)
Öngörülen küresel projelerin ugulanmasına yönelik olarak siyasal mekanizmaların
denetimini ve toplumsal kontrolü elinde bulundurmayı hedefleyen küresel iktidar odakları,
ekonomik bakımdan medya ve kitle iletişim araçlarının tekelleştirilme süreci içinde bu olanağı
elde etmişlerdir. Bu yapı içinde medya odaklı siyasal iletişim, kitle demokrasisinin işleyişine
ilişkin sistemin örgütlenmesi konusunda anahtar işlevi ile uygulama fonksiyonu gören bir aygıt
haline getirilmiştir.
aşi min politik strate isi: iletişim evleti mo eli
Anayasa yapım sürecinde ABD ve Fransız anayasaları ile başlayarak İkinci Dünya Savaşı sonrası
İtalya, Batı Almanya ve Japonya ile gerçekleşen demokratikleşme dalgası, 1960’lı yıllarda Afrika’da ki
14 Ali Murat Vural, “Parti İçi Demokrasi ve Siyasal İletişime Katkıları”, s. 159; http://www.siyasaliletisim.org/pdf/
particidemokrasivesiyasaliletisim.pdf (Erişim Tarihi;02.05.2012)
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kolonilerinden bağımsızlığını kazanan ülkelerle sürmüş, 1970’lerdeki otoriter rejimlerin çökmesi ile
Yunanistan, Portekiz ve İspanya da yeni anayasalar yapmışlardır. (Elster, 1991: 447-448) Demokratik
rejimin parçalarını oluşturan kurumların işletilmesinde özellikle kuvvetlerin yanına 4. kuvvet olarak
medya, düşünce özgürlüğü ile ilgili olarak medya özgürlüğü ve siyasal temsil konusunda iletişim,
siyasal sistemin çarklarının işleyişi ile ilgili adeta dişlileri yağlayan bir ‘rol’ yerine getirmektedir.
Bu düzeneğin işletilmesinde medya işlevlerini yerine getirebildiği ölçüde sistem “demokratik”
bir nitelik sağlayarak gelişmektedir. Aynı zamanda sistemin meşruiyet ekseni de genişleyerek
rasyonelleşmektedir. Ancak bu işlevler aksadığı ve demokratik değerlerin üretilemediği durumlarda
ise rejimdeki değişim “otoriter” karakter kazanarak gelişmektedir. Her demokrasi risk üretme
kapasitesine sahip olup bu tehlikeyi “bertaraf ” edebilme yeteneği ile “sürdürülebilir” ve “yönetilebilir”
bir “rejim” olabilmektedir. Bu denklemin temelinde “demokratik meşruiyet” olgusu yer almaktadır.
Demokrasinin yapısında oligarşik eğilimler mevcuttur ve demokrasi zaman içinde
zorunluluktan dolayı oligarşik karakter kazanabilir. Bu eğilimler: 1) insan yapısından, 2) siyasi
mücadelenin özelliğinden, 3) organizasyonların doğrudan doğruya kendi bünye ve özelliklerinden
kaynaklanmaktadır.
Siyasal aygıtın parçaları ve işleyişi ile ilgili olmak üzere demokrasinin temel bileşenlerinin
uyumu ve çalışması bu meşruiyetin sağlanmasında izlenebilir bir değişken olurken, bu yapının
meydana getirdiği sistemin kuruluşunda olması gereken “meşruiyetin” denge durumu gözden
kaçırılmaktadır. Bu eksik analiz sonuçta; gelişmiş bir toplum için oluşturulan siyasal rejimin farklı
toplumsal yapıya ve kodlara uygulanmasının ürettiği siyasal teknoloji, meşruiyet denklemini/
temelini ortadan kaldırmaktadır. Çünkü bu durumun ortaya çıkardığı siyasal inşaa sürecinde
farklı bir toplumsal yapı, ithal bir siyasal organizasyon modeli ve yukarıdan aşağıya kurulan
bir kurumsal düzen gerçekleşmektedir. Bu siyasal kültür ve organizasyonu inşaada üst yapı
kurumlarının toplumsal meşruiyet temelinde oluşturulamadığı düzenlerde demokratikleşme ve
kurumsallaşma gerçekleşememektedir. Bu tip siyasal-toplumsal yapıların ürettiği otoritelerde
hukuka dayanan bir iktidar gücünden çok uygulamada gerçekleşen bir “kamu düzeni” ve kriz
hallerinde “kanuna” dayanan bir yapısal meşruiyet yaklaşımı görülmektedir. Bu tür rejimlerde
hukuk devleti ve temsili demokrasi kurumlarının şeklen ad olarak geçtiği bir temel anlaşma metni
(anayasa) her zaman sistemde işlemez halde yürürlükte bulun(durul)maktadır. Siyasal sistem
tipolojileri soldan sağa siyasal yelpaze içinde geniş bir alanda yaşama olanağı bulabilmektedir. Bu
siyasal alanın kapsadığı otorite biçimleri: “Faşist diktatörlüklerdeki egemenlik mücadelesi, parti ve
devletten ya da normatif devlet ve imtiyaz devletinden daha fazlasını içerir” (Paxton, 2014: 205)
Batıda monarkın egemenliğini sağlayan mülk devlet anlayışından vazgeçilmesinin temelinde
otorite-özgürlük mücadelesi ile gelişen bir süreç esas olurken Osmanlı da bu denklemin
kurulamadığı görülmektedir. Osmanlı devlet sisteminde farklı bir meşruiyet olgusu geçerli
olup; “padişahların etkin siyasi güçlerini geçici olarak kaybetme tehlikesi karşısında temel
dayanağı, hanedanın kadimliği ve yarattığı alışkanlık olmuş ve otoriteleri hiçbir zaman resmi
olarak yeniden tanımlanmaya maruz kalmamıştır.» (Riedler, 2012: 18) Devlete hukuki bir yapı
kimliği kazandıran esas neden yasayı uygulayan gücün yani siyasal iktidarın bu yapının içinde
varolabilmesidir. (Caniklioğlu, 2008: 29)
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Siyasal yapı içinde yer aldığı toplumdan güç alarak kurumsal kimlik kazanabildiği ölçüde
demokratik meşruiyete sahip olabilmektedir. Gelişmemiş bir toplumsal yapı da gelişmiş bir
toplum modeline ait kurumların işlevi ancak briketlerden oluşan bir binanın sağlamlaştırılması
için araya konulan demirler gibi olacaktır.
Eski ile yeni gelişmemiş ile gelişmiş birbirlerine zıt olduğu kadar birbirlerini tamamlamaya
yatkın ve uygun izlenim ve algılar oluşturabilecek zengin imge ve anlam gücüne sahiptirler.
Tarih bu çelişkilerin üretildiği durumların hep aynı sonucu ortaya çıkardığına şahitlik eder;
insanlık tarihi savaşların tarihi olma özelliğini bu gerçeklikten dolayı kazanmıştır. Savaşların
pek çok sebepleri arasında değişmeyen ortak sebebi ise “paylaşım” sorunu olup, bu durum farklı
zamanlarda değişik anlam ve görüntülerle ortaya çıkar, ancak tarih bunu her zaman aynı sözler ve
nedenlerle yazmaz. İnsanlığın yaşadığı en büyük kabus da tarihin gerçeğe farklı şahitliğinde ortaya
çıkar, çünkü; “politikalar ve değişiklikler hayatın her alanını etkileyecek şekilde tasarlanmıştır ve
böylelikle rejimin ‘totaliter’ olmasını övgüyle haklılaştırır. Bunun siyasal açıdan anlamı, yönetsel
gücün Faşist Büyük Konsey, birçok devlet bakanlığı ve bizzat duce’nin ellerinde toplandığı yeni
bir otoriter düzenin sistematik olarak liberal düzenin yerini aldığıdır.” (Griffin, 2014: 126)
Bilindiği gibi iki dünya savaşı arasındaki laboratuar dönem oluşturduğu (Faşizm) tecrübe
ile siyasal sistem inşaasında sonrası dönem için anayasa manüelinde; cihazlanan bir anayasal
demokrasi modeline kaynaklık etmiştir. Nitekim, bu kapsamda olmak üzere: “Weimar
demokrasisi iki tarafından da yanan bir mum gibiydi. Hem soldan hem de sağdan, sistem karşıtı
Naziler ve komünistler tarafından eritilen bu mumun gitgide küçülen merkezi, işleyen bir
parlamenter çoğunluk oluşturma yolundaki başarısızlığa mahkum arayışı sırasında, sosyalistler
ile laissez-faire ılımlılar gibi ya da ruhban sınıfı yanlıları ve karşıtları gibi birbiriyle uyumsuz
gruplar arasında heterojen koalisyonlar kurmak mecburiyetinde kalıyordu.” (Paxton, 2014: 159)
Bu sürecin sonunda rejim kilitlenerek içeriden açılamayan bir yapıya dönüşür. Bu durumun
çözümü sisteme dışardan manüel müdahaleyi, “maymuncuk” ile kilidi açmayı gerektirmektedir.
Nitekim, “anayasal sistemin tıkanıp demokratik kurumların da işlemez hale geldiği durumlarda
‘siyasi arena’ daralma eğilimi gösterir. Acil durumlarda karar alma yetkisine sahip olanlar birkaç
kişilik bir gruba indergenebilir; muhtamelen de bu grup, yakın çevresindeki sivil ve askeri
danışmanlarıyla birlikte devlet başkanının kendisinden oluşur.” (Paxton, 2014: 170)
Demokrasi ve onun kurumları potansiyel olarak tehlikeye açık, çoğu kez de bu tehlike
potansiyelini kendi içinde taşıyan, kendi bünyesinde oluşturup karşısına çıkaran rejim
özelliğine sahiptir. Demokrasi kendi düşmanlarına da hayat hakkı tanıyarak intiharını
gerçekleştirebilmektedir; “Hitler, 1919’da Weimar Cumhuriyeti için hazırlanan anayasayı hiçbir
zaman resmi olarak lağvetmedi ve Almanya’daki normatif devleti hiçbir zaman tamamen
dağıtmadı; tabii kendisi bu normatif devlete bağlı olmayı reddediyordu; mesela kurallarla ve
bürokrasiyle elinin bağlanmasından korktuğu için ötenaziyle ilgili bir yasanın geçirilmesini kabul
etmemişti.” (Paxton, 2014: 203)
Faşist devlet felsefesi ikili bir devlet uygulaması örneği sağlamaktadır. Yazanla yaşananın
farklılığı Faşizmin politik stratejisi olup “ikili devlet” modeli ile görünürde hukuk ve demokrasinin
41

İrfan

CI

kurumlarını, pratikte ise lider (şef/führer) ve onunla üretilen “söz” ve onu ülküselleştirerek/
ilkeselleştirerek “kanun” haline getiren meclis-basın ve kolluk-istihbarat mekanizmaları ile
birbirini tamamlayan bir bütün oluşturur.
Bu tespit ışığında aşağıdaki iki olgu somut birer tasvir örneği oluşturmaktadır:
“Bahar 1933’ten sonra, normatif devlet varlığını sürdürmeye devam ederken, milli
güvenliğin şart koştuğu hallerde sınırsız polis gücü ve yargı baskısı kullanmak caiz
hale gelmişti. Nazi imtiyaz devleti zamanla normatif devleti gasp edip işleyişini
etkilemeye başladı. Ulusal olağanüstü hal algısı normatif devletin içinde bile,
rejimin, bireysel hakları ve yargı süreçlerini askıya almasına izin veriyordu artık.
(Paxton, 2014: 203, 204)
“Onlar için Faşizm, rejimin-kişisel olarak kendi hayatlarını etkileyen-siyasal
politikaları, sosyal programları ve kurumsal değişikliklerinde, ama hepsinden
önce, iletişim alanlarını elinde tutan ve böylelikle çağdaş tarihi olguların süzülerek
algılandığı etkili bir “kültürel filtre” kuran yeni İtalya’nın yaratıcısı olarak rejimi
meşrulaştırıcı, sonu gelmeyen söylemsel iddia ve jestlerinde dışadönüktür.”
(Griffin, 2014: 126)
Sosyal inami i siyasal alan a harekete geçiren mekani ma: sert ve yumuşak
g çlerin vitrini me ya
Küresel güçlerin toplumları düzenleyerek dünyayı yönetmelerindeki kapasitenin; ekonomik
güç ve siyasal üstünlük yanında, doğrudan onların kontrol etme yetenekleri ile igili olduğunu
söylemek yanlış olmayacaktır. Bu yüksek yönetim kapasitesinde yapılması gerekenlerin
sistemleştirildiği ve planlanarak belgelere aktarıldığı ve sadece “üstün çıkarların” gözetildiği bir
sistematik söz konusudur.
Küresel aklın sürdürülebilir güce dayalı yüksek kapasiteli yönetim stratejisi toplumda ki
memnuniyetsizlikler erkenden saptanıp ‘büyük ameliyatlar’ gerektirmeden düzenin sürdürülebilir
akışı içinde ortadan kaldırılabilir, yaklaşımına dayanmaktadır. Ancak büyük ameliyat kaçınılmaz
olduğunda ise daha büyük bir güce başvurulur. Sistematik olarak kriz aşamalarında, krizin
iktidar ve sistem krizine dönüşerek gelişebildiği bu süreçlerde başvurulan operasyon güçleri
polis ve ordu olarak devreye sokulmaktadır. Bu durumda küresel güçlerin çözüm pratiği net
ve basitdir: “Eğer büyük ameliyat gerçekten gerekiyorsa, o zaman orduya güvenilir. Özellikle
Karayip-Orta Amerika bölgesinde bulunan bir Latin Amerika ülkesinin ordusunu artık idare
edemiyorsak, hükümeti devirmenin zamanı gelmiştir.” (Chomsky, 2014: 40) Bu model bugün
“medya” denilen daha etkili, sessiz ve manevra kapasitesi yüksek bir araç ile güçlendirilmiştir.
Medya; iktidarları yıkıp-kuran, milli orduları kendi toplumu nezdinde itibarsızlaştıran, yargısız
infazlar gerçekleştiren bir mekanizmaya dönüşebilme potansiyeli olan güçlü bir “silah” tır.
Medya kitleleri bilgilendirmeyi temel işlevi olarak görerek, yönlendirme merkezlerini de
kapsama alanı içinde değerlendirirken, bu fonksiyonları kendi aidiyetinde gören siyaset ile
arasında kaçınılmaz olarak işbirliği ile çatışmanın birarada olduğu bir birlikte yaşama ilişki ve
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durumu söz konusudur. Medya ve siyaset arasındaki bu çekişmenin özünde birinin diğerini
kendi alt sistemi haline getirme çabasının olduğu anlaşılmaktadır. (Hazar, 2008: 254)
Sosyo-ekonomik yaşamın özü olan siyaset, toplumsal gelişmenin her aşamasında ekonomi,
hukuk ve kültürle ilişki içinde dinamik bir olgu olarak, çevresinde siyasi etkileşimin, genel
oy hakkının kitlelere verilmesiyle de siyasal iletişimin gelişmesine yol açmıştır. Kitle iletişim
teknolojisinin gelişmesi; siyasal konuları ve kamusal bilgiyi, yönetilenlerin politik inanç ve
eylemini etkileyecek şekilde siyasal etkileşim gücü üreterek, siyasal iktidarlara geniş bir stratejik
kullanım alanı sağlamıştır.
Siyasal iletişim, siyaset alanına giren sorunların ve aktörlerin sayısının artması ve siyaset
sahasının genişlemesi neticesinde günümüzdeki anlamına ulaşmıştır. Böylece, siyasal etkileşim
olgusu siyasetin temel kurumlarından biri haline dönüşerek siyasal iletişimi güçlendirerek siyasal
sistemlerin temel öğesi haline getirmiştir.
Demokratik siyaset şablonunda, “kamuoyunun politika biliminde başlıca önemi, onun
siyasal karar alma sürecini etkileyen bir faktör oluşunda kendini gösterir.” (Kapani, 2004: 146)
Kamuoyunu oluşturan psikolojik, sosyal çevre, yüz yüze temaslar ve kanaat önderlerinin etkisi
gibi çeşitli etkenler yanında en önemli rolü kitle haberleşme araçları oynamaktadır. Toplumla
bağ kuran ve kendini sosyal talebe göre biçimlendiren rejimlerdeki siyaset dinamiğine dayanan
“siyasal iletişim” olgusu; toplumu harekete geçiren bir dinamo işlevi görmektedir. Sosyali kendi
öngörülerine uygun olarak şekillendirmeyi esas alan rejim modellerinde siyaset dinamiğinin
dayandığı “siyasal iletişim” olgusu ise; durduran, donduran ve yönetimden topluma doğru tek
yönlü ileti sağlayan bir pompa/enjeksiyon mekanizması konumundadır.
Kanaatlerin değiştirilmesi ve yeni kanaatler aşılanması ile ilgili olarak kitle iletişim araçlarının
yönetimi demokratik ve otoriter karakterli her iki siyasal modelin de üzerine odaklandığı
ortak noktayı oluşturmaktadır. Her iki siyasal yapıda da kamuoyunun oluşturulmasından,
yoğrulmasından ve biçimlendirilmesinden söz edilebilir. Bununla birlikte, “kamuoyunun
oluşumu, yapısı ve niteliği ile onun içinde oluştuğu siyasal sistem ve siyasal ortam arasında yakın
bir ilişkinin bulunduğu bilinmektedir. Genellikle, demokratik rejimlerde serbestçe “oluşan”
kamuoyu ile, demokratik olmayan (otoriter veya totaliter) rejimlerde “oluşturulan” (yaratılan)
kamuoyu arasında bir ayrım yapılır.” (Kapani, 2004: 152) Kamuoyunu kontrol altına almak bu
yapılardan totaliter modelde “açık”, demokratik modelde ise “örtülü” biçimde siyasal iktidarların
ortak hedefini oluşturmaktadır. Ancak, totaliter yapılarda kitle iletişim araçları tamamen siyasal
iktidarın tekeli veya kontrolü altına alınmakta ve bu rejimler resmi kamuoyu ve gizli (yeraltında)
kamuoyu olmak üzere iki kamuoyu üretmektedir.
Gerçek bir kamuoyu haber ve düşüncelerin serbestçe ifade edilip yayılabildiği ortamlarda
gelişebilir. Siyasal toplumun üyelerinin kanaatleri, siyasal iktidarın oluşumu ve yıkılması
açısından kamuoyunu, iktidarı kuran ve yıkan güç olarak kodlamaktadır. Siyasal dinamiğin
hareket mekanizmaları olarak “siyasal iktidar”, “siyasal iletişim” ve “kamuoyu” kurumlarını,
demokratik işlem şemasıyla tam rekabet kurallarında bir politik piyasa modeli kurarak işletebilen
siyasal “düzenin” şifreleri henüz bulunamamıştır.
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Uluslararası sistem açısından bakıldığında ise değişime öncü yapılar ekonomik planda
çok uluslu şirketler olurken, diğeri daha çok askeri alanda ortaya çıkmaktadır. Küresel ölçekte
hegemonik projelerin sahaya sürülen ve “bugün savaşlarda ya da çatışmalarda etkinlik gösteren
özel askeri şirketler, savaş endüstrisindeki özel aktörlerin dönüşümünü temsil etmektedir.
Bunların en önemli özelliği, modern bir şirket formu taşımalarıdır. Paralı askerlerden
farklıdırlar; çünkü, herşeyden önce bir şirket olarak kurulmaktadırlar ve çok farklı türlerde
askeri hizmet vermektedirler.” (Zabcı, 2004: 7) Geniş bir hizmet vitrini oluşturan “özel askeri
şirketlerin görevleri arasında; özel şahısları ve şirketleri korumaktan, yabancı orduların askeri
olarak desteklenmesine, askeri üslerin lojistik yönetimine, BM örgütleri için nakliyata, aktif
savaşa, karmaşık teknoloji temininden satılmış elitlerin haklarını korumaya kadar varan kirli
işler bulunduğu izlenmektedir.” (Yılmaz, 2007: 48, 49)
Bireyler, şirket ve kuruluşlar gibi devlete, bakanlıklara ait bilgiler, ulusal güvenliğe ait bilgiler,
banka bilgileri gibi kamusal bilgiler de dijital ortamda tutulmaktadır. Mobil iletişim ortamları,
sosyal medya hesapları, elektronik postalar, internet siteleri aracılığıyla gerçekleşen siber
saldırılara karşı dijital ortamda kişisel verilerin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ihtiyacı
karşısında güvenliğe yatırım yapan, korunmasını en iyi şekilde yöneten birey tipi yaratılmakta ve
bu ihtiyacı karşılayacak biçimde bilişim endüstrisi genişlemektedir.
Küresel kapitalizmin hegemonik araçları olan çok uluslu şirketler ve eğitim-kültür dernek ve
yardım organizasyonları ile sivil toplum örgütleri, girdikleri her ülkede faaliyetlerini kitle iletişim
araçları aracılığı15 ile ve “toplumsal ilişkilerini maddi üretimleri ile bağıntılı olarak kurarlar
ve kendi toplumsal ilişkileriyle bağıntılı ilkeler, düşünceler ve kategoriler üretirler. Toplumsal
ilişkilerin değişimi ile bu düşünceler de değişir. Dolayısıyla düşünceler ilkeler, kategoriler tarihi
ve geçici ürünlerdir.” (Erdoğan, 2007: 221)
Ulusal plandaki gelişmelerin kapitalist sistemin gelişimine dayalı ve ondan etkilendiği ölçüde
de pozitif bir açıklama şablonuna bağlı olarak sistematik olarak anlaşılabilirliği söz konusudur.
Nitekim küreselleşme sürecinin hızlanması ile birlikte, yukarıda belirtilen demokratik-liberal
sistem hattında gelişen otoriteryen siyasal yapıların üzerine oturduğu ekonomi politiğin, tarihsel
ve politik izahatının küresel kapitalist sistemin iktisadi gelişme ve siyasal biçimlenişinden
soyutlanamayacak ölçüde organik yapıda (bütünleşmiş) olduğu görülmektedir.
eni y

yılın ethi: k resel toplum m hen isli i

Düşünce özgürlüğünün tanındığı, her türlü haber ve bilginin serbestçe dolaşımda olduğu,
özgürlükçü, sosyal niteliği yüksek standartlarda oluşturulmuş bir kamu düzeni uygulaması,
teorik kurgusu yanında özellikle çok partili ve çoğulcu demokrasi modelinin işleyişi bakımından
da rejimin karakteristiğini belirleyici bir işlev yerine getirecektir.
15 Doğu ve Orta Avrupa ülkelerindeki Soros Vakıfları’na destek vermesi için George Soros tarafından 1993 yılında
kurulan Açık Toplum Enstitüsü, eğitim, medya, toplum sağlığı, hukuk, ekonomi ve sosyal alanlarda ki reformları
desteklemektedirler. (Nogayeva, 2001:210) 1984 yılından beri faaliyet gösteren Soros vakıfları oluşturulan fonlar ve
kurumlar ile desteklenerek, özgür ve demokratik toplum yaratmak iddiasıyla uluslararası arenada ülkelerin siyasi
sistemlerinin AB’ ci ve ABD’ci bir çizgide yeniden yapılandırılması süreçlerinde kilit rol oynamaktadırlar .
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Siyasal iletişimin içinde yer alan araçlar ve tekniklerin zaman zaman “propaganda” aracılığı
ile bir savaş silahı olarak16 kullanıldığı olmuştur. Siyasal iletişim zamanla stratejik kullanım
olanakları ile donatılarak “etkileyici” bir araca dönüşmüş ve siyasal konuları belirleyecek şekilde
siyasal süreçlere katılarak siyasal hayatın gelişmesinde önemli rol oynamıştır.
Siyasal sistemin niteliği ne olursa olsun, “büyük medya gruplarının sahipleri, farklı ideolojik ve
politik duruşlara ve çatışan ekonomik çıkarlara sahip olsalar da, genellikle “devletin çıkarlarını” ve
“milli güvenliği”, demokrasinin, insan haklarının ve medya özgürlüğünün üstünde tutma noktasında
ortak bir “zihniyeti” paylaşmaktadırlar. Bu nedenle, medya şirketlerinin çok olmasından kaynaklanan
görünüşteki medya çeşitliliği yanıltıcıdır.” (Elmas-Kurban, 2011: 13) Çünkü medya devletin ve genel
olarak siyasal iktidarın toplum üzerinde politika gerçekleştirme araçlarından en önemlisidir. Tarihin
her döneminde, “toplumun ve medyanın içinde bulunduğu şartların yanı sıra, medyayı kontrolleri
altında bulunduran hakim güçlerin durum ve tutumları da bunda etkili olur. Özellikle, kitle iletişim
araçlarının kontrolünün belli merkezlerde ya da sınırlı sayıda güç odaklarının elinde toplanması, kitle
iletişim ürünlerinin de söz konusu merkezlerce kontrol edilmesi gerçeğini beraberinde getirir.”17
Küreselleşme politikaları ile birlikte kitle iletişim araçları siyasal bakımdan kamuoyunu
etkilemede önceki dönemlere göre daha yoğun ve etkili bir sürece girmiştir. Böylece soğuk savaş
sonrası dönemde medya, özellikle demokratik sistemlerde başta siyasi partiler, siyasi gruplar veya
çıkar amaçlı değişik güç odakları tarafından referans verilen bir konuda, öngördükleri biçimde
kitleleri çok yönlü olarak yönlendirmek için düzenleme, biçimlendirme ve algı yönetme aracı
olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Günümüzde medyanın kamuoyu oluşturmadaki gücü
yadsınamayacak kadar belirgindir. Medya, mevcut siyasal düzeni yansıtırken, diğer yandan
toplumdaki etki merkezlerinden kaynaklanan iletişimi de gerçekleştirir. Medya, bu iki işlevinin
yanı sıra kendi sahiplerinin görüşlerini de yayar. (Bektaş, 2002: 96)
Böylece ülkesel ölçekten bölgesel ve evrensel ölçeğe doğru değişen küresel hedefler ve projeler
çerçevesinde iletişim araçlarının etki alanı genişleyerek merkezi (küresel) otoritenin kontrol
mekanizmasına dönüştüğü görülmektedir. Bu eksen içinde, devlet hakimiyet alanı açısından da
makas değiştirerek ulusal yapılar içinde olduğu kadar uluslararası planda, uluslararası toplum
üzerinde “gözetleyen ve denetleyen” bir işlev üstlenmektedir. Kitle iletişim araçlarının bu yeni
rolü, ilk kez ABD ve çok uluslu gücün birinci Irak savaşı esnasında çok açık biçimde sergilenmiştir.
Küresel merkezler maksatlı yalanlarını projelendirip psikolojik hareket uygulamalarını medya
aracılığı ile yaymaktadırlar. Medyanın bir psikolojik harekat aracı olarak kullanılmasının
uluslararası planda son örneklerinden biri, El cezire TV, ABD’nin istihbarat örgütü CIA (Central
Intelligence Agency) tarafından kullanılması18 oluşturmaktadır.
16 Propaganda bir silah olarak II. Dünya Savaşı’nda hem Hitler’in meşhur baş propagandacısı Halk Aydınlanması ve
Propaganda Bakanlığı (Almanca’daki kısaltmasıyla “Promi”) da yapmış olan Paul Joseph Goebbels hem de İngiliz
Politik Savaş İdarecisi tarafından kullanılmıştır.
17 D. Ali Arslan, Medyanın Toplumsal Gücü; http://ilef.ankara.edu.tr/id/ yazi.php?yad=2356 (Erişim Tarihi; 09.04.2012)
18 Bkz. “Büyük Ortadoğu Projesi” (BOP) olarak bilinen “Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi ile Müşterek
bir Gelecek ve İlerleme için Ortaklık” projesi kapsamında kuzey Afrika ülkelerinde başlatılan isyan hareketlerinde
ortaya konulduğu gibi, sosyal medya ya da yeni iletişim teknolojilerinin yerel halka ulaşmada ve harekete geçirmede
sağladığı kolaylıklara başvurulmaktadır. Bu çerçevede “Sadece sosyal medya değil, El Cezire gibi CIA TV’si gibi
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Teorik olarak medya, kamu yararını gözeterek ve sorumluluk hissederek; çoğulculuğun
sağlanması için belli bir sınıfın, hakim güçlerin ya da hükümetin çıkarları için değil, toplumsal
yapıda yer alan tüm grup ve toplulukların düşünce ve taleplerinin seslendirilmesine aracılık
etmesi gerekmektedir. Gerçekte ise kitle iletişim araçları sahipliğinin oluşturduğu medya iktidarı,
ekonomik gücü elinde tutanların siyasal iktidarca temsil edilerek yansıtılan bakış açısına ve
onların çıkarlarına göre şekillenmektedir. İleri teknoloji ve ileri teknolojiye bağımlı ekonomik
güç, kültür emperyalizmi ve enformasyon tüketimini yaratmıştır.
Toplumları saran ve etkileyen küreselleşme dalgası, “kimlik” ile ilgili algıya da müdahale
ederek değiştirmiş, küresel kültür politikaları kimlik algısında da etkisini göstermiştir. Yaşam
stillerinin ve kimlik yapılarının tüketim tercihleri üzerinden inşa edildiği günümüzde, etnisiteye
referanslı yeni kimliklerin tarif edilerek coğrafi sınırların değiştirilmesine yönelik operasyonel
mikro kimlik inşası, sosyal gerçekliğin bir parçası haline getirilmiştir. Yeniden biçimlendirme ve
kimliklendirme projeleri, toplumun yeni baştan dizayn edilmesinde kullanılarak, siyasi hukuk
planında da etkisini göstermiştir. Böylece; “kollektif kimlikler erozyona uğramış, bunun yerine
alt‐kimlik, üst‐kimlik ya da çok‐kültürlülük gibi farklı kavramlarla, farklılıkların biraradalığı öne
çıkmıştır.” (Karaduman, 2010: 2897)
Günümüzde, enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişim, toplumu, ekonomik,
siyasal ve kültürel boyutlarıyla her türlü iletiye açık bir tür enformasyon tüketim toplumu
haline getirmiştir. Üretilen yeni teknolojiler sayesinde, bireylerin denetlenerek itaatkâr vatandaş
modelinin formatlandığı, her türlü bilgi ve haberin değişime uğratılarak belli hedeflere yöneltildiği,
dezenformasyon ve manipülasyonlar yoluyla küresel çapta yürütülen toplum mühendisliğinin
baş döndürücü bir hızla bütün toplumlara uygulandığı görülmektedir.
Sonuç
Dünya toplumlarını ve siyasal yapıları kuşatan küreselleşme olgusu, özellikle bilişim, iletişim
ve yayıncılık alanlarında gerçekleşen yüksek teknolojinin ortaya çıkardığı gelişmeler neticesinde
kültürel benzeşmenin anahtarı olarak görülmeye başlanmıştır. Yeni medya olarak nitelendirilen
olanaklarilepek çok alanda gelişmeleri uyaran yeni iletişim tekniklerinin etkileri ve analog
medyadan dijitalleşmeye geçişin sağlanması gerçekleşmektedir.
Bu gelişmeler kültürel ürünlerin dijitalleşmesi ile yapısal ve işlevsel değişime yol açarken
ekonomik pazarda ise yapısal olarak bilişim endüstrisini üretmiştir. Bütün bu süreçlerin
ekseninde, yeni politik hedeflerin içinde yer aldığı küresel “değişim” ve küresel “entegrasyon”
olguları ile birlikte kapitalizmin dijital hegemonyası kurulmaktadır.
Ekonomik bakımdan sermayenin serbest dolaşımı odaklı olarak başlayan ve giderek sosyal
çalışan standard medya da ayaklanmaların büyümesinde etkili oldu. YouTube’a konan görüntüler bu TV tarafından
kullanıldı.” Sait Yılmaz, “Avrupa Birliği ve ABD Kaybediyor Ya Türkiye?”, s.4. http://orkam.aydin.edu.tr/analiz/
avrupa_birligi_abd_kaybediyor_yaturkiye.pdf (Erişim Tarihi:12.04.2012)
“Akşam gazetesi yazarlarından Hüsnü Mahalli, El-Cezire’nin CIA ve Mossad’ın ‘operasyon merkezi’ gibi çalıştığını
iddia etti.” El-Cezire CIA’nın operasyon merkezi mi?;http://haber5.com/ozelhaber/el-cezire-cianin-operasyonmerkezi-mi (Erişim Tarihi:12.04.2012)
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ve kültürel yapılarda “siyasal” içerikli sonuçları (düzenlemeleri) da ortaya çıkaran söz konusu
küresel değişim, medya alanında kitle iletişim araçlarını küreselleşme (ideolojisi) nin bir
uygulama aracına dönüştürerek, “sosyal ve siyasal” yapıları yeniden biçimlendirmektedir.
Değişik özellikler taşıyan kültürler ve farklı gelişme düzeyine ve potansiyeline sahip
toplumlar, kendi yapıları dışından gelen “değişim”baskısıile girdikleri küresel etkili dönüşüm
trendinde “ortak ve küresel” paydaş olma gerçeği ile karşı karşıya kalmışlardır.
Bu süreçte değerler sistemi ile kültürlerin, gelişme stratejileri, sosyal yapıların vetemel anlaşma
metinleri ile siyasal yapıların değiştiği, teknolojilerin birbirleriyle eşleştiği bir eğilim ortaya
çıkmaktadır. Bu dönüşüm eğilimleri içinde yer alan haber ve bilgi sağlama işlevinin yeni küresel
konseptin biçimlenmesinde en etkili ve dinamik hususlardan birini teşkil ettiği görülmektedir. Bu
alanda yürütülen çalışmalarda dikkat çekici ölçüde; toplumsal malzemenin tek yönlü bir biçimlenmeye
programlanmış olması, sürekli ve eş zamanlı yayın bombardımanı politikalarıile iletişim coğrafyası ve
yeni bir medya sistemi oluşturulmaktadır. Adeta yukarıdan aşağıya küresel-bölgesel ölçekli piramid
biçiminde ve yerel medya insiyatiflerinin etkisini kıracak şekilde bir uluslarüstü medya düzeni
oluş(turul)maktadır. Bu durum, “New world in formation and communication order- yeni dünya
bilgi ve iletişim düzeni” (Sinclair, 2004: 70, 71, Gordon, 2008: 61) olarak şekillenen: “Global media
market - Küresel medya pazarı”, (Bennett, 2004: 131), “Media globalization - Medyada küreselleşme”
(Gordon, 2008:19vd, 61) ve “Communation and cultural domination - İletişim ve kültürel hakimiyet”
(Gordon, 2008: 61) in şemsiye sistemi olarak gerçekleşmektedir.
Medya teknolojisinde ortaya çıkan gelişmeler, alt yapı ve yatırımlarının yüksek finansman
gereksinimleri, zaman ve mekan farklılığının ortadan kalkması, medya yapıları ve işlevleri
açısından önemli değişim ve dönüşümlere yol açmıştır. Küreselleşme ve iletişim devriminin
sonucu olarak, medya politikalarının ulusal ve uluslarüstü dinamiği değişmeye başlamış, medya
yapıları, ulusal ve uluslararası medya yörüngesinden çıkarak “ulusüstü medya” eksenli bir
düzenin şubelerine dönüştüğü küresel ölçekte bir modelin şekillenmekte olduğu görülmektedir.
Kapitalist sistemin kar sağlamaya yönelik küresel mantığı medya alanında da varlığını
sürdürerek; medya üretimleri ticari mala dönüş(türül)mekte medya tüketici kitlesi “müşterialıcı” ve bu alanda ki faaliyetler de “ticari” nitelikte görülmektedir. Bütün bu sistem ve ona bağlı
alt sistemler; sektör, yan sektör, arz talep eksenli piyasa modeli yaklaşımları ile değerlendirilerek,
medya-toplum-siyaset üçgeninde yer alan ve gerçekleşen çalışmalar topyekünbir “medya pazarı”
olarak algılanmaktadır.
Sermayenin takibi elektronik araçlar ile izlenirken, kişilerin ve fikirlerin hareketlerinin planlı
denetimi de bu yaklaşım kapsamı içine alınmıştır. Diktatörlüklerin medyayı propaganda aracına
dönüştürerek resmî geçitler, şenlikler, spor müsabakaları vb. yöntemler ile kitleleri topyekün
mobilize etmek üzere kullandıkları bilinmektedir. Diktatörlüklerin bu uygulamaları iletişim
teknolojilerinde ortaya çıkan dönüşümlerle birlikte, modern demokrasilerde, biçim ve içerik
değiştirerek ulusal yapıları da harekete geçirilebilecek olanaklar ile donatılmıştır.
Küresel ölçekte “haber ve bilgi”nin yeniden işlenerek oluşturulduğu; rıza üretme, yanlış
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bilgi, eksik bilgi, yönlendirme gibi etkilerle dünya halklarının tüketimine sunulmaktadır. Küresel
çapta haber servisi sağlayan (Reuter, AP ve AFP gibi) ajansların tekellerde toplanmasıyla Batı
ve ABD odaklı politikalarla üretilen “düşünce, etki ve algı yönetimi” küresel değişimin taşıyıcı
sistemlerinin bağlandığı konstrüksiyona esas olmuştur. Devlet ve devletin yürütme aracı olan
kamu yönetimi yapıları “sosyal” derecesi zayıflatılarak piyasaya dönük hizmet yöntemleri
arttırılarak ön plana çıkarılmıştır. Düşünce ve basın özgürlüğü, “güvenlik” gerekçeli teknolojik
araçlarla sivil toplum muhalefet odakları üzerinde anatomilerini ağ gibi sararak adeta sinir
sistemi etkisi oluşturmaktadır.
Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin önsözünde ifade edilen değerlerin temsil ettiği Avrupa
Demokrasisi, sivil toplum temelli bir model olarak tasarlanmıştır. Demokratik toplum ve
çoğulculuk bu demokrasinin iskeletini oluşturan kavramsal değerlerdir. Sözleşmenin özünü
oluşturan demokratik toplum kavramı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği çeşitli
kararlarda demokratik toplumun unsurları, çoğulculuk, hoşgörü ve açık fikirlilik olarak
belirtilmiştir. Avrupa Mahkemesi’nin kararlarında çoğulculuk; birey bakımından farklılığı,
toplumsal anlamda da siyasal, sosyal, kültürel ve pek çok bakımdan çoğunluktan ayrı olarak
düşünebilme ve hareket edebilme olarak algılanmıştır.
Gerek çok uluslu şirketlerin dünya ölçeğinde artan etkisi ve gerekse de global düzeyde
uygulanmakta olan yeni dünya düzeni politikası ekseninde, düşünce özgürlüğü ve onun
uygulanma biçimlerinden biri olarak ‘basın özgürlüğü’ ve ilgili güvence donanımları güç kaybına
uğratılmaktadır.
Küreselleşmenin ortaya çıkardığı ekonomik bakımdan tekelleşme yanında, hukuk ekseninde
de özgürlükler düzeni üzerinde finansal ve siyasal baskı nedeniyle dolaylı etki yaratılarak medya
“denetim” altına alınmaktadır. Küresel güçler ve onların politik hedeflerinin gerçekleştiril(ebil)
mesi için demokrasiyle medya arasındaki besleyici kanallar tıkanarak iktidar merkezli bir
dolaşım şebekesi/hattı oluşturulmuştur. Açık toplum yapılarında kitle iletişim kuruluşlarının
siyasal süreçle ilgili politikaları, kamusal düzenlemelerin şekillenmesiyle yakından ilgilidir ve bu
işleyiş “kamuoyu” odaklı gerçekleşmektedir.
Kamuoyu gözetim ve denetiminden uzaklaştırılarak medya-siyaset kurumu ilişkilerinin
belirleyici olduğu düzenlerde ise açık toplum ve onun denetim gücünden soyutlanarak
oluşturulmuş yapılar söz konusudur. Bu yapılar ikili bir model sunarak iktidar-güç ve toplumkamu olmak üzere değişik formülasyonlar ile biçimlenerek sistemde yer almaktadırlar. Bu yapılar
aracılığı ile küresel toplum mühendisliği uygulamasının araçlarından biri olarak imal edilen
siyasal iletişim aracı mekanizmaları küresel bir köye dönüşen dünyayı, küresel yönetime taşra
şubeleri oluşturmak üzere faaliyete geçirilmektedir.
Gelişmiş kapitalist ülkelerin oluşturduğu teknolojik devrimin neticesinde bütün dünyayı
kuşatan küresel enformasyon sisteminin varoluşu küresel kültür emperyalizminin başta gelişmekte
olan İslam ve doğu toplumlarının kanına bir virüs gibi enjekte edildiği iletişim ile biçimlenen ve
yönetilen yeni dünya düzeni ortaya çıkarmıştır. Küresel kültür, kapsamlı bir enformasyon sistemi
üzerinden, kozmopolit yaşam tarzı, küresel tüketim modelleri, global müzik, spor, eğlence,
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moda ve turizm etkinlikleri, ekonomik ve ticari bütünleşme ve bağımlılıkların artışı, uluslarüstü
örgütlerle politik etkileşimin hızlanması demokratik değerler ve insan hakları yaklaşımlarının
bütün dünyaya hızlı yayılımı kültürler arasındaki karşılıklı etkileşimin artışı ve elektronik iletişim
ve hızlı ulaşım olanaklarının yaygınlaşması ile yeni siyasal düşüncenin (ulus devlet modelinin
zayıflatılması) egemenliği şekillenen başlıca göstergeler olmuştur.
Yeni iletişim araçları aracılığı ile biçimlenen güdümlü iletişim coğrafyası ile birlikte sosyal
yapılar değişime uğratılarak; doğal sınırlar ortadan kalkmakta, dil, aile, ülke gibi aidiyetle ilgili
öğeler önemini kaybet(tiril)mektedir. Ayrıca dünyada reklâmcılık, tüketim kalıpları, yayın
içerikleri ve bilgi standartlarının giderek birbirine yakınlaştığının altı çizilmekte; ekonomik,
politik ve teknolojik gelişmelerin küresel kitle iletişimi yoluyla bölgesel ve yerel kültürleri evrensel
“tek bir kültüre” doğru hızla yönlendirdiği belirtilmektedir. Küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan
süreç içeresinde, ulus devlet uygulamalarının devletçi yaklaşımı ile şekillenen ve denetlenen kamu
yayıncılığı, küresel modelin egemen güçlerinin hegemonyasının aracı durumuna getirilerek yeni
tekelci söylemi meşru kılmak için yayın yapar duruma gelmiştir. E-devlet ile kamu yönetiminin
ticarileşerek piyasa modeli içinde gerçekleştirilmesine ve devlet-bürokrasi, işveren kesim ve sivil
toplum örgütlerinin katıldığı bir yönetişim (governance) yaklaşımı odaklı; katılımcı, demokratik
ve şefaf yönetim ilkelerinin uygulanması esasına dayandırılan yeni kamu yönetimi pratiklerini
kapsamaktadır.
Uluslarüstü ekonomik yapılanmalar, küresel iletişim düzeninin yeniden yapılandırdığı
medya aracılığı ile toplumların tüketim kültürlerini değiştirerek yeni tüketici pazarları
oluşturmaktadırlar. Medyanın kazandığı bu stratejik rol ise, artık iletişimciler tarafından değil iş
adamları tarafından yönlendirilmesinin sonucu ortaya çıkmıştır.
İslam coğrafyasının Batılı güçlerce politik fethine dayanak oluşturan ve Doğu toplumlarının
üniversite kürsülerinde siyasal bilimlerin esasını teşkil eden söylemin temelinde Batı uygarlığının
“demokrasiyi getireceği, kitleleri bilinçlendireceği, küreselleşmeyi güçlendirerek eşitliği
oluşturacağı” (!) teması yer almaktadır. Ancak bu Batı ideolojisinin yüzyıllık demokrasi “tabusu”,
bu coğrafyada yükselen siyasal İslami hareketler ekseninde (Batı’nın) “kabusuna” dönüşmektedir.
Çünkü;
t %FNPLSBTŔOŔO UFNFM CŔMFʰFOMFSŔ BSBTOEB ZFS BMBO LŔUMF ŔMFUŔʰŔN BSBÎMBS NŔMMŔ TOSMBS 
örgütlenme biçimlerini, ulusal yapı ve kültürleri, milli dilleri, aile yapılarını değiştirmiş ve
özgürlüklerin anlam ve içeriğini değiştirerek gen yapısını bozmuş ve ortadan kaldırmıştır.
t ,àSFTFMMFʰNF ŔMFUŔʰŔN WBTUBTZMB EFNPLSBUŔLMFʰNFOŔO ŔÎŔOŔ CPʰBMUSLFO  LBEO  ÎFWSF 
gençlik, yaşam tarzları vb. olgular üzerinde kültürel hegemonyalar kurarak sivil oluşumlar
ile mücadele alanları açmaktadır. Bu demokratik yapılanmalar ve özgürlükçü kazanımlar,
demokrasi adına yine aynı silah olan iletişim araçları ile mücadele edilerek elde
edilmektedirler. Bu durumun ortaya koyduğu sonuç; “iletişim araçlarının hangi ellerde,
hangi amaç için kullanıldığı” noktasında kilitlenmektedir.
t ,àSFTFMMFʰNFŔMFCŔSMŔLUFQŔZBTBMBSBSBTOEBLŔVMVTBMTOSMBSOPSUBEBOLBMLNBTWFŔMFUŔʰŔN
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alanındaki teknolojik ve ekonomik yapılanma ülkelerin ekonomik düzenleri üzerinde
etkili olarak yapısal değişikliklere yol açmıştır.
t 6MVTBMFLPOPNŔMFSŔOàSFUŔN ZBUSN ŔTUŔIEBN HFMŔSWFQB[BSMBNBHŔCŔTUSBUFKŔLFLPOPNŔ
politiğive yönetim süreçleri değişime uğrayarak çok uluslu şirketlerin egemenliğine
girmiştir.
t ,ŔʰŔMFS Ŕ[MFSLFO  EŔOMFSLFO WF FʓMFOŔSLFO  LŔUMF ŔMFUŔʰŔN BSBÎMBS CŔMHŔMFOEŔSŔSLFO 
eğlendirirken ve haber verirken kitleleri bir ileti ve algı bombardımanı içerisine sokarak
onları değiştirerek biçimlendirmektedir.
t .FEZBOO iHàOEFN PMVʰUVSNBw HàDà EFŔMFUŔʰŔN WF UPQMVNTBM FULŔMFʰŔN TàSFDŔ ŔÎŔOEF
biçimlenen kamuoyunun medya vasıtasıyla alınan mesajlar, kanaatlerin oluşumunda etkili
bir “araç” olarak politik gücün yönetsel uygulamaları arasına katılmıştır. Küreselleşmeyle
ortaya çıkan yeni iletişim düzeni içinde medya kültürel sömürünün en önemli yapılanması
konumuna yükselmiştir.
t ,àSFTFMMFʰNFTàSFDŔ TŔZBTBMWFFLPOPNŔLBMBOMBSEBPMEVʓVHŔCŔiNFEZBEà[FOŔwà[FSŔOEF
de çok önemli değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Küreselleşme süreciyle birlikte
bilgi ve görüntü mekânları yeniden yapılanmakta, yeni bir “iletişim coğrafyası” ortaya
çıkmaktadır. Bu süreçte küresel ağlar ve uluslararası bilgi akışı modeli oluşmakta, sahip
olduğumuz mekân ve zaman duygularımız yeniden şekillenmektedir.
t :FOŔLàSFTFMNFEZBBSBÎMBSOOQB[BSBMBOBSULCàUàOEàOZBES:FSFMLàMUàSMFSŔÎŔOàSFUŔN
yapma devri kapanmış, New York’tan Kahire’ye, Londra’dan Ankara’ya, Brüksel’den Yeni
Delhi’ye kadar bütün kültürler hedef kitle kapsamına alınmıştır. Bütün kültürler hedef
kitle alanına alınırken egemen kültürün tüketimini yapacak tüketici kültürler durumuna
getirilmiştir.
t .FEZBEB TPO ZMMBSEB ŔZŔDF BSUBO UFLFMMFʰNF WF ZPʓVOMBʰNB PMHVTV ŔÎŔOEF PMVQ EàOZB
medyasında “yatay, dikey ve çapraz” yoğunlaşma ve tekelleşme biçimleri gerçekleşmekte
olduğu görülmektedir.
t 4PTZBMNFEZBŔMFUŔʰŔNBLʰWFŔOUFSOFUUSBGŔLCŔMHŔMFSŔOŔOiHàWFOMŔLwHFSFLÎFTŔZMFŔ[MFOEŔʓŔ 
depolandığı ve oluşturulan bu veri bankası üzerinden siyasal mühendisliğin desteklenerek
ekonomik ve politik patronaj sağlamak üzere operasyonel alanlar üretilmektedir.
Medyanın çok önemli bir güç haline geldiği dikkate alındığında, demokratik toplum düzeninin
kurumsal işlevsel “denge” sisteminin bundan olumsuz biçimde etkilendiği görülmektedir.
Demokratik sistemin işleyişinde önemli rolü olan, güç dağılımı ve fonksiyonel etkinliğin “ayarı”
suni biçimde manipüle edilmektedir. Bir tür dışardan sistemin işleyiş dinamiklerinin doğal
gerçekleşmesi dışında, elle yapılan ekleme, çıkarma, müdahale gerçekleşmektedir.
Medya sahiplerinin hem medya sektöründe hem de medya dışı stratejik alanlarda devasa
ekonomik güce sahip olmaları, pek çok sakıncalı durumu da beraberinde getirmektedir. Her
şeyden önce, medya dışı alanlarda yatırım yapan medya sahiplerinin mutlaka siyasal iktidar ile
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“iş ilişkisi” bulunmakta veya tesis edilmektedir. Böyle bir ilişki biçiminde, ya medya sahipleri
ellerinde bulundurdukları “medya gücünü” kullanarak menfaat sağlama yoluna gidebilmekte,
ya da siyasal iktidarlar “medyayı kontrol altında tutabilmek amacıyla” medya sahipleri lehine
hukuka uygun olmayan birtakım işlemler yapabilmektedirler. Her iki durumda da medya/siyaset
ilişkisinde etik dışı uygulamalar ortaya çıkabilmektedir.
Emperyalizm küreselleşme ideolojisi ile refahın yeniden üretilip paylaşımı ve demokrasi
söylemi ile medya 21.yüzyılda yürürlüğe koyduğu temel politikaların uygulama araçlarından
birini oluşturmaktadır. Küresel yönetim mühendisliği medya kuruluşlarında meydana gelen
kartelleşme ve bunun neticesinde ortaya çıkan siyasal iletişim gücü ve onun araçlarını değişime
uğratarak yeni rol ve işlevler ihdas etmiştir. Bunların başlıcaları; kimlik üretme, kitleleri kontrol
altına alma, kitleleri gözetim altında tutarak yeni değerler transfer etme, psikolojik harekat
uygulama, rıza üretme ve Amerikan kültür ve yaşam tarzını kabul ettirmek üzere işlevsel
bakımdan donatarak, dünya toplumlarını da bu tür politikaların “tüketicisi” yapmaktadır.
Devlet kurumları iletişim tesisleri için sermaye ve frekans sağlayan birinci kaynak
durumundadır. Kapitalist sistemlerde ekonomik ve siyasal alan teorik serbest pazar rekabet
koşullarına sahip değildir ve iletişim araçlarının örgütlenme ve işleyiş biçimi aynı zamanda
üretim ve tüketim ilişkilerinin biçimini anlatır.
Batıdan doğuya ve kuzeyden güneye, diğer bir ifadeyle gelişmişlerden gelişme çabası içinde
olanlara doğru uygulanan bütün politikalar bu döneme ‘küresel dönüşümler yüzyılı’ (!) dedirtecek
ölçüde tekelci, ticari kaygılı ve benzeştirici bir model sunmaktadır. Ve ‘küresel dönüşümler yüzyılı’,
küresel yönetim mühendisliği sisteminin kapısında asılı duran ‘kilit’olmaktadır. Toplumsal
üretim gücünü siyasal temsile aktaracak politika yapıcılar, yerel toplumun dinamiğinde gizli,
söz konusu kilidi “çözüme” döndürecek “altın anahtar”ı da keşfedebilmelidirler; ‘anahtar’ sosyal
güçlerin elindedir.
Unutulmamalıdırki “demokrasi” her şeyin, her sorunun sihirli anahtarı değildir. Ancak,
demokrasi onu elinde bulunduran gücün niyetine göre bir “anahtar” işlevi görür. Sola çevirince
kapıyı açar, sağa çevirince kilitler. Bunun tersi de geçerlidir. Bu durum; anahtarı elinde
bulunduranın (gücün) kapının önünde dışarda ya da kapının arkasında içerde olmasıyla
ilgilidir. Demokrasi ve onun kurumları, insan hak ve özgürlüklerinin olduğu kadar, “faşizm”in
kurulmasına da olanak sağlayan “araçlara” dönüş(türül)ebilir.
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Türkiye’de reklam sloganlarının gündelik dil pratikleri
üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi:
Ege Üniversitesi öğrencilerine yönelik bir araştırma
Eylem ARSLAN*
Özet
Reklam, modern toplumda gündelik hayat üzerinde en fazla etkiye sahip iletişim formlarından
biridir. Bu yönüyle yaşam biçimlerini ve dil pratiklerini değiştirmede ve benimsetmede etkili
bir güce sahiptir. Reklamın dil pratiklerini değiştirme ve benimsetme işlevi, onun sözel bir öğesi
olan reklam sloganlarının tüketilmesiyle başlamaktadır. Bu çalışma, kurumsal kimlik yaratmak
amacıyla kullanılan ve tüketicinin kolaylıkla kabul edeceği popüler özellikleri bünyesinde
bulunduran reklam sloganlarının, gündelik dil alışkanlıklarına dönüşmesi üzerine yoğunlaşmıştır.
Reklamlar aracılığıyla yaratılan ve dolaşıma sokulan popüler dilin üniversite öğrencileri tarafından
ne oranda kullandıklarını saptamak amacıyla 20 soruluk bir anket tasarlanmış ve tesadüfî örneklem
alma tekniğine göre belirlenmiş sorular, 350 Ege Üniversitesi öğrencisine uygulanmıştır.
Medya izleme alışkanlıkları üzerinde etkili bir unsur olarak cinsiyete göre sonuçlar
sınıflandırılmıştır. Araştırmada kız ve erkek öğrencilerin reklamlara ve reklamlarla birlikte inşa
edilen dile büyük oranda aşina oldukları tespit edilmiştir. Ancak reklam sloganlarını çevrelerinde
duyma ve bizzat kullanma oranları bu kadar yüksek olmamıştır. Bu sonuç, gençlerin reklamların
popüler dili ile aralarına mesafe koyma çabası ve sloganlara yönelik tutum geliştirememeleri
şeklinde yorumlanmıştır. Ayrıca cinsiyet, reklam sloganlarının gündelik dil pratikleri üzerindeki
etkisi açısından önemli bir fark yaratmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Reklam, reklam sloganları, gündelik dil, sloganların bilinirliliği, televizyon.

The evaluation of the influence of ad slogans on everyday
language practices in Turkey: A research on university students
Abstract
Advertising is one of the most common forms of communication in modern society. Respectively,
it has effective power to change and influence peoples’ life styles, and language practices. Changing
and influence functions of ads on language practices start with consumptions of advertising slogan
which is a verbal element of ads. The advertising slogans used for creating a corporate identity and
*
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accepted by consumers easily because of its popularity and at the end of this process it is turned
into everyday language habits.
To find out the university students use of the popular language created by ads, a survey with 20
questions was applied to 350 Ege University students selected by random sampling technique.
Results are classified according to gender which is an effective factor on media monitoring habits.
The findings show that male and female students know the language created by ads substantially.
However, the rates of hearing ad slogans in their surroundings and using them personally are not
so high among students. This result can be interpreted as their efford to put distance from popular
language of ad slogans and not to develop an attitude towards them. Also, gender did not make an
important difference on the influnce ad slogans on everyday language practices.
Keywords: Advertising, ad slogans, everyday language, slogan recognition, television.

Giriş
Reklamcılık endüstrisinin gündelik hayatın tüm mekânları içerisinde kendine belli bir yer
bulması, reklamveren şirketlerin ulusal/uluslararası piyasalarda varlıklarını sürdürmelerinin
vazgeçilmez bir koşulu olarak değerlendirilmelidir. Reklamcılık endüstrisi, gerçek ya da
yapay gereksinimlerin giderilmesine hizmet etmenin ötesinde, günlük yaşamın sürdürülmesi
için önerilen farklı kimliklerin ve yaşam tarzlarının devamlılığını, dönüştürülebilirliğini
ve anlamlılığını garanti altına almaya çalışan bir yapıya sahiptir. Reklamcılık endüstrisinin
sahip olduğu bu yapı, gündelik hayat pratiklerinin en çok yansıtılabildiği alan olan dil ile
desteklenmektedir.
Dil, gündelik hayatta belli bir ideolojiyi destekleyip güçlendiren ve kendiliğinden yeniden
üretmeye yardımcı olan unsurlardan biridir. Belli bir amaca uygun anlatım araçlarının
oluşturduğu bir imge sistemi olarak dil, öncelikle sözel, daha sonra görsel kodlarla ifade edilmekte
ve algılanmaktadır. Diğer görsel kodlar da kültürün oluşturulmasına yardımcı olmaktadır
(Mengü, 2006: 111).
Gündelik yaşam pratikleri içerisinde bireyler dili, düşünce ve bilgilerini aktarmada bir araç
olarak kullanmaktadır. Ancak dili tek başına bir araç olarak tanımlamak yetersiz kalmaktadır.
Dil aynı zamanda düşüncelerin içerisinde şekil aldığı bir alandır. Dolayısıyla dil ve düşünce
bir aradadır ve birbirinden ayrılması mümkün değildir (Schneider, 2006: 332). Dil ve düşünce
arasındaki ayrılmaz ilişki sonucunda bireyler dili şekillendirmekte, istismar etmekte, keşfetmekte,
ona çeşitli aksanlar vermekte ve onunla şarkı söylemektedir (Lull, 2000: 139). Başka bir deyişle
bireyler dil ile adeta oynamaktadır. Bu noktada dilin bir pratik olarak nasıl konumlandırıldığını ve
gündelik yaşamın içinde işlediğini ele alan Ludwig Wittgenstein ve dil oyunlarından bahsetmek
gerekmektedir. Wittgenstein, ikinci dönem felsefesinin en önemli kavramı olan dil oyunları ile
dilin, konuşmanın, bir hayat tarzının ya da aktivitenin parçası olduğunu ifade etmekte ve dil
oyunlarını, dilsel içeriği genişleten ve zenginleştiren bir araç olarak görmektedir (1968: 23).
Gündelik hayat, farklı sosyal ve siyasal dünyaların yansıma alanı olarak ele alındığında,
toplumsal hayatın çözümlenmesinde önemli bir işleve sahip olmaktadır. Gündelik hayata
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yönelik araştırmalar yürüten Fernand Braudel, bir toplumun ancak gündelik hayattaki yemeiçme alışkanlıkları, giyim tarzları ve dil pratikleri gibi küçük detaylar yoluyla anlaşılabileceği
görüşündedir (2004: 23-27). Bu kapsamda ele alındığında dil sayesinde insanların düşünce
yapılarını ve anlam evreninin neresinde durduklarını anlamak mümkündür.
Reklam dili, diğer dil kesitlerinden parasal bir amaca yönelik olması özelliğiyle
ayrılmaktadır. Reklamdaki tek amaç, belli bir ürünün satılmasıdır ve bu amaca ulaşmak için de
reklam metinlerinde pek çok dikkat çekici ve ikna edici yöntem kullanılmaktadır (İnce, 1993:
233). Reklam metinlerinin ikna edicilik düzeyini artırmak için kullanılan bu yöntemlerin de
katkısıyla reklamlar, popüler kültürün ve kitle kültürünün en önemli üreticisi ve taşıyıcısı haline
gelmektedir. Reklamlar bu fonksiyonu gerçekleştirirken medyayı kullanmaktadır.
Medya, gündelik hayat pratikleri ile kültürün oluşmasında, rutinleşmesinde ve bu çerçevede
ortak bir dil yaratılmasında önemli bir rol üstlenmektedir (Hartley, 1982: 7). Öyle ki gündelik
hayatın işleyişi içinde alelade görünen ve üzerinde düşünülmeyen pek çok kavram, düşünce
ve olay aslında medya aracılığıyla hayatımıza sokulmaktadır. Bu anlamda reklamların medyayı
kullanarak bireylerin zihin yapılanmasındaki etkisi ve yönlendiriciliği tartışılmazdır. Buna
bağlı olarak insanların sıradan günlük toplumsal etkinliklerinin, dünyayla ilgili anlayış ve
kavrayışlarının ve buna bağlı olarak rutin dil alışkanlıklarının reklamlardan etkilenmesi
kaçınılmaz olmaktadır. Reklamın dil üzerindeki etkisine bağlı olarak reklam anlatılarından
oluşan bir dil repertuarı ortaya çıkmaktadır. Öyle ki insanlar bir reklamda duydukları konuşma
tarzını taklit edebilmekte ya da reklamlarda yer alan espriler, insanlar arasında sohbet konusuna
dönüşebilmektedir. Dolayısıyla reklamlarda kullanılan ve gündelik hayat içerisinde yer bulan
reklam sloganlarının, repliklerin, sözcük ya da sözcük öbeklerinin bir başka deyişle reklam dili
olarak tanımlayabileceğimiz alanın incelenmesi, reklamların gündelik dil pratikleri üzerindeki
etkisini görmek açısından önemlidir. Reklamlarda kullanılan dil açısından reklamın sonunda,
reklamı yapılan marka ve ürünün tüketiciye sunduğu değeri anlatan sloganlar, toplumsal bellekte
edindikleri yer açısından reklam dilini oluşturan öğeler arasında ön plana çıkmakta ve bu yönüyle
incelenmeye değer hale gelmektedir. Bu noktadan hareketle, medya izleme alışkanlıkları ve
beklentileri üzerinde etkili olduğu bilinen (Toruk, 2008: 487) cinsiyet değişkeni dikkate alınarak,
gündelik dil pratikleri üzerinde reklam sloganlarının etkisinin saptanması amaçlanmaktadır. Bu
kapsamda Ege Üniversitesi’nde okumakta olan kız ve erkek öğrencilere yönelik olarak bir anket
yürütülmüştür.
eklamın G n elik

ayat

erin eki tkisi

Gündelik hayatın bir tarihi ve sürekliliği olduğunu, bir anlamda tekrarlardan oluştuğunu
belirten Fransız sosyolog Henri Lefebvre’ye göre (1998: 35) gündelik kavramı, “toplumu anlamak
için bir ipucu olarak” değerlendirilmelidir. Bu bağlamda da gündelik kavramı içerisinde yer
alan tüm pratikler önem kazanmaktadır. Toplumsal hayatın bir parçası olarak gündelik hayat,
pratikleri aracılığıyla mikro ölçekli vurguları da içinde barındırmaktadır (Hızal, 2003: 72).
Kimlikleri, yaşam tarzlarını, tüketim kalıplarını, toplumsallaşma süreçlerini ve kullanılacak
sembolleri belirlemede önemli ve etkili bir araç olan reklamlar, modern toplumda gündelik hayat
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üzerinde en fazla etkiye sahip iletişim formlarının başında gelmektedir. Her gün yüzlerce reklam
imgesi farklı mecralar üzerinden insanların karşısına çıkmaktadır ki insanların karşısına bu denli
sık çıkan başka hiçbir imge yoktur (Berger, 2005: 129). Dolayısıyla reklamlar, yaşam biçimlerini
ve alışkanlıkları değiştirmede ya da benimsetmede etkili bir güce sahip olmaktadır (Dowling ve
Boris, 1996: 63).
Reklamcılar, ürünlerini satabilmek için ortaya koydukları stratejileri, toplumun içinde
bulunduğu değer ve davranış biçimlerine göre oluşturmaktadır. Bu yönüyle reklamlarda
sunulan tüketimin, değer üretimi ile güdülendiğini söylemek mümkündür (Mengü, 2006: 114).
Böylelikle reklamlar, bir yandan toplumsal gruplar ve ilişkilerden etkilenirken, bir yandan da
toplumun gündelik hayat pratiklerini etkilemekte, bu etki sonucunda davranış ve değer yargıları
şekillenmektedir.
Reklamın gündelik hayata ilişkin belirleyici ve yönlendirici etkisi medya aracılığıyla
yürütülmektedir. Reklam; medya üzerinde egemenlik kuran, popüler standartları şekillendirmede
geniş bir güce sahip olan ve toplumsal denetimi uygulayabilen az sayıdaki kurumdan biridir.
Burada önemli olan konu, reklamın topluma göre ne şekilde biçimlendiği değil, reklamda
kullanılan meta kapsamında oluşan değer yargılarının ve kavramlaştırmaların, toplumsal
grupları ve bireyleri ne şekilde biçimlendirdiğidir. Bu çalışmada reklamın etkisi olgusu, sloganlar
ve sloganların gündelik dil pratikleri üzerindeki etkisi kapsamında cinsiyete bağlı olarak
incelenmektedir.
eklam Sloganları
Sloganlar reklamı yapılan markaya yönelik farkındalık yaratmak, markanın mesajını
özetlemek, markanın akılda kalıcılığını artırmak ve tüketici açısından markayı çekici kılmak
amacıyla kullanılmaktadır (Dahlén ve Rosengren, 2005: 152). Reklam sloganlarının öncelikli
amacı, reklamın ortaya koyduğu düşüncenin zihinde kalmasını sağlamak ve reklam kampanyaları
arasında devamlılığı yürütmektir (Reece vd., 1994: 41).
Reklam sloganları ürünün sağladığı esas yararı kısa ve öz bir şekilde iletmek ya da satış teklifini
desteklemek üzere tasarlanmaktadır (Dowling ve Boris, 1996: 64). Sloganlar belli toplumsal ve
siyasal ilkeleri, çözümleri içeren kısa, çarpıcı, kolay anımsanan sözcükler ya da tümcelerden
oluşur. Kamuoyuna daha çabuk ulaşan bu tümceler, mesajın kolayca anlaşılabilmesini ve aynı
zamanda dikkat çekebilmesini sağlar. Dolayısıyla siyasi ve ticari reklamcılığın temel kaynaklarını
oluştururlar (Bektaş, 2000: 107). Slogan oluşturmada üzerinde durulması gereken en önemli
unsur, dilin kullanımıdır. Reklam izleyicileri sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan farklıdırlar.
Bu nedenle slogan oluştururken seçilen dilin, reklamı yapılan ürünün hedef kitlesinin tamamını
içerir konumda olması gerekmektedir.
Bugüne kadar reklam sloganlarının analizine yönelik az sayıda yayınlanmış çalışma
bulunmaktadır. Birçok eski çalışma, farklı demografik gruplar arasında sloganların hatırlanabilirliği
ve tanınabilirliğine odaklanmıştır (Larson ve Wales, 1970; Reece, 1984). Yakın geçmişte Boush
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(1993), sloganların bir markanın kapsamını nasıl genişlettiğinin üzerinde durmuştur. Van den
Bergh ve Li (1994), farklı hafıza geliştirme uygulamalarının hatırlama üzerindeki etkisine ilişkin
araştırmalar yapmıştır. Türkiye’de reklam sloganları üzerine yürütülen çalışmalarda ise daha
çok sloganların dil kullanımları üzerinde durulmuştur (İnce, 1993; Mengü, 2006). Dolayısıyla
reklam sloganları üzerine yapılmış eski araştırmaların birçoğu, sloganların bilinirlik oranları,
katılımcılarının demografik özelliklerindeki farklılıklara göre sloganları tanıma becerileri ya da
sloganların dil kullanımları üzerinde durmuştur.
Bu çalışmada ülkemizde televizyonda yayınlanmış veya yayınlanmakta olan reklam
sloganlarının gündelik dil pratikleri üzerindeki etkisi, kız ve erkek üniversite öğrencilerinden
oluşan bir örnek grup üzerinden araştırılmaktadır.
raştırmanın

macı ve Sınırlılıkları

Her toplumda gündelik yaşamın çeşitli alanlarında belirli durumlar için kullanılan, o
topluma özgü dilsel pratikler vardır. Bu çerçevede gündelik dil pratiğinde kimi kelimeler
anlamları düşünülmeden, alışkanlıkla kullanılmaktadır. Bu alışkanlıkta toplumsal ve kültürel
faktörlerin yanı sıra medya da önemli bir belirleyici konumundadır. Sosyal yaşamın iletişim
rutinleri (Lüger’den aktaran Selçuk, 2005: 14) olarak tanımlanan bu davranışlar, iletişime katılan
bireylerin yaşlarına, cinsiyetlerine, eğitim düzeylerine, sosyal konumlarına, birbirleriyle olan
ilişkilerine ve samimiyet derecelerine göre şekillenmektedir. Bu çalışma, reklamlar aracılığıyla
yaratılan ve dolaşıma sokulan dilin aynı yaş aralığında bulunan kız ve erkek üniversite öğrencileri
tarafından gündelik hayatta ne oranda kullanıldığını saptamayı amaçlamaktadır. Elde edilen
veriler ışığında, kız ve erkek öğrencilerin gündelik dil pratikleri açısından reklam sloganlarına
yönelik tutumları ve cinsiyete bağlı olarak bu tutumlar arasındaki ortaya çıkan farklılıkların
belirlenmesi de mümkün kılınmaktadır.
Araştırma verileri, anketin yapıldığı üniversite öğrencileri ve anketin yapıldığı tarihe
kadar televizyonda yayınlanmış reklamlara ait sloganlara ilişkin algıları yansıtmaktadır ve bu,
araştırmanın sınırlılığını oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin güvenirliliğinin ve geçerliliğinin
veri toplamada kullanılan anket yönteminin özellikleri ile sınırlı olması, mülakat, gözlem
gibi tekniklerin kullanılmayışı araştırmanın bir diğer sınırlılığını oluşturmaktadır. Son olarak
araştırmada sloganların gündelik dile yönelik etkisi sayısal olarak ölçümlenmekte ancak
-nedenlerine ilişkin açıklama yapılmamaktadır ki bu da araştırmanın bir diğer sınırlılığı olarak
ortaya çıkmaktadır.
raştırmanın

rneklemi ve öntemi

Araştırmanın örneklemi 18–24 yaş aralığında yer alan, 2012 yılı Lisans Yerleştirme Sınavı
(LYS) ile Ege Üniversitesi’nin farklı bölümlerini kazanan ve Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne
bağlı olarak faaliyet gösteren Öğrenci Köyü yurtlarında kalmaya hak kazanan öğrencilerden
oluşmuştur. Yaş aralığının belirlenmesinde Türkiye’de her yıl 15 yaş üzeri 15.000 farklı katılımcı ile
gerçekleştirilen ve demografik profil, ürün-hizmet kullanımı, mecra tüketimi ve yaşam biçimleri
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hakkında verilere ulaşılması amacıyla yapılan TGI (Target Group Index) Araştırması’nın
2013 Bahar dönemi sonuçları etkili olmuştur. TGI Araştırması, 15–24 yaş grubu tüketicilerin
dikkatlerinin reklamlar karşısında diğer yaş gruplarından daha açık olduğunu ortaya çıkarmıştır
(2013, http://www. connectedvivaki.com/reklamlar-hakkinda-nedusunuyoruz/).
Araştırmada kullanılan sloganlar, sadece televizyonda ulusal düzeyde yayınlanmış ya da
yayınlanmakta olan sloganlar arasından seçilmiştir. Akılda kalma açısından görsel ve işitsel
avantajı ve yaygınlığı ile etkili bir mecra olarak sadece televizyon ortamında yayınlanmış
reklamlara ait sloganlar tercih edilmiştir. Çalışma kapsamında yirmi sorudan oluşan bir anket
formu oluşturulmuştur. Tesadüfî örneklem alma tekniği kullanılarak toplam 350 üniversite
öğrencisinin dil alışkanlıklarında reklamların ne denli etkili olduğu, sloganlar çerçevesinde tespit
edilmeye çalışılmış ve sonuçlar katılımcıların cinsiyetlerine göre sınıflandırılmıştır.
Anket iki temel bölümden oluşmuştur. İlk bölümde ankete katılanları tanımaya yönelik yaş,
cinsiyet gibi demografik bilgi soruları yer almıştır. Özellikle cinsiyet sorusundan elde edilecek veri
ile kız ve erkek öğrencilerin gündelik dil pratikleri üzerinde reklam sloganlarının yarattığı etki,
cinsiyet kapsamında ortaya çıkardığı farklılıklar açısından değerlendirilebilmiştir. İkinci bölümde
ulusal düzeyde televizyonda yayınlanmış ya da yayınlanmakta olan çeşitli markalara ait reklam
sloganları aktarılmıştır. Bu sloganların katılımcılara tanıdık gelip gelmediği, hangi markaya ait
olduğu, çevrelerinde bu tarz konuşmalara şahit olup olmadıkları ve kendilerinin bu tür ifadeleri
kullanıp kullanmadıkları sorularak, katılımcıların reklam sloganlarına aşinalıkları ve gündelik
dil pratikleri içerisinde kullanım oranları tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca öğrencilerden,
reklamlardan alıntılanan sloganları nasıl değerlendirdikleri (sempatik ve komik, sıkıcı ve itici) ile
ilgili bir durum değerlendirmesi yapmaları da istenmiştir. Elde edilen tüm sonuçlar, kız ve erkek
öğrenciler açısından ayrı ayrı değerlendirilerek sunulmuştur.
raştırma ulguları
Tesadüfî örnekleme tekniği ile seçilen anket katılımcılarının yüzde 57,15’ini kız, yüzde
42.85’ini erkek öğrenciler oluşturmuştur. Kız ve erkek öğrencilerin tamamının 18–24 yaş
aralığında yer aldığı görülmüştür.
Ankete katılan öğrencilerin cinsiyet ve yaş bilgisinin ölçümlenmesine yönelik hazırlanan
bu sorulardan sonra reklam sloganlarının yer aldığı bölüme gelinmiştir. Anketin bu bölümünde
tesadüfî örneklem yöntemiyle seçilmiş toplam on sekiz reklam sloganı yer almıştır. Bu bölümde
öncelikle katılımcılara sloganları tanıdık bulup, bulmadıkları sorulmuştur. Buna göre “Tablo
1”de bağımsız değişkenimiz olan cinsiyet unsuruna göre sloganları tanıdık bulma oranları en
yüksekten düşüğe göre sıralanmıştır.

62

Marmara İletişim Dergisi / Marmara University Journal of Communication • Yıl / Year: 2014 • Sayı / Issue: 21 • ss. 57-72

Tablo 1
Kız ve erkek öğrencilerin sloganları tanıdık bulma oranları
KIZ ÖĞRENCİLER
SLOGAN

ERKEK ÖĞRENCİLER
TANIDIK
BULMA
ORANI (%)

SLOGAN

TANIDIK
BULMA
ORANI (%)

Nazar etme n’olur, çiğne senin de
olur

96

Ateş seni çağırıyoo

93,3

Ateş seni çağırıyoo

95

Just Do It

77,3

Çocuk da yaparım kariyer de

90

Aganigi naganigi

74,6

Çişimi yapıyom, çişimi yapıyom,
popom kuru kalıyo

79

Çocuk da yaparım kariyer de

74,6

Aganigi naganigi

72

Kontrolsüz güç güç değildir

73,3

Just Do It

71

Eğitim Şart

68

Eğitim Şart

71

Nazar etme n’olur, çiğne senin
de olur

65

Kontrolsüz güç güç değildir

71

Çişimi yapıyom, çişimi yapıyom,
popom kuru kalıyo

64

On yüz baloncuk yuttum

68

On yüz baloncuk yuttum

58,6

Alsak alsak bedavaya ne alsak

56

Alsak alsak bedavaya ne alsak

42,6

Hayatın Tadı

45

Bira bu kapağın altındadır

41,3

Siz hala annenizin margarinini mi
kullanıyorsunuz?

43

Çakar çakmaz, çakan çakmak

37,3

Bira bu kapağın altındadır

39

Hayatın Tadı

30,6

İmaj hiçbir şeydir, susuzluk her şey!
Susuzluğunu dinle

35

Siz hala annenizin margarinini
mi kullanıyorsunuz?

29,3

Aç kapa, aç kapa…

30

İmaj hiçbir şeydir, susuzluk her
şey! Susuzluğunu dinle

24

Yıka ve çık

21

Aç kapa, aç kapa…

16

Çakar çakmaz, çakan çakmak

21

Kalite kallavi, fiyat cüz’i, sapına
kadar

13,3

Kalite kallavi, fiyat cüz’i, sapına
kadar

15

Yıka ve çık

9,3

“Tablo 1”de görüldüğü gibi kız ve erkek katılımcıların belirtilen sloganları tanıdık bulma
oranları arasında büyük bir fark görülmemiştir. Sunulan 18 sloganda kız öğrencilerin sloganları
tanıdık bulma oranı % 56,5, erkek öğrencilerin % 49,5 olmuştur. En yüksek ve en düşük oranda
tanıdık bulunan sloganlar erkek ve kız öğrencilerde benzerlik göstermiştir.
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Araştırma kapsamında yöneltilen sloganların hangi markaya ait olduğunu bilme oranları,
bağımsız değişken olarak saptadığımız cinsiyete göre “Tablo 2”de yer almıştır.
Tablo 2
Kız ve erkek öğrencilerin sloganın hangi markaya ait olduğunu bilme oranları
KIZ ÖĞRENCİLER
SLOGAN

ERKEK ÖĞRENCİLER

MARKAYI
BİLME
ORANI (%)

SLOGAN

MARKAYI
BİLME
ORANI (%)

Ateş seni çağırıyoo

90

Ateş seni çağırıyoo

62,6

Just Do It

48

Just Do It

46,6

Nazar etme n’olur, çiğne senin de
olur

40

Nazar etme n’olur, çiğne senin de
olur

28

Çocuk da yaparım kariyer de

32

On yüz baloncuk yuttum

28

Aganigi naganigi

29

Alsak alsak bedavaya ne alsak

25

Hayatın Tadı

27

Aganigi naganigi

25

On yüz baloncuk yuttum

27

Çocuk da yaparım kariyer de

21,3

Alsak alsak bedavaya ne alsak

26

Hayatın Tadı

17,3

Bira bu kapağın altındadır

21

Bira bu kapağın altındadır

17,3

İmaj hiçbir şeydir, susuzluk her
şey! Susuzluğunu dinle...

19

Eğitim Şart

Çişimi yapıyom, çişimi yapıyom,
popom kuru kalıyo

17

Çakar çakmaz, çakan çakmak

14,6

Eğitim Şart

13

İmaj hiçbir şeydir, susuzluk her şey!
Susuzluğunu dinle...

13,3

Aç kapa, aç kapa

7

Kontrolsüz güç güç değildir

10,6

Çakar çakmaz, çakan çakmak

7

Çişimi yapıyom, çişimi yapıyom,
popom kuru kalıyo

9,3

Kontrolsüz güç güç değildir

6

Aç kapa, aç kapa

6,6

Yıka ve çık

5

Kalite kallevi, fiyat cüz’i, sapına
kadar...

5,3

Kalite kallevi, fiyat cüz’i, sapına
kadar...

4

Yıka ve çık

2,6

Siz hala annenizin margarinini mi
kullanıyorsunuz?

2

Siz hala annenizin margarinini mi
kullanıyorsunuz?

16

0

“Tablo 2”de görüldüğü gibi sloganların ait oldukları markayı bilme oranı, kız öğrencilerde erkek
öğrencilerden daha yüksek olmuştur. Slogana ait markayı doğru bilen kız öğrencilerin genel ortalaması
% 23,3, erkek öğrencilerin % 19,4 olmuştur. Sloganın ait olduğu markayı doğru bilme oranında kız
ve erkek öğrenciler arasında fark gözlemlenirken, en yüksek oranda doğru bilinen markalar benzerlik
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göstermiştir. Markayı doğru bilmede ilk üç sırada yer alan sloganlar kız ve erkek öğrencilerde aynı
olmuştur. Aynı şekilde markanın en düşük düzeyde bilindiği sloganlarda da benzer sonuç elde edilmiştir.
Ankete katılanların reklam sloganlarına yakınlıklarının tespit edilmesinin ardından,
sloganların gündelik dil alışkanlıklarındaki yaygınlığını saptamaya yardımcı olacak sorular
yöneltilmiştir. Bu bağlamda “Bu ifadeleri çevrenizdeki kişilerden duydunuz mu?” sorusundan elde
edilen sonuçlar cinsiyet değişkeni kapsamında azalan sıralamaya göre “Tablo 3”te sunulmuştur.
Tablo 3
Kız ve erkek öğrencilerin sloganları çevrelerinde duyma oranları
KIZ ÖĞRENCİLER
SLOGAN

ERKEK ÖĞRENCİLER

ÇEVRELERİNDE
DUYMA
ORANI (%)

SLOGAN

ÇEVRELERİNDE
DUYMA
ORANI (%)

Çocuk da yaparım kariyer de

71

Eğitim Şart

60

Ateş seni çağırıyoo

66

Ateş seni çağırıyoo

54,6

Eğitim Şart

64

Kontrolsüz güç güç değildir

45,3

Nazar etme n’olur, çiğne senin
de olur

55

Aganigi naganigi

Aganigi naganigi

54

Çocuk da yaparım kariyer de

37,3

Kontrolsüz güç güç değildir

45

Nazar etme n’olur, çiğne senin
de olur

33,3

Çişimi yapıyom, çişimi
yapıyom, popom kuru kalıyo

38

On yüz baloncuk yuttum

On yüz baloncuk yuttum

33

Just Do It

26,6

Just Do It

31

Çişimi yapıyom, çişimi
yapıyom, popom kuru kalıyo

25,3

Alsak alsak bedavaya ne alsak

30

Çakar çakmaz, çakan çakmak

18,6

Hayatın Tadı

20

Alsak alsak bedavaya ne alsak

16

Bira bu kapağın altındadır

16

Bira bu kapağın altındadır

16

Siz hala annenizin margarinini
mi kullanıyorsunuz?

16

Siz hala annenizin
margarinini mi
kullanıyorsunuz?

9,3

İmaj hiçbir şeydir, susuzluk
her şey! Susuzluğunu dinle...

13

İmaj hiçbir şeydir, susuzluk
her şey! Susuzluğunu dinle...

Aç kapa, aç kapa

13

Hayatın Tadı

Yıka ve çık

13

Aç kapa, aç kapa

4

Çakar çakmaz, çakan çakmak

12

Kalite kallevi, fiyat cüz’i,
sapına kadar...

4

Kalite kallevi, fiyat cüz’i,
sapına kadar...

4

Yıka ve çık

44

28

8
6,6

1,3
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“Tablo 3”te belirtilen bilgiler doğrultusunda kız öğrencilerin yüzde 33’ünün, erkek öğrencilerin
yüzde 24’ünün belirtilen reklam sloganlarını çevrelerinde duydukları sonucuna ulaşılmıştır. Bu
sonuca göre hem kız hem de erkek öğrencilerin yarısından daha azı belirtilen reklam sloganlarını
çevrelerinden duyduklarını belirtmiştir Kız öğrenciler daha yüksek oranda reklam sloganlarının
çevreleri tarafından kullanıldığını belirtse de kız ve erkek öğrenciler arasındaki fark düşüktür.
Kız öğrencilerin çevrelerinde en fazla kullanıldığını belirttiği “Çocuk da yaparım kariyer de”
sloganının hijyenik ped kategorisinde yer alan ve kadın hedef kitleye yönelik olarak pazarlanan
Orkid markasına ait olduğu görülmektedir. Buna göre kız öğrencilerin yüzde 71’i sloganı
çevrelerinde duyduklarını belirtirken, erkeklerde bu oran neredeyse yarısı kadar olan yüzde 37
olmuştur. Kız öğrencilerin doğrudan kadın hedef kitleye yönelik olarak satılan bir ürüne ait sloganı
çevrelerinde daha çok duyması, cinsiyete dayalı bir seçicilik olarak değerlendirilebilir. Seslendiği
kitleyi ikna etmeye ve harekete geçirmeyi amaçlayan slogan anne olmak kadar, iş hayatında
yer almanın da bir gereklilik olduğunu vurgulayarak kadın hedef kitlede farkındalık yaratmayı
amaçlamıştır. Markaya ait sloganı kız öğrencilerin daha çok çevrelerinde duyması bu sonuca göre
markanın amacıyla örtüşmüştür. Kız ve erkek öğrencilerin çevrelerinde duyduklarını söylediği
sloganlar, cinsiyet değişkeni bağlamında bu slogan dışında önemli bir farklılık göstermemiştir.
Ankette yer alan sloganları kendilerinin kullanıp, kullanmadıklarının tespitine yönelik
soruya kız ve erkek öğrencilerin verdiği yanıtlar “Tablo 4”te yer almaktadır.
Tablo 4
Kız ve erkek öğrencilerin reklam sloganlarını kullanma oranları
KIZ ÖĞRENCİLER

ERKEK ÖĞRENCİLER

SLOGAN

SLOGANI
KULLANMA
ORANI
(%)

Çocuk da yaparım kariyer
de

52

Eğitim Şart

41,3

Eğitim Şart

51

Kontrolsüz güç güç değildir

37,3

Kontrolsüz güç güç değildir

37

Ateş seni çağırıyoo

Ateş seni çağırıyoo

29

Aganigi naganigi

25,3

On yüz baloncuk yuttum

23

Nazar etme n’olur, çiğne senin de
olur

21,3

Nazar etme n’olur, çiğne senin de olur

21

Just Do It

21,3
18,6

SLOGAN

Just Do It

19

Çakar çakmaz, çakan çakmak

Alsak alsak bedavaya ne
alsak

18

On yüz baloncuk yuttum

Aganigi naganigi

16

Çocuk da yaparım kariyer de
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SLOGANI
KULLANMA
ORANI
(%)

28

16
14,6
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Çişimi yapıyom, çişimi
yapıyom, popom kuru
kalıyo

15

Çişimi yapıyom, çişimi yapıyom,
popom kuru kalıyo

12

Hayatın Tadı

12

Bira bu kapağın altındadır

Bira bu kapağın altındadır

6

Hayatın Tadı

6,6

8

İmaj hiçbir şeydir,
susuzluk her şey!
Susuzluğunu dinle...

6

İmaj hiçbir şeydir, susuzluk her
şey! Susuzluğunu dinle...

6,6

Siz hala annenizin margarinini mi kullanıyorsunuz?

4

Alsak alsak bedavaya ne alsak

5,3

Aç kapa, aç kapa

4

Siz hala annenizin margarinini
mi kullanıyorsunuz?

4

Yıka ve çık

4

Yıka ve çık

2,6

Çakar çakmaz, çakan
çakmak

3

Aç kapa, aç kapa

1,3

Kalite kallevi, fiyat cüz’i,
sapına kadar...

3

Kalite kallevi, fiyat cüz’i, sapına
kadar...

1,3

“Tablo 4”, ankete katılan kız ve erkek öğrencilerin reklam sloganlarını gündelik dil pratiklerinde
ne oranda kullandıklarını ölçümlemiştir. Buna göre diğer tüm soru kategorilerinde olduğu gibi
kız öğrenciler belirtilen sloganları gündelik hayatlarında daha yüksek oranda kullandıklarını
bildirmiştir. Kız öğrencilerin ortalama yüzde 18’i, erkek öğrencilerin yüzde 15’i sloganları bizzat
kullandığını ifade etmiştir. Buna göre hem kız hem de erkek öğrenciler, sloganların çevrelerinde
daha yüksek oranda kullanıldığını ifade ederken, kendilerinin bu sloganları daha düşük düzeyde
kullandıklarını belirtmiştir.
Cinsiyet değişkeni bağlamında gündelik hayatta kullanılan sloganlar açısından da iki slogan
öne çıkmıştır. Kız öğrenciler tarafından en yüksek oranda kullanılan slogan, Orkid markasına ait
“Çocuk da yaparım, kariyer de” sloganı olmuştur. Araştırma kapsamında yer alan kız öğrencilerin
yüzde 52’si gündelik hayatta bu sloganı kullandığını söylerken, erkeklerde bu oran yüzde 14,6
olmuştur. Gündelik dil pratikleri açısından kız öğrencilerin daha çok kullandığını belirttiği
slogan, kadınların hem toplumda var olan kalıp yargıları içeren (annelik) hem de dışına çıkan bir
beklentiyi (kariyer) karşılaması bağlamında anlamlı olmuştur. Cinsiyet bağımsız değişkeninin
sloganlar açısından gündelik dildeki kullanıma ilişkin ortaya çıkardığı bir diğer fark, “Aganigi
naganigi” sloganı ile ortaya çıkmıştır. Reklamda, halk dilinden gelen bir slogan kullanılarak
örtük bir biçimde cinsellik çağrıştırılmıştır. Erkek ve kız öğrencilerin gündelik hayatta bu
sloganı kullanmalarına ilişkin ortaya çıkan fark, erkeğin bu tip örtük cinsellik içeren ifadeleri
kullanmasının ataerkil aile düzenin cinsiyetçi normları bağlamında daha kabul edilebilir olması
ile açıklanmıştır.
“Tablo 3” ve “Tablo 4” birlikte değerlendirildiğinde, katılımcıların en yüksek ve en düşük
oranda çevreleri tarafından kullanıldığını belirttikleri sloganlar ile kendileri tarafından
kullanıldığını ifade ettikleri sloganlar benzerlik göstermiştir.
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Son olarak katılımcıların sloganlara yönelik tutumlarını gösteren sonuçlar, “Tablo 5” ve
“Tablo 6”da aktarılmıştır.
Tablo 5
Kız ve erkek öğrencilerin sloganları sempatik-komik bulma oranları
KIZ ÖĞRENCİLER
SLOGAN

ERKEK ÖĞRENCİLER

SEMPATİKKOMİK (%)

SLOGAN

SEMPATİKKOMİK (%)

Çocuk da yaparım kariyer de

71

Just Do It

67,9

On yüz baloncuk yuttum

64

Aganigi naganigi

61,3

Ateş seni çağırıyoo

62

Eğitim Şart

57,3

Çişimi yapıyom, çişimi
yapıyom, popom kuru kalıyo

61

Kontrolsüz güç güç değildir

54,6

Just Do It

58

Çişimi yapıyom, çişimi
yapıyom, popom kuru kalıyo

53,3

Nazar etme n’olur, çiğne senin
de olur

53

Ateş seni çağırıyoo

Kontrolsüz güç güç değildir

49

Nazar etme n’olur, çiğne senin
de olur

49,3

Hayatın Tadı

43

Çocuk da yaparım kariyer de

46,6

Alsak alsak bedavaya ne alsak

40

Alsak alsak bedavaya ne alsak

44

Eğitim Şart

28

Çakar çakmaz, çakan çakmak

43,9

Aganigi naganigi

28

Bira bu kapağın altındadır

38,6

Siz hala annenizin margarinini
mi kullanıyorsunuz?

28

Hayatın Tadı

37,2

İmaj hiçbir şeydir, susuzluk her
şey! Susuzluğunu dinle...

27

İmaj hiçbir şeydir, susuzluk
her şey! Susuzluğunu dinle...

Bira bu kapağın altındadır

25

On yüz baloncuk yuttum

Aç kapa, aç kapa

20

Siz hala annenizin margarinini mi kullanıyorsunuz?

28

Yıka ve çık

19

Kalite kallevi, fiyat cüz’i, sapına kadar...

21,2

Çakar çakmaz, çakan çakmak

15

Aç kapa, aç kapa

18,6

Kalite kallevi, fiyat cüz’i, sapına
kadar...

15

Yıka ve çık

13,3

52

36
35,9

“Tablo 5”te sloganları sempatik ve komik bulduğunu söyleyen kız öğrencilerin oranı yüzde
39’iken, erkeklerin yüzde 42 olmuştur. Sempatik ve komik olarak nitelendirilen sloganlar, kız ve
erkek öğrenciler arasında farklılık göstermiştir. Kız öğrenciler Orkid’in “Çocuk da yaparım, kariyer
de” sloganını yüzde 71 oranında sempatik-komik olarak nitelendirirken, aynı slogan erkeklerde
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yüzde 46,6 olmuştur. Aynı şekilde Fındık Tanıtım Grubu’nun “Aganigi naganigi” sloganı, erkeklerin
sempatik ve komik nitelendirdiği sloganlar sıralamasında ikinci sırada yer alırken (%61,3), kızlarda
alt sıralarda yer almıştır (% 28). Belirtilen sloganlara yönelik erkek ve kız öğrenciler arasındaki
tutumsal fark, daha önce belirtildiği gibi cinsiyetçi söylem bağlamında değerlendirilebilir. Ayrıca
kız ve erkek öğrenciler olumlu tutum sergiledikleri sloganları “Tablo 4” ve “Tablo 5”te görüldüğü
gibi çevrelerinde daha fazla duyduklarını ve daha fazla gündelik hayatta kullandıklarını belirtmiştir.
“Tablo 6.”da kız ve erkek öğrencilerin sloganları itici ve sıkıcı olarak nitelendirme oranları
sunulmuştur.
Tablo 6
Kız ve erkek öğrencilerin sloganları sıkıcı-itici bulma oranları
KIZ ÖĞRENCİLER

ERKEK ÖĞRENCİLER

SLOGAN

SIKICIİTİCİ (%)

Kalite kallevi, fiyat cüz’i, sapına
kadar...

43

Aç kapa, aç kapa

49,2

Aç kapa, aç kapa

43

Yıka ve çık

47,9

Eğitim Şart

40

Kalite kallevi, fiyat cüz’i, sapına
kadar...

45,3

Çakar çakmaz, çakan çakmak

40

Siz hala annenizin margarinini
mi kullanıyorsunuz?

42,6

Siz hala annenizin margarinini
mi kullanıyorsunuz?

40

Nazar etme n’olur, çiğne senin
de olur

38,6

Yıka ve çık

40

Hayatın Tadı

Aganigi naganigi

39

Çocuk da yaparım kariyer de

33,3

Bira bu kapağın altındadır

39

Aganigi naganigi

30,6

Alsak alsak bedavaya ne alsak

36

İmaj hiçbir şeydir, susuzluk her
şey! Susuzluğunu dinle...

30,6

Nazar etme n’olur, çiğne senin
de olur

35

Bira bu kapağın altındadır

29,3

İmaj hiçbir şeydir, susuzluk her
şey! Susuzluğunu dinle...

35

Alsak alsak bedavaya ne alsak

28

Ateş seni çağırıyoo

26

Eğitim Şart

24

Kontrolsüz güç güç değildir

23

Çişimi yapıyom, çişimi
yapıyom, popom kuru kalıyo

24

Hayatın Tadı

23

Çakar çakmaz, çakan çakmak

21,2

Just Do It

18

Ateş seni çağırıyoo

20,6

Çişimi yapıyom, çişimi yapıyom,
popom kuru kalıyo

15

On yüz baloncuk yuttum

On yüz baloncuk yuttum

14

Just Do It

Çocuk da yaparım kariyer de

10

Kontrolsüz güç güç değildir

SLOGAN

SIKICIİTİCİ (%)

36

20
18,6
15
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“Tablo 6”da sloganları sıkıcı ve itici olarak tanımlayan kız ve erkek öğrencilerin oranı
yüzde 31 ile birbiriyle örtüşmüştür. “Tablo 5” ve “Tablo 6” birlikte değerlendirildiğinde cinsiyetin
sloganlara ilişkin tutum belirlenmesinde etkili olduğu görülmüştür. “Tablo 6”da görüldüğü gibi kız
öğrenciler tarafından en az sıkıcı ve itici olarak nitelendirilen slogan “Çocuk da yaparım kariyer
de” olmuştur. Kız öğrencilerin yüzde 10’u tarafından sıkıcı-itici olarak tanımlanan slogan, erkek
öğrencilerde yüzde 33 olmuştur. Erkeklerin kız öğrenciler tarafından yüksek oranda sempatik ve
komik bulunan bir sloganı sıkıcı ve itici olarak nitelemesi, ürünün niteliği, doğrudan kadın hedef
kitlenin beklentilerine yönelik olarak hazırlanması ve reklam sloganının kadınların toplumsal
rolleriyle ilgili olması kapsamında değerlendirilmiştir. Ayrıca daha önce de belirtildiği sıkıcı ve
itici olarak nitelendirilen sloganların gündelik hayatta kullanılması ya da çevrelerinde duyulması
oranları da cinsiyet değişkeni bağlamında tutarlılık göstermiştir. Bundan dolayı olumsuz tutum
geliştirilen sloganların dil pratiklerine yansıması da düşük oranda olmuştur.
Sonuç ve De erlen irme
Gündelik hayat pratiklerinin nasıl oluştuğunu anlamak için, insanların kullandıkları dile,
imgelere, söylemlere bakmak gerekmektedir (Lefebvre, 1998: s.18). Gündelik dili oluşturan ve
yönlendiren birçok alan bulunmaktadır ve reklamlar bunlardan biridir.
Reklamlar birçok sözel ve görüntüsel öğenin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Reklamın
sözel öğelerinden biri ve en önemlisi olan reklam sloganları, reklamın ve markanın bilinirliliğini
sağlamaktadır. Düşünceleri bir kişiden diğerine aktaran ve düşüncelerin içinde şekil aldığı bir
alan olarak dil alışkanlıkları üzerinde, reklamların ve reklamlar tarafından yaratılan popüler dilin
etkinliğinin belirlenmesi bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur.
Reklam sloganları ile gündelik dil pratikleri arasındaki etkileşimi ortaya koymayı amaçlayan
araştırma sonucunda, reklam sloganlarının oluşturduğu özel dilin örneklem içerisinde yer alan
kız öğrencilerin yüzde 23,3’ü, erkek öğrencilerin yüzde 19,4’ü tarafından bilindiği saptanmıştır.
Ankete katılan kız öğrencilerin yüzde 33’ü, erkeklerin yüzde 24’ü reklam sloganlarını aile,
arkadaş, okul ya da iş çevrelerinden duyduklarını ifade etmiştir. Kız öğrencilerin ortalama yüzde
18’i, erkek öğrencilerin yüzde 15’i sloganları kendi dil repertuarlarına dâhil ettiklerini ifade
etmiştir. Katılımcıların reklam sloganlarını bir iletişim rutini haline getirmeleri ve kendi dil
pratiklerine dâhil etmelerine ilişkin oran, çevrelerinde bu dilin kullanıldığını duyma oranının
altında olmuştur. Bu sonuç, kız ve erkek katılımcıların popüler kültürün en önemli üreticisi
ve taşıyıcısı olan reklam dili ile aralarına bir mesafe koyma ihtiyacı ile ilişkilendirilmiştir. Bu
sonucu Wittgenstein’ın terminolojisiyle ifade edersek, katılımcılar bu dil oyununa sınırlı oranda
katıldıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca reklam sloganlarının gündelik dil pratikleri üzerindeki etkisi
kız öğrencilerde daha yüksek oranda saptanmıştır. Bu durum kız öğrencilerin reklam sloganlarını
günlük dil pratiklerinde daha çok kullandıklarını göstermiştir.
Araştırma kapsamında örneklem içinde yer alan öğrencilerin reklam sloganlarına ilişkin
tutumları da ölçümlenmiştir. Sloganları sempatik ve komik bulduğunu söyleyen kız öğrencilerin
oranı yüzde 39, erkeklerin yüzde 42 olmuştur. Sloganları sıkıcı ve itici olarak tanımlayan kız ve
70

Marmara İletişim Dergisi / Marmara University Journal of Communication • Yıl / Year: 2014 • Sayı / Issue: 21 • ss. 57-72

erkek öğrencilerin oranı yüzde 31 ile birbiriyle örtüşmüştür. Her ne kadar sloganları sempatik ve
komik bulanların oranı, sıkıcı ve itici bulanlardan yüksek olmuş olsa da, sloganlara yönelik tutum
belirtmeyenlerin oranı daha yüksek olmuştur. Ankete katılan öğrencilerin, reklam sloganlarını
gündelik dillerine neden dâhil etmedikleri bu noktadan hareketle değerlendirilebilir. Zira
katılımcıların herhangi bir tutum geliştirmediği sloganları gündelik hayatta kullanmaması tutarlı
bir tutum olarak değerlendirilmiştir.
Özetle, reklamlar aracılığıyla yaratılan ve söz kalıpları, adlandırmalar ya da jargonlardan
oluşan reklam dilinin, kız ve erkek öğrencilerin gündelik dil alışkanlıklarının bir parçası olmayı
başaramadığını ancak belirleyici düzeyde olmasa da sınırlı düzeyde etkili olduğunu söylemek
mümkündür. Reklam sloganlarının dil pratiklerine dâhil edilmesi noktasında kız ve erkek
katılımcılar arasında önemli bir farkın olmadığı, ortaya çıkan küçük farkın belirli sloganlar
çevresinde gerçekleştiği de araştırma sonunda ortaya çıkmaktadır. Buna göre, doğrudan kadın
ya da erkek hedef kitleye yönelik olarak pazarlanmasından ötürü örtük bir cinsiyetçi söylem
içeren ya da cinsiyete bağlı rol kalıpları doğrultusunda hazırlanan bazı sloganların (çocuk da
yaparım, kariyer de ya da aganigi naganigi gibi), kız ve erkek öğrencilerin kendileri ya da çevreleri
tarafından kullanılması ya da bunlara yönelik olumlu/olumsuz tutum geliştirilmesi üzerinde
etkili olduğu söylenebilmektedir.
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Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi
ve Türkiye’deki durumu
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Özet
Eğitim faaliyetleri ülkeler için büyük önem arz etmektedir. Çünkü eğitim, bireysel ve zihinsel
gelişimin temel dayanak noktasıdır. Kitle iletişim araçlarının hızlı bir ivme kazanması ise eğitim
üzerinde olumlu etki yaratmıştır. Radyo, televizyon, bilgisayar, uydu, internet gibi teknolojilerle
eğitimin çehresi köklü bir şekilde değişmiştir. İnternet teknolojisinin eğitimde kullanılmasıyla
birlikte “uzaktan eğitim” adı verilen kapsamlı bir öğretim hizmeti ortaya çıkmıştır. Bu çalışma
temel olarak uzaktan eğitimin tarihçesi üzerinde durmakta ve Türkiye’de uzaktan eğitimin güncel
durumunu irdelenmektedir. Çalışma sonucunda ise uzaktan eğitimin her yaştan her kesimden
tüm insanlar için bir hak olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, internet, açık öğretim, sanal sınıf, uzaktan eğitimin
tarihçesi

Historical development of distance education
and the situation in Turkey
Abstract
Education is very important for all of the countries. Because, education is the basic premise
of personal and intellectual development. Developing of mass media has a positive impact on
education. The face of education has changed with the technologies such as radio, television,
computers, satellites and the internet. Distance education has emerged with the use of internet in
education. This study mainly focuses on the history of distance education and the current status
of distance education in Turkey are examined. In conclusion, the fact that distance education has
emerged a right for everyone.
Keywords: Distance education, internet, open education, virtual classroom, history of distance
learning
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Giriş
Birey, doğduğu günden itibaren öncelikle ailesiyle iletişim kurmakta ve zihinsel açıdan
gelişim gösterdikçe çevresiyle bilgi alış-verişi gerçekleştirmektedir. Hayatının her noktasında
iletişim faaliyetleri içerisinde olan birey gerek yüz yüze gerekse de kitle iletişim araçları aracılığıyla
haberleşme sürecinin içerisinde aktif bir şekilde yer almaktadır. İletişim faaliyetlerinin yanında
eğitim olgusu insan hayatı adına büyük önem arz etmektedir. İlk eğitimin ailede başlamasıyla
birlikte iletişim öğesi kendisini açık bir biçimde göstermektedir. Eğitim sadece ailelerin,
toplulukların değil, ülkelerin geleceklerine de doğrudan etki etmektedir. Kişi eğitim aldıkça,
kendini geliştirdikçe içinde yaşadığı toplumun kültürünü, değer yargılarını, geleneklerini,
göreneklerini, özelliklerini öğrenebilmekte ve aldığı eğitime uygun bir şekilde içinde yaşadığı
gerçekliği anlamlandırabilmektedir. Eğitim aracılığıyla köklü bir değişim meydana gelmekte ve
bireyler kendilerini geliştirerek kişisel benliklerinin farkına varabilmektedirler.
Eğitimin bireysel ve toplumsal açıdan yüklenmiş olduğu birçok görev ve sorumluluk
bulunmaktadır. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için eğitim ayrı bir anlam ifade
etmektedir. Sadece okul hayatında değil, iş hayatında da eğitim birincil derecede öneme sahiptir;
çünkü eğitim süreci insan yaşamının son anına kadar devam etmektedir. Güdülen amaca göre
eğitim programları ve faaliyetleri de değişiklik göstermektedir. İnsanoğlu bir davranışın doğru
ya da yanlış olduğuna ancak yaşayarak ve tecrübe sahibi olarak kanaat getirebilmektedir.
Ancak eğitim, insanlara herhangi bir olay ya da durumla karşılaştıkları an nasıl ve ne şekilde
davranacaklarına dair çıkarımlarda bulunabilme özelliğini de kazandırmaktadır. Kapsama alanı
geniş dinamik bir süreç olan eğitim, duygulardan, düşüncelerden bağımsız olmamakla birlikte
karakter gelişimine etki önemli bir güç durumundadır.
Günümüzde eğitim, yeni iletişim teknolojilerinin etkisiyle çehresini giderek değiştirmektedir.
Sayısal sistemlerin ortaya çıkışı ve internet teknolojisinin gelişim göstermesi ile birlikte eğitim
alanında zaman ve mekân sınırları ortadan kalkmış, böylelikle geçmişte mektuplar aracılığıyla
gerçekleşen uzaktan eğitim hizmeti dünya genelinde giderek yaygınlaşmaya başlamıştır. Özellikle
eğitim-öğretim faaliyetlerinin kimi alanlarda belli bir ücrete tabii olması ve fırsat eşitliğinin
yaratılması adına uzaktan eğitim uygulamaları ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu çalışmada
uzaktan eğitim uygulamalarının geçmişten günümüze değin geçirmiş olduğu evreler kronolojik
bir şekilde verilerek bu uygulamaların özellikleri ve toplum üzerindeki etkileri aktarılmaya
çalışılacak, Türkiye’de uzaktan eğitime yönelik atılan adımlar ve uzaktan eğitimin güncel durumu
detaylı bir şekilde irdelenecektir.
aktan e itime kavramsal ir akış
Eğitim ve öğretim birbiriyle sıkı bir ilişki içerisinde faaliyet gösteren iki kavramdır. Genel
bir ifadeyle eğitim; “belirlenen hedefler doğrultusunda bireylerin yaşantılarında, davranışlarında
değişiklikler oluşturma süreci” şeklinde ifade edilebilmektedir. Bununla birlikte bireyin hayatı
yaşadıkları ve öğrendikleri yoluyla değişikliğe uğrayabilmektedir. Eğitim, kişisel gelişim
sürecini destekleyen ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilen faaliyetler bütünü olarak da
tanımlanabilmektedir (Çetin ve diğerleri, 2004: 144).
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İletişim teknolojilerinin globalleşmesi küresel eğitim sisteminin oluşmasına neden
olmuş; internet, fiber optik, bilgisayar, televizyon ve diğer bilişim sistemlerinde yaşanan baş
döndürücü gelişmeler eğitimde yeni uygulamaların meydana gelmesini sağlamıştır. Böylelikle
posta yoluyla başlayan uzaktan eğitim farklı boyutlar kazanmaya başlamıştır. Kısaca uzaktan
eğitim; “birbirlerinden kilometrelerce uzaklıkta farklı ortamlarda olan öğretmen ve öğrencilerin,
birbirleriyle görüntülü ve sesli olarak etkili iletişim kurabilmesi”dir. Gerek Türkiye’de, gerekse de
dünyada uzaktan eğitim toplumsal gelişim adına önemli bir konuma sahiptir (İşman, 2011:
3-4). İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite gibi kurumların yanında bakanlıklar, kurslar, devlet
kurumları… vb. da uzaktan eğitim uygulamalarından sıklıkla faydalanmaktadırlar.
Maddi durumu el vermeyen, öğrenim görebilme şansı olmayan insanların daha çok
faydalandığı uzaktan eğitim geniş bir ifadeyle; elektronik olan ya da olmayan sistemler aracılığıyla
özel iletişim yöntemleri gerçekleştirilerek zaman ve mekân sınırlarını ortadan kaldıran birçok
öğrenme faaliyetini kullanıcılara sunan planlı, tasarlanmış kapsamlı bir öğrenme faaliyetidir
(Altıparmak ve diğerleri, 2011: 320). Uzaktan eğitim, ülkelerin çağa ayak uydurabilme çabalarını
da işaret etmektedir. Gelişmiş ülkeler yaşam boyu eğitim faaliyetlerine büyük önem vermektedir.
Bu açıdan uzaktan eğitim, ülkelerin öğrenim faaliyetlerini sürekli bir hale getirebilmeleri
için biçilmiş bir kaftandır. Fiziki ve maddi koşulların yetersizliği ülkeleri uzaktan eğitim
uygulamalarına önemli ölçüde yatırım yapmaya zorlamaktadır. Uzaktan eğitim aracılığıyla farklı
ortamlardaki kişi ve eğitmenler bir araya gelebilmektedir.
Uzaktan eğitim üzerine çalışmalarını gerçekleştiren Wedemeyer bu sistemde öğrencinin
bağımsız olduğunu savunmuş ve uzaktan eğitimi “bağımsız çalışma” şeklinde tanımlamıştır.
Wedemeyer, böylece öğretmen ve öğrencinin zorunlu iş yükünden kurtulacağını belirtmiş,
bireysel farklılıkların uzaktan eğitim uygulamaları ile yok olacağını iddia etmiştir. Holmberg ise
uzaktan eğitim aracılığıyla öğrencilerin ders aldıkları ortamda daha rahat hareket ettiğini ifade
etmiş, sürekli gözetim sorununun ortadan kalkmasıyla başarı düzeylerinin yükselttiklerinin
altını çizmiştir. Böylece öğrencilerin iletişim sürecine aktif bir şekilde katıldıklarını ve bu
eğitim neticesinde güdülenmenin meydana geldiğini aktarmıştır. Uzaktan eğitim için uzaklık
ve özerklik kavramlarını kapsayan farklı bir kuram geliştiren Moore ise tamamen okul ortamı
dışında bir eğitim anlayışını benimsemiştir. Ona göre okul, öğrenme işleminin gerçekleştiği
yerleşim birimidir. Moore ise kuramını oluştururken etkileşim olgusu üzerine vurgu yapmış,
eğitmen ile kurulan etkileşim neticesinde öğrencinin başarısının arttığını belirtmiştir (Karataş,
2003: 93-95).
Genel bir ifadeyle uzaktan eğitim; hiyerarşik, kararlı, karmaşık, doğrusal olmayan bir
öğretim sistemi şeklinde nitelendirilebilmektedir. Her şeyden önce uzaktan eğitimi planlı bir
şekilde yürütülen ve yeni iletişim teknolojileri tarafından desteklenen kapsamlı bir öğrenim
sürecidir. Bununla birlikte uzaktan eğitim kavramının temelinde dört ana unsur yer almaktadır.
Bu unsurları aşağıdaki gibi sıralayabilmek mümkündür (Özarslan, 2008: 56):
t 6[BLUBO FʓŔUŔN  EFWMFU LVSVNMBS BSBDMʓZMB GPSNFM CŔS FʓŔUŔN ŔNLBO TVONBLUBES
Öğrenci başarılı olduğu takdirde diploma, sertifika alabilme şansına sahip olmaktadır.
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t 6[BLUBOFʓŔUŔNVZHVMBNBMBSBSBDMʓZMBÚʓSFUŔNFMFNBOMBSWFÚʓSFODŔMFSGBSLM[BNBO
mekânlarda bir araya gelebilmektedirler.
t 6[BLUBO FʓŔUŔN IFN Fʰ[BNBOM TFOLSPO  IFN EF BZS [BNBOM BTFOLSPO  CŔS ʰFLŔMEF
gerçekleştirilebilmektedir. Bunun yanında uzaktan eğitim yeni iletişim teknolojileri
aracılığıyla etkileşim imkânı da sunabilmektedir.
t 6[BLUBO FʓŔUŔN LBZOBL ZB EB LBZOBLMBS BSBTOEB CBʓMBOU TBʓMBONBTO
gerçekleştirmektedir. Böylelikle daha kolay bir şekilde bütçe, tasarım, iletim planlaması
meydana getirilebilmektedir.
aktan e itimin kapsamı ve temel ö ellikleri
Gerek Türkiye’de, gerekse de dünyada eğitime atfedilen değer çok büyüktür. Ülkelerin
gelişmişlik düzeyleri eğitim ve öğretim seviyeleriyle doğru orantıya sahiptir. Fırsat eşitsizliği
eğitimin en temel sorunlarının başında gelmektedir. Özel okulların varlığı ve sınıflarda okuyan
öğrenci sayıları derslerin verimini etkilemektedir. Geleneksel eğitimde yaşanan bir diğer sorun da
öğretim programlarında yaşanan plansızlıktır (Altuncı vd., 2009: 315-316). Sınıflardaki materyal
sayısının ve fiziki koşulların istenen düzeyde olamayışı uygulamalı eğitim projelerinin gelişim
göstermesi önündeki en büyük handikaptır. Geleneksel eğitimde yaşanan altyapı sorunları,
maddi problemler ve teknolojik yetersizlik uzaktan eğitim uygulamalarının gelişim göstermesini
sağlamıştır. Köklü bir geçmişi bulunan uzaktan eğitim hizmetlerinin ortaya çıkmasını gerektiren
nedenler aşağıdaki şekilde sıralanabilmektedir (Odabaş, 2004: 2):
t (MPCBMMFʰNF ŔMF CŔSMŔLUF UPQMVNTBM EŔOBNŔ[N EFʓŔʰNFZF CBʰMBNʰ  ŔOTBO IBZBUOB CBʓM
olarak ekonomik ve toplumsal koşullar çehresini değiştirmiştir.
t 5PQMVNTBM WF FLPOPNŔL LPʰVMMBSO EFʓŔʰŔN HÚTUFSNFTŔZMF ZFUŔʰNŔʰ Ŕʰ HàDàOF ŔIUŔZBÎ
artmış, buna karşın çalışan insan gücü o ölçüde azalmaya başlamıştır.
t ±BʓN[EB CŔMHŔ TFSNBZF WF ŔʰHàDà HŔCŔ GBLUÚSMFSŔO EF ÚOàOF HFÎFSFL FLPOPNŔL BÎEBO
önemli bir duruma gelmiştir.
t ɗMFUŔʰŔN CŔMHŔTBZBS UFLOPMPKŔMFSŔOŔO HFMŔʰŔN HÚTUFSNFTŔZMF CŔSMŔLUF CŔMHŔ EBIB I[M CŔS
şekilde yayılmaya başlamış, doğru ve güncel bilgiye olan ihtiyaç artmıştır.
t 4BEFDFPLVMMBSEBEFʓŔM EFʓŔʰFOFLPOPNŔLWFUPQMVNTBMLPʰVMMBSBBZBLVZEVSBCŔMNFLŔÎŔO
personel ve işçilerin de eğitimine ihtiyaç duyulmaya başlamıştır.
Uzaktan eğitim, geleneksel eğitime oranla çok daha büyük fırsatlar sunmaktadır. Varol;
uzaktan eğitimin yeni iletişim teknolojileriyle bütünleşmesinin etkileşim imkânı doğuracağını
ifade etmektedir. Tek yönlü eğitim akışının uzaktan eğitim uygulamalarıyla sona ereceğini
belirtmektedir. Bununla birlikte; Varol (akt. Çoban, 2013: 2) uzaktan eğitimi geleneksel eğitimden
ayıran birçok özelliğin var olduğuna dikkat çekmektedir. Bu özellikleri şu şekilde sıralayabilmek
mümkündür.
t 6[BLUBOFʓŔUŔNTàSFLMŔWFLFTŔOUŔTŔ[FʓŔUŔNŔNLÉOTBʓMBNBLUBES
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t 6[BLUBO FʓŔUŔN LŔʰŔZF Ú[FM EFST ŔNLÉO TBʓMBNBLUB WF [BNBO LVMMBONO LŔʰŔZF
bırakmaktadır.
t (FMFOFLTFM FʓŔUŔNEF ÚʓSFODŔ WF ÚʓSFUNFO CŔS BSBEB CVMVONBL [PSVOEBZLFO V[BLUBO
eğitimde bu zorunluluk bulunmamaktadır.
t 6[BLUBO FʓŔUŔNEF [BNBO WF NFLÉO TOSMBNBTOO PMNBEBO IFS PSUBNEB WF [BNBO
diliminde eğitimin alınabilmesi sağlanmaktadır.
t 6[BLUBO FʓŔUŔNEF ÚʓSFODŔOŔO EVSVN EFʓFSMFOEŔSŔMNFTŔ WF LZBTMBONBT EBIB LPMBZ CŔS
şekilde gerçekleşmektedir.
t 6[BLUBO FʓŔUŔNEF QTŔLPMPKŔL GBLUÚSMFS EFWSFEFO ÎLNBLUB WF ÚʓSFODŔ FʓŔUNFOŔO CBTLT
altında kalmaksızın kendi özgür iradesi ile öğrenme faaliyetini gerçekleştirmektedir.
t 6[BLUBOFʓŔUŔNEFFʓŔUNFOWFÚʓSFODŔZŔCŔSBSBEBCVMVʰUVSBCŔMFDFLGBSLMŔMFUŔʰŔNZPMMBS
kullanılmaktadır.
t 6[BLUBOFʓŔUŔNHFSFLFʰ[BNBOM TFOLSPO HFSFLTFEFFʰ[BNBOM BTFOLSPO PMNBZBOCŔS
şekilde gerçekleştirilebilmektedir.
t 6[BLUBO FʓŔUŔN BSBDMʓZMB FULŔMFʰŔN TBʓMBONBLUB  CÚZMFMŔLMF FʓŔUŔNEFLŔ WFSŔN
artmaktadır.
t 6[BLUBO FʓŔUŔN BSBDMʓZMB HFSFL FʓŔUNFO  HFSFL ÚʓSFODŔ  HFSFLTF EF EFST NBUFSZBMMFSŔ
kolay bir şekilde bir araya getirilebilmektedir.
Uzaktan eğitim çeşitli yöntemler aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir. Uzaktan eğitimde
amaç bir noktadan birçok noktaya eğitim faaliyetlerinin ulaştırılmasıdır. Bu yöntemler Şekil 1’de
gösterilmiştir.

ekil : Uzak Eğitim Yöntemleri

(Çukadar ve Çelik, 2003: 34)
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Bilgisayar tabanlı öğretim; CD, DVD gibi ortamlar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Online
öğretimde ise sanal ortam, sosyal medya, internet ve intranet kullanılmaktadır. Elektronik
öğretim daha kapsayıcı bir niteliktedir. Her türlü elektronik iletişim teknolojisinin (uydu yayını,
televizyon yayını, video yayını, internet, intranet, CD, DVD) kullanılarak gerçekleştirilen
elektronik öğretim günümüzde popüler bir durumdadır. Uzaktan eğitim ise yukarıda sayılan tüm
yöntemlerin bir arada kullanıldığı çok kapsamlı ve yenilikçi bir eğitim hizmetidir.
Wedemeyer (akt. Nizam, 2004: 2-3), eğitim için gereken dört unsurun öğretmen, öğrenci,
iletişim ortamı, öğretecek-öğrenilecek materyal olduğunu ifade etmiş ve uzaktan eğitim
sisteminin sahip olması gereken özellikleri on başlık altında toplamıştır:
t 6[BLUBOFʓŔUŔNEFÚʓSFODŔMFSFEBIBGB[MBTPSVNMVMVLZàLMFONFMŔWFFʰŔUMŔLTBʓMBONBMES
t .FLÉOWF[BNBOLTUMBNBTPMNBEBOÚʓSFODŔMFSŔTUFEŔLMFSŔʰFLŔMEFÎBMʰBCŔMNFMŔEŔSMFS
t 'BSLM PSUBN WF ZÚOUFNMFS LVMMBOMBSBL BOMBUMBO LPOVOVO FO ŔZŔ ʰFLŔMEF ÚʓSFUŔMNFTŔ
gerçekleştirilmelidir.
t ½ʓSFODŔMFSEFSTÎBMʰNBTàSFMFSŔOEFÚ[HàSCSBLMNBMES
t ,VSTMBSOZFOŔEFOEà[FOMFONFTŔ EFSTWFLVSTŔÎFSŔLMFSŔOŔOHFMŔʰUŔSŔMNFTŔTBʓMBONBMES
t ½ʓSFODŔMFSF LVSTŔZFSMFSFGBSLMGPSNBUWFNFUPUMBSEBFʓŔUŔNŔNLÉOTVOVMNBMES
t 6[BLUBO FʓŔUŔN VZHVMBNBMBSOO CBʰBSM PMBCŔMNFTŔ ŔÎŔO ÚʓSFUŔDŔMFSŔO ÚʓSFODŔMFSF EBIB
fazla zaman ayırması gerekmektedir.
t ½ʓSFODŔMFSBSBTOEBLŔCŔSFZTFMGBSLMMLMBSOPSUBEBOLBMESMBCŔMNFTŔŔÎŔOÚʓSFODŔMFSFGBSLM
imkânlar sunulmalıdır.
t #àUàO ÚʓSFUŔN PSUBNMBS WF NFUPUMBSOO FULŔO CŔS ʰFLŔMEF HFMŔʰUŔSŔMNFTŔ WF FʓŔUŔN
programlarına entegre bir hale getirilmesi gerekmektedir.
t ½ʓSFODŔCBʰBSTOOEFʓFSMFOEŔSŔMNFTŔOPLUBTOEBCŔSLTNLTUBTMBSOPSUBEBOLBMESMNBT
gerekmektedir.
Uzaktan eğitim üzerine çalışmalarını sürdüren Urdan ve Weggen (2000: 3-7), bu sistemin
çok geniş bir kapsama alanına sahip olduğunu ifade etmiştir. İki araştırmacı günümüzde uzaktan
eğitimin yapılmasının zorunlu bir duruma geldiğini belirterek, bu zorunluluğu birkaç madde ile
açıklamışlardır:
t 6[BLUBOFʓŔUŔNŔOFULŔMFʰŔNMŔCŔSʰFLŔMEFHFSÎFLMFʰUŔSŔMNFTŔ ÚʓSFONFZŔUFʰWŔLFUNFLUFEŔS
t )FSÚʓSFODŔOŔOÚʓSFONFHàDàGBSLMPMEVʓVOEBOQSPHSBNMBSCVI[BHÚSFEà[FOMFOFCŔMmektedir.
t ½ʓSFODŔMFSEŔMFEŔLMFSŔ[BNBOEŔMŔNŔŔÎFSŔTŔOEFŔTUFEŔLMFSŔQSPHSBNUBLŔQFEFCŔMNFLUFEŔSMFS
t ½ʓSFODŔCŔMHŔZFŔIUŔZBÎEVZEVʓVIFSBOV[BLUBOFʓŔUŔNVZHVMBNBMBSOEBOGBZEBMBOBCŔMmektedir.
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t #ŔSFCŔS LŔʰŔZF Ú[FM FʓŔUŔN OFEFOŔZMF ÚʓSFODŔMFSŔO QFSGPSNBOTOEB BSUʰ NFZEBOB
gelmektedir.
t 6[BLUBOFʓŔUŔNCŔSBSBEBÎBMʰNB[PSVOMVMVʓVOVPSUBEBOLBMESNBLUBWFCŔSFZTFMÎBMʰNB
imkanı sağlamaktadır.
t 5FLOPMPKŔ BMBOOEB NFZEBOB HFMFO EFʓŔʰNFMFS CŔMHŔZF FSŔʰŔNŔO I[MBONBTO [PSVOMV
kılmaktadır.
t &MFLUSPOŔLÚʓSFUŔNCŔMHŔTBZBSUFLOPMPKŔTŔZMFFSLFOZBʰMBSEBUBOʰBOÚʓSFODŔMFSŔOLBUMNO
arttırmaktadır.
t ,VSTB  PLVMB  FʓŔUŔN LVSVNVOBy WC HŔUNFL ŔÎŔO TBSG FEŔMFO [BNBO LBZC PSUBEBO
kaybolmaktadır.
t 6[BLUBO FʓŔUŔN TŔTUFNŔ ÚʓSFOŔN NBMŔZFUMFSŔOŔO EàʰNFTŔOŔ TBʓMBNBLUB WF NBEEŔ LàMGFU
sorununun önüne geçmektedir.
t 6[BLUBOFʓŔUŔNTŔTUFNŔ LŔʰŔMŔLÚ[FMMŔLMFSŔOEFOEPMBZUPQMVIBMEFEFSTBMNBZTFWNFZFO
öğrencilerin verimini yükseltmektedir.
t 6[BLUBOFʓŔUŔNTBZFTŔOEFÚʓSFOŔNCFMMŔCŔS[BNBOEŔMŔNŔŔÎFSŔTŔOEFHFSÎFLMFʰFOCŔSGBBMŔZFU
olmaktan çıkmakta ve sürekli hale gelmektedir.
t 6[BLUBO FʓŔUŔN BSBDMʓZMB FʓŔUŔNEF ZBʰ TPSVOV PSUBEBO LBMLNBLUB ZFUŔʰLŔOMFS EF CV
hizmetten faydalanabilmektedir.
t ɗʰIBZBUOEBZBʰBOBO[PSMVLPʰVMMBSOFEFOŔZMFʰŔSLFUMFSFʓŔUŔNNBMŔZFUMFSŔOŔB[BMUBCŔMNFL
adına uzaktan eğitim uygulamalarından faydalanmaktadırlar.
t 6[BLUBOFʓŔUŔNTŔTUFNŔOŔOŔOUFSOFUUFLOPMPKŔTŔOŔOBMUZBQTOEBOGBZEBMBONBTZMBCŔSMŔLUF
bilgi aktarımı hızlı bir şekilde gerçekleşmeye başlamıştır.
t 6[BLUBO FʓŔUŔN BSBDMʓZMB DPʓSBGŔ PMBSBL GBSLM ZFSMFSEF ZBʰBZBO ŔOTBOMBS BZO FʓŔUŔN
programını alabilmektedir.
t %BIB FTOFL LPʰVMMBSEB ÎBMʰBO QFSTPOFM V[BLUBO FʓŔUŔN BSBDMʓZMB FTOFL CŔS ʰFLŔMEF
öğrenim faaliyetlerini sürdürebilmektedir.
Uzaktan eğitimin ortaya çıkışı ve kapsama alanını genişletmesinde globalleşme (küreselleşme)
faktörü ön planda yer almaktadır. Stuart Hall, yeni zamanlar olarak nitelendirdiği küreselleşme
sürecinin iki ayağı olduğunu belirtmektedir. Bunlardan ilki yeni enformasyon teknolojilerine
yönelik gerçekleştirilen yapılanma süreci, diğer ise emek gücünün daha esnek bir hale gelmesi ve
bu gücün âdemi merkezileşen bir şekle getirilmesidir. Hall’un da altını çizdiği gibi globalleşme
sürecinin alt yapısını ekonomik ve teknolojik gelişmeler meydana getirmektedir (Güzel, 2007: 181).
Globalleşmenin eğitim kurumlarını dönüşüme uğrattığı düşüncesi giderek ön plana
çıkmaktadır. Eğitim, teknoloji ve bilim arasında karşılıklı bir etkileşim söz konusudur. Uzaktan
eğitim, bu etkileşim sürecinin merkezinde yer almaktadır. Teknoloji eğitiminin amacı genel olarak
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ülkelerdeki okuryazar oranlarını arttırmak ve bu seviyeyi maksimum seviyeye ulaştırmaktır. İş
gücünü doğru ve verimli bir şekilde kullanmak işverenler ve ülke ekonomisi adına büyük önem arz
etmektedir. Gerek temel eğitim, gerekse de mesleki eğitim faaliyetleri bu sistem aracılığıyla daha
verimli bir hale getirilebilmektedir. Program kapsamında gündelik hayatta da kullanılan pratik
bilgiler katılımcılara sunulmaktadır. Eğitimde de teknoloji yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.
Kaynak bulunması, nitelikli personel yetiştirilmesi gibi gerekçelerin varlığı nedeniyle uzaktan
eğitim uygulamaları hız kazanmaya başlamıştır.
aktan e itimin tarihsel gelişimi
Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimine bakıldığı vakit bu teknolojinin 1700’lü yıllara kadar
uzandığı görülmektedir. Uzaktan eğitim uygulamaları ilk olarak mektuplar aracılığıyla başlamıştır.
Ancak bazı kaynaklara göre 20 Mart 1728 tarihi ise uzaktan eğitimin gelişimi açısından büyük
bir öneme sahiptir. Çünkü bu tarihte Boston Gazetesi’nde “Steno Dersleri”nin verileceği belirtmiş
ve bu derslerin uzaktan eğitim aracılığıyla gerçekleştirileceği açıklanmıştır. 1833 yılında verilen
bir ilanda açık bir şekilde mektuplar kullanılarak öğrenim gerçekleştirileceği ifade edilmiştir
(Çoban, 2013: 2).
1840 yılında İngiltere’de Isaac Pitman tarafından mektupla uzaktan eğitim uygulamalarının
başladığı belirtilmektedir. Pitman, mektuplar aracılığıyla öğrencilerine İncil eğitimi vermiştir.
Bununla birlikte Pitman, not değerlendirme sistemini de oluşturmuş ve öğrencilerine yaptıkları
çalışmalar neticesinde başarı notu vermiştir. İngiltere’de mektupla uzaktan eğitim uygulamalarını
Amerika Bileşik Devletleri rol model olarak almış ve 1883 yılında Mektupla Eğitim Üniversitesi
kurulmuştur. Önceleri halkın yoğun ilgi gösterdiği bu kurum kısa bir süre sonra faaliyetlerini
sona erdirmek zorunda kalmıştır (Nizam, 2004: 9).
Almanya da uzaktan eğitim noktasında öncü ülkeler arasında yer almaktadır. Uzaktan eğitim
uygulamalarının temelleri 1856 yılında atılmış, “Tele Colleg”, “Schulfernsehen”, “Fern Universitat”
ve “Deutsch Institut Fur Fernstudien” gibi uzaktan eğitim kurumları günümüze kadar gelmiştir.
Fransa’da da uzaktan eğitime önemli ölçüde yatırım yapılmış ve 1907 yılında ilk çalışmalar
gerçekleştirilmiştir. 1939 yılına gelindiğinde Fransa’da resmi olarak Uzaktan Eğitim Merkezi
kurulmuş ve halka hizmet vermeye başlamıştır. Aynı şekilde Rusya’da da bu yıllar içerisinde
uzaktan eğitime yönelik farklı proje ve uygulamalar geliştirilmiş ve bunlar halka sunulmuştur
(Antalyalı, 2004: 8).
Fransa’da mektupla uzaktan eğitim hizmetlerinin 1930’lu yıllarda öncelikle özel kurumlar
tarafından başlatıldığı ve devletin bu uygulamaları desteklediği görülmektedir. 1940 yılında
Ulusal Tele Eğitim Merkezi (CNTE), bugün (CNED) Ulusal Uzaktan Eğitim Merkezi adını alarak
savaş yıllarında da eğitim uygulamalarına yoğun bir şekilde devam etmiştir. Gerek öğrenciler
gerekse de halk uzaktan eğitimin önemini en baştan kavramış ve rağbet göstermiştir. 1944-1945
yıllarında 1413, 1963 yılında 73 bin ve 1971 yılında 158 bin kişi uzaktan eğitim alabilmek için
merkeze kayıt yaptırmıştır (Edanich akt. Papi ve Büyükaslan, 2007: 2). Fransa’da 1970’li yıllardan
itibaren görsel işitsel formasyonun ortaya çıkmasıyla önce uydu sonra kablolu yayıncılıkla
uzaktan eğitim uygulamaları hız kazanarak devam etmiştir. 1980’li yılların başlangıcıyla birlikte
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bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler uzaktan eğitimi olumlu bir şekilde etkilemiş; CDROM, internet ve bilgisayar teknolojileri aracılığıyla eğitim hizmeti verilmeye başlanmıştır.
Kitle iletişim araçlarında yaşanan hızlı değişim uzaktan eğitim uygulamalarının çehresini
değiştirmiştir. 1920’li yıllarda Amerika Bileşik Devletleri’nde radyo yayınlarının başlamasıyla
üniversiteler kendi radyolarını kurmaya başlamış ve eğitim hizmetlerini kitlelere sunmuşlardır.
1923 yılında ise eğitsel radyo programları başlamış ve bu amaçla 500’ün üzerinde farklı radyo
istasyonu hizmet vermeye başlamıştır. 1930’lara gelindiğinde radyo bütün dünya genelinde
kullanılmaya başlanmış ve eğitim programları hız kazanmıştır. Radyo programları aracılığıyla
ulaşım, çiftçilik, bilim ve teknoloji gibi konularda halk bilgilendirilmiştir. Aynı şekilde yayınlar
hemen hemen bir milyon öğrenciye ulaşmış ve böylelikle radyo yayınları aracılığıyla uzaktan
eğitim uygulamaları tercih edilmiştir. 1945 yılı öncesine kadar radyo yayın teknolojisinin masraflı
olması, alıcı sayısındaki eksiklik nedeniyle radyo aracılığıyla uzaktan eğitim istenilen düzeyde
gelişim gösteremese de bu yıldan sonra çocuklara yönelik eğitsel programların sayısındaki artış
uzaktan eğitimin güç kazanmasını sağlamıştır (Çoban, 2013: 2).
Japonya da uzaktan eğitime önem veren ülkelerin başında yer almaktadır. 1948 yılında
öğretim yasası kapsamında askerlere, okullara devam edemeyen ya da okullardan uzak
bulunanlara ders verme amacıyla uzaktan eğitim uygulamaları başlamıştır. Bu çerçevede tüm
öğrencilere orta, lise ve yükseköğretim kademesinde eğitim imkânı sağlanmıştır. Japonya’nın
tercih ettiği uzaktan eğitim modeli İngiltere’ninkine oldukça benzerdir. Kanada ise Amerika
Bileşik Devletleri’nden esinlenerek kapsamlı bir uzaktan eğitim hizmeti sunmaya çalışmıştır.
Kanada’da köklü bir geçmişe sahip uzaktan eğitim uygulamaları dünyanın dört bir tarafından
hali hazırda kullanılmaktadır (Antalyalı, 2004: 9).
Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere, gelişmekte ve az gelişmiş ülkelerde de uzaktan eğitime
yönelik önemli adımlar atılmıştır. Güney Afrika’da 1873 yılında Ümit Burnu Üniversitesi kurulmuş
ve uzaktan eğitime yönelik çeşitli programlar açılmıştır. İsveç’te ise Hang Hermod öncülüğünde
mektupla öğretim yapılan lise kurulmuştur. 1910 yılında Avustralya’da yükseköğretim kademesine
hizmet verebilmek adına ülkenin ilk uzaktan eğitim kuruluşu meydana getirilmiştir. Böylelikle
uzaktan eğitim alan öğrencilere de eğitim hakkından faydalanma imkânı sağlanmış ve bu hak
ülke geneline sunulmuştur. Dünya genelinde önemi kavranan uzaktan eğitim uygulamalarına
İtalya, Kanada, Hindistan, Polonya, İsrail, İspanya’dan da destek gelmiştir. Böylelikle çeşitli
projeler geliştirilmiş ve bu projeler kademeli olarak hayata geçirilmiştir. Yine 1949 yılında
Avustralya’da üniversiteye kaydolan öğrencilerin ders programları ve danışmanlık işlemlerini
gerçekleştirebilmek adına Üniversite Dışı Öğretim Fakültesi kurulmuştur.
Asya kıtasında da uzaktan eğitime yönelik çeşitli projeler geliştirilmiştir. 1950 yılında
Çin’de kurulan Mektupla Eğitim Merkezi, uzaktan eğitimin gelişimini sağlamıştır. 1960’lı
yıllara gelindiğinde mektupla eğitim ön plana çıkmaya başlamış; Japonya, Malezya, Hindistan
gibi ülkelerde de bu sistem halkın kullanımına sunulmuştur. 1964 yılında devlet tarafından
Zambiya’da mektupla eğitim veren bir öğrenim kurumu oluşturulmuştur. 1966-68 yılları arasında
Polonya’da test amaçlı uzaktan eğitim çalışmaları başlamış ve öğrencilere televizyon aracılığıyla
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uzaktan eğitim imkânı sunulmuştur. Radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçlarında yaşanan
hızlı değişim bu mecraların uzaktan eğitim alanında da kullanılmasını sağlamıştır. 1972 yılına
gelindiğinde İspanya tarafından Ulusal Uzaktan Öğretim Üniversitesi kurulmuş ve toplumun
geniş bir kesimine eğitim imkânı sağlanmıştır. Bu dönem içerisinde Avrupa’nın gelişmiş
ülkelerinde günümüz uzaktan eğitim sistemlerinin temelleri atılmıştır. 1974 yılında İngiltere’de
National College kurulmuş ardından Almanya’da Hagen Açık Öğretim Üniversitesi hizmet
vermeye başlamıştır (Uşun, 2006: 215).
1980’lere doğru gelindiğinde Tayland’da devlet eliyle kurulan bir üniversite olan STOU,
maddi, coğrafik vb. nedenlerden dolayı üniversitede okuyamayan öğrencilere hizmet amacıyla
çeşitli programlar organize etmiştir. STOU, kurs ya da eğitim programlarına katılan öğrencilere
3 derecede (master, bakalorya ve sertifika) vermiştir. 1984 yılında Hollanda’da STOU’ya yapısal
olarak benzeyen Hollanda Açık Üniversitesi kurulmuş ve bu üniversite öğrencilerini Eylül ayında
kabul etmiştir. 1989 yılına gelindiğinde Hindistan uzaktan eğitimi merkeze alan kapsamlı bir
proje geliştirmiştir. Hindistan’daki yetkililer yüksek öğretimi doğrudan halka ulaştırabilmek
adına Open School’u (Açık Okul) faaliyete geçirmiştir. Aynı yıl içerisinde bu kurum ülkenin
geneli tarafından ilgi görmüş ve National Open School (Ulusal Açık Okul) adını almıştır. 1990’lı
yılların başlarında ise Yeni Zelanda’da Mektupla Öğretim Okulu hizmet vermeye başlamıştır.
Uzaktan eğitim uygulamaları yabancı dil öğretimi amacıyla da kullanılmıştır. İngiltere’de
1980’li yıllarda radyo ve televizyon yoluyla Fransızca öğretmek amacıyla National British Program
adıyla bir hizmet sunulmuştur. Bu program radyo ve televizyon yayınları aracılığıyla öğrencilere
ulaştırılmış ve telefon aracılığıyla soru-yanıt servisi oluşturulmuştur. Böylelikle öğrenciler ve
eğitmenler arasında sınırlı bir şekilde de olsa geri bildirim (feedback) sağlanabilmiştir. Benzer
bir program Kanada’da da uygulanmıştır. Manitabo ve Ontario’da telefon aracılığıyla uzaktan
eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiş ve bu sayede örgün eğitime dâhil olamayan kişiler yabancı
dil öğrenme imkânına sahip olmuşlardır. Daha sonraki süreçte çalışma dergileri ve ses kasetleri
uzaktan öğrencilere eğitim imkânı sağlanmış ve her ünitenin belli bir noktasında eğitmen ile
telefon hatları üzerinden görüşülmüştür. Böylelikle öğrenciler telefon üzerinden sözlü pratik
yapma imkânına kavuşmuştur (Adıyaman, 2002: 93).
Kablolu yayın teknolojilerinin gelişimi ve fiber optik teknolojisinin kullanılmaya
başlanmasıyla 1990’lı yıllarda Amerika Bileşik Devletleri North Caroline Eyalet Üniversitesi’nde
(NCSU) “Televizyonla Japonca Dil Programı” geliştirmiştir. North Caroline Eyalet Üniversitesi’nde
eğitmenler tarafından oluşturulan içerik görsel öğelerle desteklenmiştir. Eğitmenlerin belirli
saatlerde öğrencilerle irtibata geçerek derslerle ilgili geri bildirim alabilmişlerdir. Güney Afrika
Üniversitesi’nde de uzaktan eğitime yönelik önemli adımlar atılmış ve “Uzaktan Eğitim Yoluyla
Mandarin Çincesi Öğretimi Programı” oluşturulmuştur. Bu program 16 farklı ses kaseti, çeşitli
eğitmen mektupları ve ödevleri içeren üç rehber ile hizmet vermiştir. Bununla birlikte öğrencilere
dışarıdan destek olabilmek amacıyla slaytlar, telekonferans hizmetleri de sunulmuştur. İsrail’de
bulunan Open University ile öğrencilere uzaktan eğitim sayesinde ikinci yabancı dil öğrenme
imkânı sağlamıştır (Adıyaman, 2002: 93).
82

Marmara İletişim Dergisi / Marmara University Journal of Communication • Yıl / Year: 2014 • Sayı / Issue: 21 • ss. 73-94

Türkiye’de ise uzaktan eğitime yönelik ilk adımlar 1927 yılında atılmıştır. Özellikle eğitim
kurumlarının fiziki eksikleri uzaktan eğitimin gelişim göstermesini sağlamıştır. Bu sistem
zamanla ilk, orta, lise, yükseköğretim derecelerinde de aktif bir şekilde kullanılmıştır. 2 Haziran
1927 tarihinde Milli Eğitim Bakanı, Müsteşar, Milli Talim ve Terbiye Azaları, 11 Maarif Emini
ve Umum Müdürü bir araya gelerek Türkiye’de eğitimin temel sorunlarını ele almışlardır. Bu
toplantıda gelişmiş ülkelerin eğitim sistemleri irdelenmiş olup Türkiye’deki eğitim sorunun
çözümünün mektupla öğretim yöntemi olduğu konusunda mutabık kalınmıştır (Arar, 1999:
26). 1928 yılında Latin Alfabesi’nin kabulünden itibaren okuma yazma oranının arttırılmasına
yönelik yoğun çaba sarf edilmiştir. 1950’li yıllara geçişle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı ve özel
kuruluşlar mesleki eğitim ve yabancı dilde uzaktan eğitimi teşvik etmişler ve yatırım oranlarını
arttırmışlardır. Böylece Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne bağlı olarak Bankacılık ve
Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü’nde uzaktan eğitim programları başlatılmıştır. Oluşturulan
bu programlar sayesinde banka görevlileri mesleki formasyonlarını takip edebilmiş ve 1927’de
ortaya atılan uzaktan eğitim fikri geç de olsa hayata geçirilmiştir. Aynı şekilde 1951 yılında
Öğretici Filmler Merkezi (ÖFM) kurulmuş ve uzaktan eğitim daha aktif bir şekilde kullanılmaya
başlanmıştır (Papi ve Büyükaslan, 2007: 3).
1950’li yılların sonu 1960’lı yılların başında mektupla eğitimin eğitime vermiş olduğu
katkı Milli Eğitim Bakanlığı’nın dikkatini çekmiş; Mesleki ve Teknik Öğretim MüsteşarlığıMilli Eğitim Bakanlığı ortaklığında çeşitli teknik konuların mektupla öğretimi konusunda
girişimlerde bulunulmuş; neticesinde İstatistik Yayın Müdürlüğü bünyesinde Mektupla Öğretim
Merkezi kurulmuştur. Mektupla Öğretim Merkezi; gerek tek boyutlu gerekse de sınırlı bir eğitim
imkânı sağlasa da Türkiye’nin uzaktan eğitime vermiş olduğu açık bir şekilde önemi gözler
önüne sermektedir. Bu merkez; ciddi anlamında öğrencilere eğitim sağlamış ve Türkiye’de
uzaktan eğitim kapsama alanını genişletmiştir. Mektupla Öğretim Merkezi’nin başarısı Deneme
Yüksek Öğretmen Okulu, Açık Öğretim Fakültesi, Açık Öğretim Lisesi, Açık İlköğretim ve Yayın
Yükseköğretim Kurumu’nun (YAYKUR) oluşturulmasına zemin hazırlamıştır (Arar, 1999: 26).
1968 yılında Mektupla Öğretim Merkezi’nin adı radyo ve televizyonun yaygınlaşmasının
etkisiyle birlikte Radyo ve Televizyonla Eğitim Merkezi olarak değişmiştir. 1982 yılında ise yeni
eğitim-öğretim teknolojilerinin ortaya çıkışıyla birlikte Radyo ve Televizyonla Eğitim Merkezi,
Bilişim Merkezi olarak hizmet vermeye devam etmiştir (Papi ve Büyükaslan, 2007: 3). 1980’ler
ise Türkiye’de uzaktan eğitimin hızlı bir ivme kazandığı dönemdir. Bu dönemden itibaren
teknolojik alt yapının yenilenmesi halkın eğitimin ihtiyacını karşılayabilecek bir düzeye gelmiştir.
Yükseköğretimde uzaktan eğitim modeli ilk olarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim
Fakültesi’nde başlamıştır. 1982 yılında İktisat ve İş İdaresi Programları ile birlikte Anadolu
Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi resmi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Tüm Türkiye’ye
eğitim sunan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde
ve Batı Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarına da diploma imkânı sağlamıştır (Çukadar ve Çelik,
2003: 33).
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’ne öncelikli olarak 29 bin civarında öğrenci
kaydolmuş ve bu sayı giderek artmıştır. 1982-1993 yıllarını arasında açık öğretime yönelik talep
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üst düzeye ulaşmıştır. 11 yıllık periyod içerisinde yaklaşık 200 bin öğretmene de ön lisans ve
lisans tamamlama imkânı sağlanmıştır. Böylece Türkiye’deki eğitimli nüfusun sayısında artış
meydana gelmiştir. Anadolu Üniversitesi devlet kurumlarıyla protokol yapmaya devam etmiş,
bunun üzerine “Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık Teknikerliği”, “Tarım ve Veterinerlik” ön lisans
programları açılmıştır. Bununla birlikte 1987 yılında Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol
gereğince “Batı Avrupa” adı verilen kapsamlı bir sağlık projesi oluşturulmuş ve bu proje ile yurt
dışında yaşayan Türk vatandaşlarına sağlık alanında farklı eğitimler verilmiştir. (http://aol.meb.
gov. tr/sayfa_goster.asp?ID=50, Erişim Tarihi: 06.04.2014) 12 Eylül 1980 sonrası Türkiye’de
gelişmiş ülkelerin seviyesini yakalayabilmek adına bankacılıkta bilgisayar tabanlı sistemler
kullanılmaya başlanmıştır. Dönemin başbakanı Turgut Özal; “modern dünyayla rekabet etmek ve
çağı yakalamak” sözleriyle teknolojinin önemine vurgu yapmış ve uzaktan eğitimin Türkiye’deki
geleceğine yönelik ipuçlarını da vermiştir (Papi ve Büyükaslan, 2007: 3).
1990’lı yıllarda internet ve web teknolojileri giderek ön plana çıkmış, uzaktan eğitim
uygulamaları internet sayesinde çok daha kapsamlı bir duruma gelmiştir. Türkiye’de web
üzerinden uzaktan eğitim çalışmalarının başlatılması adına Orta Doğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ) bünyesinde Enformatik Enstitüsü kurulmuş ve öğrencilerin bilişim alanında kendilerini
geliştirmeleri; sertifika, diploma almaları amaçlanmıştır. Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden
bazı öğretim üyeleri de bu programları takip edebilmişlerdir. ODTÜ’de yürütülen programların
bazılarının uygulamaları öğretim elemanlarıyla yüz yüze gerçekleştirilmiş, fakat programın
tamamında uzaktan eğitim metodu kullanılmıştır (Çukadar ve Çelik, 2003: 33).
1980’lerde gelişim gösteren Bilişim Merkezi’nin adı Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğü (EĞİTEK) olarak değiştirilmiş ve eğitimli nüfusta hızlı bir artış
yaşanmıştır. Bu sayede Türkiye’de 1998-99 eğitim öğretim yılında yaklaşık 3 bin kişi diploma
sahibi olmuştur. 7 yıl sonra ise bu sayı 146 bine ulaşmıştır. Uzaktan eğitim bu sayede Türkiye’nin
en temel yapı taşı durumuna gelmiş ve okuma-yazma oranında da yoğun bir şekilde artış
yaşanmıştır (Papi ve Büyükaslan, 2007: 4). Bununla birlikte; 1992-1993 eğitim öğretim yılından
itibaren Açık öğretim Lisesi kurulmuş ve öğrencilere resmi olarak lisede okuma hakkı verilmiştir.
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde de web tabanlı uzaktan eğitim programları gerçekleştirilmiş ve
internete dayalı MBA (yüksek lisans) programı oluşturulmuştur. Bu programlar Enformatik
Milli Komitesi’nin 18.09.2000 tarihli 8. toplantısında kararlaştırılmıştır. Vakıf üniversitesi olarak
hizmet veren İstanbul Bilgi Üniversitesi bu hamlesiyle Türkiye’de internet tabanlı uzaktan eğitim
sistemini resmi olarak başlatan ilk özel üniversite olması nedeniyle büyük önem arz etmektedir
(Çukadar ve Çelik, 2003: 33).
Sakarya Üniversitesi ise 1997 yılında web tabanlı eğitim konusuna önem vermiş ve yönetim
2000-2001 eğitim öğretim yılında İnternet Destekli Öğretim’e geçiş kararı alınmıştır. 1999
yılından itibaren uzaktan eğitim bünyesinde çok farklı programlar açılmış, bu çalışmaları Sakarya
Üniversitesi Enformatik Bölümü üstlenmiştir. Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Projesi’ni
2000 yılında başlatmış ve Lotus-İtalya’nın eğitmenleri tarafından dersler verilmiştir. 3 web tabanlı
ders öncelikli olarak 94 öğrenciye verilmiş, böylece üniversitenin pilot projesi başarı elde etmiştir.
2002-2003 YÖK önemli bir karar almış ve Türkiye’de uzaktan öğretim ön lisans programlarının
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açılmasına karar vermiştir. Bu proje bünyesinde Anadolu Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi yer
almış; Sakarya Üniversitesi’nde Bilgi Yönetimi ve Bilgisayar Programcılığı önlisans programları,
Anadolu Üniversitesi’nde ise Bilgi Yönetimi Programı açılmıştır. Bu programlar öncelikli olarak
500’er kişiyle hizmet vermiş, daha sonra öğrenci sayısı artmıştır (Çallı, 2002: 4-5).
aktan e itimin t rkiye’ eki g ncel urumu
Türkiye, uzaktan eğitimle gelişmiş Avrupa ülkelerine oranla çok geç tanışmış bir ülkedir. Ancak
günümüzde bu durumun tam tersi yaşanmaktadır. Özellikle Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık
Öğretim Fakültesi’nin kurulmasıyla birlikte Türkiye’de uzaktan eğitim hızlı bir gelişim safhası
içerisine girmiştir. Bununla birlikte Türkiye’nin iletişim alt yapısını güçlendirmesi ve teknolojik
yatırım miktarını arttırması uzaktan eğitimin yaygınlaşmasını sağlayan diğer etmenler arasında
yer almaktadır. Türkiye’de internetin sürekli gelişim göstermesi ve web tabanlı uygulamaların
uzaktan eğitimde kullanılması daha bilinçli bir öğrenim politikasının güdülmesini sağlamıştır.
Bu noktada internete detaylı bir şekilde irdelemek doğru olacaktır. İnternet aracılığıyla birçok
iletişim teknolojisi tek bir ortamda toplanmıştır. Kullanıcılar basılı kaynaklara, sesli ve görüntülü
içeriklere internet üzerinden ulaşabilmektedir.
İnternet, geleneksel medyanın tüm işlevlerini daha hızlı ve daha sorunsuz bir şekilde yerine
getirebilecek bir potansiyele sahiptir. Aynı şekilde yazılı, sesli, görüntülü kitle iletişim araçlarından
yararlanmakta, bu araçların fiziksel ya da sanal ortamlara kaydedilmesini sağlamaktadır. Eğitimin
yanında ticari olarak da birçok fırsat sunan internet, elektronik alışverişi ön plana çıkarmış ve
çevrimiçi kitap siteleri kurulmuştur. Bu sayede internet üzerinden kitap siparişi verebilmek ve satın
almak mümkün olmuştur (Brock, 2002: 28). İnternet tabanlı uzaktan eğitim, gelişmiş teknolojik
araçlar eşliğinde birbirinde mekânsal olarak uzak olan öğrenciler ve eğitmenlerin karşılıklı
olarak bilgi alış-verişinde bulunması şeklinde ifade edilebilmektedir. İnternet tabanlı uzaktan
eğitime gelene dek elektronik üniversite, tele kurs, ev kursları, açık üniversite, sanal sınıflar…
gibi uygulamalar kullanılmıştır (Ruksasuk, 1999: 2). Bu uygulamaların tümü günümüzde gelişim
gösteren internet tabanlı uzaktan eğitime kapsamlı bir temel teşkil etmiştir.
Uzaktan eğitim uygulamalarının internet tabanlı bir şekilde gerçekleştirilmesinin en temel
nedeni etkileşim olgusudur. Kaynağın alıcı, alıcının da kaynak olması etkileşim kavramının özünü
oluşturmaktadır. Derslerin karşılıklı etkileşim içerisinde gerçekleştirilmesi etkileşimli öğretim
teknolojilerini ortaya çıkarmış ve bu nedenle internet tabanlı uzaktan eğitim modeli günümüzde
yaygın bir şekilde kullanılan önemli bir hizmet durumuna gelmiştir. (Rovai ve Barnum, 2003: 58)
Fiber optik ve DSL teknolojilerinin gelişim göstermesi internet tabanlı uzaktan eğitim
uygulamalarının alt yapısına yönelik yenilenme çalışmalarını meydana getirmiş ve maliyetlerin
düşmesini sağlanmıştır. İnternet tabanlı uzaktan eğitimde bilgisayar teknolojileri ön plana
çıkmaya başlamıştır. Online ortamda öğrenci ve öğretmen sürekli iletişim halinde olabilmekte
ve konulara yönelik çıkarımlarda bulunabilmektedirler. Böylece daha kaliteli ve kapsamlı eğitim
alabilmek mümkün olmaktadır. Geleneksel eğitimde kullanılan öğretim tekniklerinin hemen
hemen hepsi uzaktan eğitimde de kullanılabilmektedir. Uzaktan eğitimde de kaliteli eğitim
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imkânı sunabilmek olanaklıdır. Uzaktan eğitim öğrencileri doğrudan bilgiye yönlendirmekte ve
bilginin değerine vurgu yapmaktadır. Ayrıca öğrenciler sanal ortamda sınıftan daha rahat bir
şekilde iletişim kurabilmektedirler. İnternet tabanlı uzaktan eğitim kalabalık sınıf sorununu da
çözmektedir. Bununla birlikte okullardaki öğretmen, öğretim üyesi yetersizliği de internet tabanlı
uzaktan eğitim sayesinde sona ermektedir (Çetin vd., 2004: 146-147). Geleneksel eğitim ve
internet tabanlı uzaktan eğitim arasında birçok farklılık bulunmaktadır. Aşağıda yer alan Tablo
1’de ise geleneksel eğitim ve internet tabanlı uzaktan eğitimin karşılaştırılması görülmektedir.
Tablo 1
eleneksel ğitim ve nternet abanlı zaktan ğitimin Kar ıla tırılması
Geleneksel Eğitim Ortamı

İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitim Ortamı

Ders tabanlı

Tartışma tabanlı

Yapısal

Esnek

Amaca yönelik

Sonuca yönelik

Çoğunlukla öğretmen merkezli

Bağımsız öğrenci

Geniş sınıflar

Küçük sınıflar

Öğretmen bilgi kaynağıdır

Öğretmen bilgiye yönlendirir

İnternet tabanlı uzaktan eğitim, eğitimdeki fırsat eşitsizliğini gidermek ve öğrenim
faaliyetlerini arttırabilmek amacıyla ortaya çıkmıştır. Şekil 2’de internet aracılığıyla gerçekleştirilen
uzaktan eğitim işleyiş şeması görülmektedir. Öte yandan geleneksel eğitime oranla toplumsal,
ekonomik, psikolojik ve kültürel açılardan birçok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajlar aşağıdaki
sırayla belirtilmiştir (Odabaş, 2004: 8-9):
t ±BMʰBO ŔOTBOMBS CVMVOEVLMBS OPLUBEBO ŔOUFSOFUF FSŔʰŔN TBʓMBZBSBL V[BLUBO FʓŔUŔN
alabilmektedirler.
t &ʓŔUŔNGBBMŔZFUMFSŔTBEFDFVMVTBMEFʓŔM VMVTMBSBSBTCŔSCPZVUHÚ[FUŔMFSFLHFSÎFLMFʰUŔSŔMFCŔMmektedir.
t %BIBEPʓSVWFPCKFLUŔGCŔSʰFLŔMEFÚʓSFODŔMFSŔOEVSVNMBSEFʓFSMFOEŔSŔMFCŔMNFLUFEŔS
t (FOŔʰCŔSLŔUMFZFNFLÉOTPSVOVPMNBLT[OTBʓMLMCŔSʰFLŔMEFFʓŔUŔNTVOVMBCŔMNFLUFEŔS
t 6[BLUBOFʓŔUŔN FʓŔUNFOMFSBSBTSFLBCFUTFWŔZFTŔOŔàTUTFWŔZFZFUBʰNBLUB CÚZMFDFEBIB
nitelikli öğretim elemanları yetişebilmektedir.
t 6[BLUBO FʓŔUŔN HÚSTFMŔʰŔUTFM CŔS ʰFLŔMEF EFST BOMBUNO [FOHŔOMFʰUŔSEŔʓŔ ŔÎŔO ÚʓSFODŔMFS
daha hızlı bir şekilde motive olmaktadırlar.
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t 6[BLUBOFʓŔUŔNLVSVNWFLVSVMVʰMBSOZBQNʰPMEVʓVFLPOPNŔLIBSDBNBMBSB[BMUNBLUB
ve maliyetleri düşürmektedir.

ekil : İnternet Üzerinden Uzak Eğitim İşleyiş Şeması
(http://www.savant-us.com/CADEnew/Images/basicOverview.jpg, Erişim Tarihi: 07.04.2014)

İnternet tabanlı uzaktan eğitim çok yönlü bir sistem olmasına rağmen çeşitli dezavantajları
da beraberinde getirmektedir. Özellikle kullanıcıların ekonomik anlamda zorlanması bu
teknolojinin yaygınlaşması önündeki en büyük engeldir. Bununla birlikte internet tabanlı uzaktan
eğitimin gelişmesine yönelik diğer engelleri ise aşağıdaki şekilde sıralayabilmek mümkündür
(Altıparmak ve diğerleri, 2011: 320).
t .BEEŔ EVSVNV FM WFSNFZFO ÚʓSFODŔMFS CŔMHŔTBZBS TBIŔCŔ PMBNBEʓ ŔÎŔO FLPOPNŔL
nedenlerden dolayı internet tabanlı uzaktan eğitimden faydalanmayabilmektedir.
t ɗOUFSOFU LVMMBON àDSFUMFSŔOŔO ZàLTFL PMNBT ŔOUFSOFU UBCBOM V[BLUBO FʓŔUŔNŔ TFLUFZF
uğratabilmektedir.
t ½[FMMŔLMF ŔOUFSOFU PSUBNOEB ZBʰBOBO UFLOŔL TPSVOMBS OFEFOŔZMF ÚʓSFODŔ WF FʓŔUNFOMFS
arasında bağlantı problemi yaşanabilmektedir.
t ɗOUFSOFUUBCBOMV[BLUBOFʓŔUŔNLPOVTVOEBZFUFSMŔCŔMHŔEà[FZŔPMNBZBOLŔʰŔMFSOFEFOŔZMF
dersler verimli geçmeyebilmektedir.
t (FSFL ÚʓSFODŔMFS  HFSFLTF EF FʓŔUNFOMFS CŔMHŔTBZBS WF ŔOUFSOFU LPOVTVOEB CŔMHŔ TBIŔCŔ
değillerse eğitim sorunu yaşanabilmektedir.
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Türkiye’de de internet teknolojisinin uzaktan eğitim uygulamalarında kullanılmaya başlanmasıyla
tam bir dönüşüm meydana gelmiştir. İnternet tabanlı uzaktan eğitimin Türkiye’de gelişim
göstermesiyle birlikte sanal kütüphaneler hizmet vermeye başlamış ve öğrenciler araştırmalarını
rahat bir şekilde yapabilmişlerdir. Sadece sınıfları değil kütüphaneleri de sanal ortama dönüştüren
internet tabanlı uzaktan eğitim, öğrenme yöntemlerini de değişikliğe uğratmıştır. Bu sayede internet
aracılığıyla alınan uzaktan eğitim hizmetinde verilen ödevler sanal kütüphane üzerinden araştırılarak
hazırlanabilmektedir. Sonucunda ise ödevler internet üzerinden toplanarak değerlendirilebilmektedir
(Çukadar ve Çelik, 2003: 36). İnternet tabanlı uzaktan eğitim; elektronik posta, dosya aktarım
protokolü (File Transfer Protocol), www (World Wide Web) gibi hizmetlerden de faydalanarak
öğrencilere kapsamlı bir eğitim sunmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte Facebook, Twitter gibi
sosyal paylaşım ağları aracılığıyla internet tabanlı uzaktan eğitimi destekleyebilmek mümkündür.
Sosyal medya aracılığıyla öğrenciler, eğitmenlerle doğrudan etkileşime geçebilmektedir.
İnternet tabanlı uzaktan eğitim uygulamalarının başarılı olabilmesi göz önünde tutulması
gereken birkaç konu bulunmaktadır. Yazıcı ve Altaş (akt. Antalyalı, 2004: 39) bu konuları toplam
dört başlık altında toplamıştır:
t İnternet tabanlı uzaktan eğitimin amacı: Uzaktan eğitimin ne amaçla yapıldığı ve
sonunda ne gibi sonuçların elde edileceği önceden belirlenmelidir.
t 6ZHVO QFEBHPKŔ İnternet tabanlı uzaktan eğitimde öğrenciyi sıkmayan bir yaklaşımın
belirlenmesi büyük önem arz etmektedir.
t "NBDBVZHVOBSBÎMBSOCFMŔSMFONFTŔSanal dünya adı verilen internet birçok kitle iletişim
aracını da bünyesinde barındırmaktadır. Çünkü internetin kapsama alanı oldukça geniştir.
Bu araçlardan amaca en uygununun belirlenmesi ve eğitimde kullanılması gerekmektedir.
t 6ZBSMBNBSon aşamada ise öğrencileri eğitim etkinliklerine teşvik için farklı yöntemler
bulunmalıdır. Bu nedenle öğrencilerin eğitimleri noktasında karşılaşabilecekleri yanlış
davranışlar önceden tespit edilmeli ve buna göre gerekli önlemler alınmalıdır.
Türkiye’de ise internet tabanlı uzaktan eğitim özellikle 1990’lı yılların sonunda başlamış 2000’li
yıllarla tercih edilir bir duruma gelmiştir. ODTÜ ve İstanbul Bilgi Üniversitesi, internet tabanlı
uzaktan eğitimde başı çekmektedir. Bunun yanında Selçuk Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ise Yükseköğretim Kurulu Milli Enformatik Komitesi
tarafından verilen yetki ile ODTÜ’nün hazırlamış olduğu çeşitli dersleri internet tabanlı
uzaktan eğitim sistemi üzerinden öğrencilerine sunmaktadırlar. Fakat her üniversitenin farklı
standartlar uygulaması üzerine Yükseköğretim Kurulu Milli Enformatik Komitesi tarafından
Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği
hazırlanmıştır. Böylece dersler ve programlara ilişkin bilgiler, öğrenci alımları, kayıt ve sınıf
geçme yöntemleri saptanmış ve kurallar ulusal bir boyut kazanmıştır (Odabaş, 2004: 5).
ODTÜ’de internet tabanlı uzaktan eğitim web üzerinden sertifika kursları açılarak başlamış ve
çeşitli öğretim elemanları da bu programlara katılmışlardır. Ancak derslerin uygulama kısımları
öğrenciyle yüz yüze bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu program yoğun ilgi görmüş ve katılımcı sayısı
her yıl artış göstermiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin internet tabanlı yüksek lisans programı açması
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Enformatik Milli Komitesi’nin 18.09.2000 tarihli 8. toplantısında karara bağlanmıştır (Çukadar ve
Çelik, 2003: 33) ODTÜ ayrıca lisans ve lisansüstü düzeyde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk
Dili, Yabancı Dil gibi dersleri de internet üzerinden gerçekleştirmektedir.
Üniversitelerin yanında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de internet tabanlı uzaktan eğitim
modelini kullanan bir diğer kurumdur. TSK bünyesinde organize edilen TAFICS projesi ile
bütün askeri birlikler fiber-optik alt yapısı kullanılarak birbirine bağlanmış ve askerlerin
birbirine veri aktarabilmeleri kolaylaşmıştır. Aynı zamanda Eğitim ve Doktrin Komutanlığı
(EDOK) kapsamında Uzaktan Eğitim Merkezi kurulmuş ve askeri personele uzaktan eğitim
imkânı da sağlanmıştır (Odabaş, 2004: 6). Balaban’ın YÖK Eğitim Dairesi ve üniversitelerin web
sayfalarından elde ettiği bilgilere göre Türkiye’deki üniversitelerde toplam 86 uzaktan eğitim
önlisans programı yürütülmektedir. Bu programlar Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2:
zaktan ğitim nlisans rogramları
No

Önlisans Programının Adı

1
2
3
4
5

Adalet
Ağırlama Hizmetleri
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgi Yönetimi
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Teknolojisi ve
Programlama
Bilgisayar Teknolojisi ve
Programlama
Bilgisayar Teknolojisi ve
Programlama
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çocuk Gelişimi (Karma
Eğitim)
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Eczane Hizmetleri
Elektronik Haberleşme
Teknolojisi
Elektronik Haberleşme
Elektronik Teknolojisi
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Otomasyon
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

alaban
Prog.
Sayısı
3
1
2
6
11

No

Önlisans Programının Adı

Prog.
Sayısı
1
1
11
1
1

22
23
24
25
26

İnternet ve Ağ Teknolojileri
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
İşletme
Kimya Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

8

27

Lojistik

2

1

28

Mekatronik

1

1

29

Muhasebe

3

1
1

30
31

2
1

1

32

2
2
2

33
34
35

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Radyo ve Televizyon Programcılığı
(Kar.öğretim)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

1

36

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

1

1
1
2
1
1
1

37
38
39
40
41

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Turizm ve Konaklama İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Uluslararası Lojistik
Web Teknolojileri ve Programlama
GENEL TOPLAM

1
1
2
1
1
86

1
1
2
1
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Lisans programları ise önlisans programlarıyla kıyaslandığı vakit program sayısının çok
daha düşük olduğu görülmektedir. Üniversitelerde 22’si farklı toplamda 28 uzaktan eğitim
programının var olduğu saptanmıştır. Aşağıda yer alan tabloda bu programlar detaylı bir şekilde
gösterilmektedir.
Tablo 3
zaktan ğitim isans rogramları alaban
No

Önlisans Programının Adı

Prog.
Sayısı

No

Önlisans Programının
Adı

Prog. Sayısı

1

Bankacılık ve Finans

1

12

İngiliz Dili ve Edebiyatı

1

2

Bilgisayar Mühendisliği

1

13

İşletme

4

3

Bilgisayar ve Öğretim Tek.
Eğitimi

2

14

Kamu Yönetimi

1

4

Coğrafya

1

15

Maliye

1

5

Çağdaş Türk Lehçeleri ve
Edebiyatları

1

16

Matematik

1

6

Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri

1

17

Muhasebe Bilgi Sistemleri

1

7

Ekonometri

1

18

Radyo Televizyon ve Sinema

1

8

Endüstri Mühendisliği

2

19

Sosyoloji

1

9

Gazetecilik

1

20

Tarih

1

10

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

1

21

Türk Dili ve Edebiyatı

2

11

İktisat

1

22

Yönetim Bilişim Sistemleri

1

GENEL TOPLAM

28

Türkiye’de uzaktan eğitimle öğrenci alan yüksek lisans programları da yer almaktadır.
Tezli ve tezsiz olmak üzere faaliyet gösteren bu programlar arasında; Arkeoloji, Avrupa Birliği
Hukuku, Bilgisayar Bilimleri Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Tek. Eğitimi,
Bilişim Sistemleri, Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Bilişim Sistemleri, Çağdaş Gazetecilik ve
Yeni Yaklaşımlar, Çevre Mühendisliği, Finansal Ekonometri, Hukuk, İktisat, İstatistik, Kamu
Yönetimi, Kurumsal İletişim, Lojistik Yönetimi, Matematik, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler,
Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sanat Tarihi, Üstün Zekalıların Eğitimi… vb. yer almaktadır. 47
üniversitede uygulanan 60 farklı program bulunmaktadır. Bu sayede öğrenciler eğitim haklarını
diledikleri gibi kullanabilmektedirler. Uzaktan eğitim programları bulunan eğitim kurumları
arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Malatya İnönü Üniversitesi, Akdeniz
Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi,
Fatih Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Işık Üniversitesi,
Gaziantep Üniversitesi, KATÜ, Maltepe Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi,
İstanbul Aydın Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, ODTÜ,
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Süleyman Demirel Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Uşak
Üniversitesi, Zirve Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Karabük
Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, İstanbul
Arel Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu, Plato Meslek Yüksek
Okulu… vb. yer almaktadır (Balaban, 2012: 10-11).
Sonuç
Gelişen iletişim teknolojileri hayatın, toplumun, görsel ve işitsel araçların yeniden
biçimlenmesini sağlamış, 21.yüzyılın yeni medya çağı olarak anılmasına neden olmuştur. Radyo,
televizyon, internet, uydu ve bilgisayar sistemlerinde yaşanan hızlı gelişim eğitim alt yapısında
dönüşüm meydana getirmiştir. Böylece yeni eğitim-öğretim programları ortaya çıkmış ve ülkeler
farklı öğrenim modelleri geliştirmeye yönelik kapsamlı bir araştırma safhasına girmişlerdir.
Özellikle internetin fiber optik teknolojisiyle bütünleşmesi ve DSL teknolojilerinin kullanılmaya
başlanmasıyla birlikte küresel eğitim fikri ortaya çıkmıştır. Küresel eğitim fikrinin temelinde
ağlar arası ağ adı verilen internetin tüm dünya genelinde kullanılması yatmaktadır. Buna ek
olarak etkileşim olgusu alıcı ve kaynak arasında sağlıklı bir iletişim kurulmasını temel aldığından
öğrenim başarısı etkileşim seviyesine göre artış göstermektedir.
Mektup aracılığıyla başlayan uzaktan eğitim günümüzde internet alt yapısından faydalanarak
kapsama alanını genişletmiştir. Bu sayede farklı ülke ve bölgelerde yaşayan insanlar da eğitim
hakkını kullanmaya başlamışlardır. Gerek eş zamanlı, gerekse de eş zamansız bir şekilde hizmet
sunan uzaktan eğitim programları birebir gerçekleştirilebildiği için öğrencilerin sınıf ortamından
daha fazla verim elde edebilmesi mümkündür. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de
uzaktan eğitim yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle fiziksel ve ekonomik elverişsizlik
nedeniyle başarılı olamayan örgün eğitimin eksiklerini uzaktan eğitimin dolduracağını söylemek
mümkündür. Uzaktan eğitim aracılığıyla önlisans, lisans ve yüksek lisans derecelerinde diploma
alabilmek olanaklı hale gelmiştir.
Uzaktan eğitim Türkiye açısından da büyük önem arz etmektedir. Örgün eğitimin istenen
düzey ve kalitede olmaması uzaktan eğitime verilen değeri arttırmıştır. Öğrenci sayısının fazla
olması sınıflardaki verimi düşürdüğünden uzaktan eğitim bireysel gelişim açısından daha faydalı
sonuçlar verebilmekte aynı zamanda aktarılan bilgiyi görsel-işitsel örneklerle pekiştirebilmektedir.
İnternet tabanlı uzaktan eğitimin yeni medya araçlarından faydalanması, bilgisayar alt yapısını
kullanması bilgiye ulaşımda kolaylık sağlamış, her yaştan her kesimin eğitime alma arzusunu
olumlu bir şekilde etkilemiştir. Türkiye’de köklü bir geçmişe sahip olan uzaktan eğitim hizmetleri
bireysel başarının artışını sağlamış, bağımsız çalışmaların daha kaliteli bir şekilde hazırlanmasına
temel teşkil etmiştir.
Görüldüğü gibi eğitim, toplumların, ülkelerin geleceğine yön veren, insanların zihinsel
açıdan gelişim göstermelerini sağlayan en temel olgudur. Ancak ekonomik, toplumsal, siyasal…
vb. koşullar eğitim hakkının kimi zaman eşit ve adaletli bir şekilde kullanılamamasına neden
olmaktadır. Papi ve Büyükaslan’ın (2007: 4) da çalışmalarında belirttiği gibi eğitim herkesin
hakkıdır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 26. maddesinin 2. fıkrasında “Herkesin
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eğitimi hakkı vardır ve eğitim hakkı karşılıksız, temel bir haktır. Eğitim, temel insan hak ve
özgürlüklerine saygının güçlendirmesini ve bu hakların gelişmesini amaç edinir.” ibareleri yer
almaktadır. Görüldüğü üzere insanların örgün eğitim alma haklarının olduğu kadar uzaktan
eğitim alma hakları da bulunmaktadır. Uzaktan eğitimin zaman ve mekân sınırını ortadan
kaldırarak her yaştan her kesimin eğitim alma hakkına katkı sağlaması son derece önemlidir.
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Bir azınlık toplumunda bağlılık aracı olarak
Apoyevmatini Gazetesi
“Apoyevmatini olmadan kimse ne ölür ne de doğar.”
Feryade TOKAN ŞENOL*

Özet
“İkindiye ait”, “ikindi vaktinde” anlamına gelen Apoyevmatini, bir ikindi gazetesi olarak 11
Temmuz 1925 tarihinde günlük gazete olarak kurulmuştur. İstanbul’da yaşayan yaklaşık 2500
kişilik Rum cemaatinin günlük yaşamlarında seyreden olaylar, cemaate ilişkin doğum, ölüm
haberlerinin yanı sıra Türkiye, Yunanistan ve Avrupa Birliği ile ilgili haberlere yer vermektedir.
Sekiz sayfalık gazete 2003 yılından bu yana günlük olarak (Cum. Paz. hariç) yayınlanmakta ve
yaklaşık 600 adet satılmaktadır.
Bu çalışmada, Apoyevmatini Gazetesi’nden hareketle bir kitle iletişim aracı olarak gazetenin
toplumsal işlevleri üzerinde durulmuştur. Bu amaçla, Gazetenin sahibi ve okurlarıyla derinlemesine
mülakat yapılarak, Apoyevmatini gazetesinin kuruluşundan bugüne İstanbul’da yaşayan Rumlar
açısından önemi ve işlevi ele alınmıştır. İstanbul’da yaşayan Rum Cemaati açısından Apoyevmatini
Gazetesinin, bir basın yayın organının yerine getirmesi gereken işlevlerin yanında, toplumu bir
arada ve canlı tutan, bir misyon yüklendiği ve toplumsal bellek oluşturduğu görülmüştür. Aynı
zamanda kitle iletişiminin işlevlerinden biri olması gereken eğitim ve kültürün geliştirilmesine
katkıda bulunmak açısından da Gazetenin misyonlarından birinin anadili, yani Rumcayı korumak
olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Apoyevmatini, Rum gazetesi, medyanın işlevleri, azınlık basını

As a combining tool in the minority society:
Apoyevmatini Newspaper
Abstract
Apoyevmatini meaning “Afternoon” is daily Greek language newspaper and was founded in 11
July 1925 in Istanbul, Turkey. Apoyevmatini contains news and matters of interest for the Rum
minority, live 2500 people in Istanbul, including daily life events, birth and death announcements
of Rum community, relationship between Turkey and Greece, and European Union. Apoyevmatini
*
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has 8 pages and has been published as daily since 2003 and is sold nearly 600 copies (except
Saturday and Sunday).
In this paper, basing on Apoyevmatini newspaper, focused on the social functions of the newspaper
as a mass communication tool. For this purpose, readers and owner of newspaper were made in
depth interview, was discussed importance and functions of Apoyevmatini from the establishment
to present days for Rum community. Has been shown that, with the functions of media organs,
Apoyevmatini has mission, which hold community together and create social memory in view of
Rum community live in Istanbul. Also the function of mass communication is contributing to the
development of education and culture, Apoyevmatini fulfills one of the missions of newspapers
that have been shown to protect the Greek language.
Keywords: Apoyevmatini, Rum newspaper, media functions, minority press

Giriş
Türkiye ve dünyada medyanın yaşadığı bazı sorunlar basının işlevlerini yerine getirmesine
engel olmaktadır. Gazetelerin yaşamı için ihtiyaç duyulan, satış, ilan- reklam ve devlet yardımı
gibi kaynakların yetersizliği küçük bütçeli gazetelerin yaşamasını imkansız hale getirmektedir.
Basının varlığını sürdürmesinin gerekliliği, işlevleri incelendiğinde daha da net anlaşılacaktır.
Charles Husband, medyanın sivil bir toplumun oluşumunda kilit görev üstlendiğini
söylemektedir (2005: 463) Mac Bride Raporu’na göre de(Girgin, 2008: 50- 51) kitle iletişim
araçlarının bilgi aktarma, bilgi aktarırken, toplum üyelerinin bilgi düzeylerini, yetenek ve
becerilerini daha üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmak gibi işlevleri bulunmaktadır. Bu
işlevlerin yerine getirilmesiyle toplumdaki bireyler ve gruplar arasındaki ilişkiler gelişecek;
onların, toplumlarını olduğu kadar, birbirlerini de tanımaları ve anlamaları için gerekli bir ortam
doğacaktır. Bu da basının bütünleştirici olma özelliğini ortaya koyacaktır.
Yukarıda bahsettiğimiz ekonomik sıkıntıların temelinde yatan küresel büyümeye yenilen
yerel basının yanı sıra, hem ekonomik hem de hedef kitlenin erimesi ile işlevini ve varlık amacını
yitirmeye başlayan azınlık gazeteleri ayrıca incelenmelidir. Osmanlı’dan günümüze incelendiğinde
azınlık basının Türkiye basınına katkıları ayrı bir tespit konusudur. Ancak Türkiye’de nüfusun
küçük bir kısmını oluşturan azınlıkların medya yoluyla temsiliyetleri gün geçtikçe zorlaşmaktadır.
Türkiye’deki dinsel azınlık olarak kabul edilen Ermeni, Musevi ve Rum cemaatlerinin gazeteleri
kendi toplumlarında önemi bir yere sahipler ancak sıkıntılı günler geçirmektedir.

rkiye’ e

ınlıklar ve asın aaliyetleri

Eski Türkçede “ekalliyet” anlamına gelen Azınlık kelimesi ile ilgili çeşitli tanımlar yer
almaktadır. Bu tanımlar yenilenen sosyolojik ve uluslararası konum nedeniyle değişim
göstermektedir. “Azınlık’ın” kelime karşılığı; bir toplulukta herhangi bir nitelik yönünden ayrı ve
ötekilerden sayıca az olanlar (Türkçe Sözlük, 2002: 181)
Prof. Dr. Ergun Özbudun, sosyolojik açıdan azınlık kavramını; ülkenin çoğunluğundan dil, din, ırk
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gibi nedenlerle ayrı olan bir topluluk şeklinde açıklamıştır. Bu din, mezhep, etnik köken, dil esaslarına
dayanabilir. Dolayısıyla bu unsurlar mevcutsa sosyolojik bakımdan azınlık mevcuttur. Ancak ülkenin
bunu tanıyıp tanımaması ayrı bir meseledir (Minority Rights: 2014). Ancak uluslararası tanımlara
bakacak olursak, özellikle azınlıklar ile ilgili çalışmalar yapan Minority Rights’ın internet sitesinde
azınlık konusunda şöyle bir ifade bulunmaktadır: “Azınlığın evrensel bir tanımı yoktur. Bu sözcüğün
yorumu toplumdan topluma değişir. BM, azınlık tanımı üzerinde bir görüş birliği sağlayamamıştır.”
Buradan hareketle, azınlık toplumda herhangi bir nedenle sayıca az olan şeklinde ifade
edilebilir. Sayısal azlık, azınlık toplumunun özellikle uluslararası arenaya taşınan bazı sorunlar
yaşamasına neden olmaktadır. Bu nedenle devletler kendi içlerinde azınlık tanımı yapmaktan
kaçınmaktadırlar: çünkü ulusal birliklerinin tehdit edileceğinden endişe etmektedirler. Hangi
niteliğe sahip grupların azınlık olarak kabul edilebileceği tartışmaları, objektif bir azınlık tanımı
için çalışmaları zorunlu kılmıştır. Bir ülkenin azınlık tanımı o ülkenin jeopolitik hassasiyetleri
tarafından yönlendirilebilmektedir.
Tarihsel süreçte incelediğimizde, anlaşılıyor ki ‘azınlık’ kavramı, Avrupa’da başlayan Reform
hareketleriyle birlikte ilk önce dini azınlık olarak ortaya çıkmaktadır. Osmanlı topraklarında ise
1699’da Karlofça Antlaşması’nda, azınlık kavramı ve azınlık haklarına yer verilmektedir (Ana
Britannica Ansiklopedisi, 1993: 118)
Osmanlı İmparatorluğu’ndaki azınlık haklarının “yabancı ülkeler tarafından denetlenme”
konusu 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması’na dayanmaktadır. I. Dünya Savaşı sonrası yapılan Sevr
Anlaşması’nda da azınlıklara tanınan haklar yeniden tarif edilir (Hanlı, 2005). Bugünkü azınlık
hakları ve azınlıkların yasal statüleri 30 Ocak 1923 tarihinde imzalanan Lozan Anlaşması ile
belirlenmiştir.
Osmanlı İmparatorluğu’nda 1881, 1906 ve 1914 yıllarında yapılan nüfus sayımına (Güler,
1996: 196) bakıldığında, azınlık nüfusundaki düşüşün Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan
sonraki yıllara göre daha fazla olduğu tespit edilmektedir. Balkan Savaşları ve Birinci Dünya
Savaşı arasındaki bir yıllık dönemde, Osmanlı Devleti içinde yaşayan yaklaşık 150- 200 bin arası
Rum nüfus Yunanistan’a göç etmiştir (Aktar, 1999: 17). 1927 yılında yapılan ilk sayıma göre ise,
Türkiye’de 257.8514 azınlık nüfusun olduğu saptanmıştır. Bu sayı o dönemki genel nüfusun yüzde
1.4’üne tekabül etmektedir (McCarty, 1995: 149). Hıristiyan nüfustaki en ciddi azalma, 1927-35
ile 1960-65 yılları sayımlarında görülmektedir. İlkinde 257.814 olan nüfus, 8 yıl sonra 226.167’e
düşmüştür. 1945’de nüfus, 226.167’den 202.044’e gerilemiştir.
Bugün çoğunluğu İstanbul’da yaşayan azınlık vatandaşları arasında en büyük nüfusa
Ermeniler sahiptir. 50-60 bin Ermeni’nin yaşadığı Türkiye’de, 20-25 bin Musevi, 2 bin civarında
da Rum yaşamaktadır.

ınlıkların ayın aaliyetleri ve

usun tkisi

Kronolojik bakacak olursak İstanbul’daki ilk matbaa 1492 yılında Yahudiler tarafından
kurulmuştur. Türkiye’de Yahudiler’den sonra Sivaslı Apkar adında bir Ermeni vatandaş 1567’de
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bir matbaa açmış; 1627’de de Rum papaz Nicodimus Metaxas bir matbaa kurmuştur (Adıvar,
1991: 1). Fakat saydığımız azınlıklar arasında özellikle Ermeniler, bu alanda kendi kültürlerinin
gelişmesine çaba harcamakla kalmamışlar; aynı zamanda Türk matbaacılığının ve bütün ülke
kültürünün gelişmesine geniş ölçüde katkıda bulunmuşlardır (Güler, 1996: 143).
Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeni, Musevi ve Rumlar’ın yaptıkları basın çalışmalarını
Türkçe ve kendi dillerinde yaptıkları yayımlar olmak üzere iki gruba ayırarak incelenebilir.
Gayrimüslim azınlıklar, otuzdan fazla Türkçe dergi ve gazete yayımlamışlardır.
1795’ten Cumhuriyet dönemine kadar Osmanlı’da 22 ayrı dilde (Almanca, Arapça, Arnavutça,
Boşnakça, Bulgarca, Çerkezce, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hırvatça, Hindçe, İngilizce,
İtalyanca, Kürtçe, Rumca, Romence, Rusça, Sırpça, Urduca ve Yahudice (Ladino ve İbranice))
toplam 2046 gazete ve dergi yayımlandı. Bunlar arasında Osmanlı’dan bugüne Türkçe dışındaki
yayınlar açısından, 630 Fransızca yayının arkasından 2. sırada 601 gazete ve dergi ile Ermenice
basın yer almaktadır (Ebuzziya, 1985: 29- 45). II. Meşrutiyetin ilk on ayında imtiyaz alan 726
gazete ve dergiden 109’u Rumca, 16’sı Türkçe-Rumca idi (Koloğlu, 1989: 96). Azınlıklar, Türkçe
dışında kendi dillerinde de farklı türlerde yayımlarda bulunmuşlardır.
Türkiye’de özellikle belli dönemlerde Musevi, Rum ve Ermeni azınlıkların sayılarında
azalmalar olmuştur. Lozan Antlaşması sonunda gerçekleştirilen nüfus mübadelesi, İsrail
Devleti’nin kurulması ile Museviler’in İsrail’e göçü, İkinci Dünya Savaşı sırasında çıkarılan Varlık
Vergisi ve 1955’deki 6-7 Eylül Olayları ile azınlık statüsündeki vatandaşların yurtdışına göçlerinde
artışlar gözlenmektedir. Azınlık nüfusundaki bu azalma, azınlık basınının da, gerilemesine neden
olmuştur (Bali, 2002: 18).
Türkiye Cumhuriyet’in ilanı ve Harf Devrimi sonrası rakamları gösteren bir rapora göre
ulusal basının net satışı 126 bindedir. Ermeni, Musevi ve Rum gazetelerinin toplam tirajı ise 28
bin 500’dür. O dönemde ulusal çapta 10 gazete, 8 de azınlık gazetesi vardır (Basın İlan Kurumu,
Kişisel Görüşme, 2005).
Yukardaki rakamlara Türkiye’nin bazı bölgelerinde satılan azınlık gazetelerinin satış
rakamları da eklenince, 1932 yılındaki Ermeni, Musevi, Rum gazetelerinin toplam tirajının 32
bin olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemin tiraj tablosunda ulusal basının toplam satış rakamı 130
bindir. Bu tabloya göre satılan gazeteler arasında azınlık gazetelerinin yüzdesi 19.7’dir.
1920’lerde 150 bin, 1932’de ise 32 bin olan azınlık basınının, çok partili dönemden sonra, tirajı
16 bini geçmemektedir. Ermeni gazetelerinin toplam tirajı yaklaşık 5 bin, Musevi gazetelerinin 6
bin, Rum gazetelerinin ise yaklaşık 5 bindir. 1960’larda ise ulusal basının toplam satışı 1 milyon
421 bini gösterirken, Ermeni, Musevi ve Rum basınının toplam tirajı 12 bin 773’dür. 1964 yılında
yaşanan Rumların sınır dışı edilmeleri sonrası azınlık gazetelerinin tirajlarındaki düşüş, aşağıdaki
rakamlarla daha da net görülmektedir:
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Gazete

Tiraj

Apoyevmatini (Rum)

4161

Embros (Rum)

2794

Journal (Musevi)

2084

Jamanak (Ermeni)

1784

Marmara (Ermeni)

19521

Toplam Tiraj

1.408.507

1966 yılında ulusal basının toplam satış rakamları 1 milyon 421 bin 280, azınlık gazetelerinin
12 bin 773’dür. Azınlık basınının bu dönemde, toplam satıştaki yüzdesi yüzde 0.9’a inmiştir.
Ulusal çapta yayın yapan 33 gazetenin 2007 yılı ortalama günlük satış rakamı 4.332.481 iken,
azınlık basını temsil eden 5 gazetenin aynı dönemdeki satış rakamları toplamda 8.000 olarak
ifade edilmektedir (Basın İlan Kurumu, 2007).2
2014 yılı satış rakamlarına baktığımızda düşüş daha net ortaya çıkmaktadır. Haftalık yayımlanan
Agos ve Şalom gazetelerinin toplam tirajı, 9 bin 500’dür. Günlük çıkarılan Jamanak, Apoyevmatini,
İho ve Nor Marmara gazetelerinin toplam tirajı ise 3bin 500’ü geçmemektedir (http://cadde.milliyet.
com.tr/2014/06/08/. Ulusal çapta yayımlanan 37 gazetenin günlük satış rakamları ise 8 Temmuz
2014 haftası toplamda 4 milyon 755bin 557’dir (dorduncukuvvetmedya.com)
Azınlık gazetelerinin satışındaki ciddi düşüşü tarihsel süreçte belli dönemlerde yaşanan
kitlesel göçlerle karşılaştırdığımızda, neden okur kaybettiğini net olarak ortaya koyabileceğiz.
Rum Nüfusun Azalma Nedenleri
Apoyevmatini gazetesinin en önemli problemlerinden biri okur kaybıdır. Tarihsel bir taramayla
gerekçelerin Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan daha çok siyasi krizlerden kaynaklandığı
görülmektedir. Lozan Antlaşması’nın ardından yapılan nüfus mübadelesi döneminde Türkiye’de
130 bin Rum yaşıyordu. Bunun 2 bin 500’ü Bozcaada’da, 9 bin kadarı da İmroz’daydı. Bugün
İstanbul’da yaşayan Rum nüfusun toplamı 2 bindir. O dönemde birçok okuyucu kaybedilir. İzmir
ve civarında, Anadolu’da çıkarılan birçok gazete kapatılır. Apoyevmatini 1925 yılında kurulduğu
için 1923 mübadelesinden etkilenmez ancak diğer Rum gazeteleri kapanmak zorunda kalır.
Azınlıkları ve azınlık basınını olumsuz etkileyen bir diğer tarihi olay da Varlık Vergisi’nin
çıkarılmasıdır. Bu dönemde gazetelerin mali durumları bozulur. Apoyevmatini, 6-7 Eylül’de
yapıldığı gibi, Türk gazetelerinde yer bulan haberlerin çevrilip yayımlanmasıyla çıkarılır. Mihail
Vasilyadis (2005), bu dönemde verilebilecek bir tepkinin, halkın galeyana gelmesine ve gazetenin
tahrip edilmesine neden olabileceğini söylemektedir:
1
2

Basın İlan Kurumu’ndan alınan 1966 yılı tirajları
www.dorduncukuvvetmedya.com
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1960-65 yılları arasında, İstanbul’daki Ortodoks nüfusta 21 bin kişilik azalma
meydana geldiği saptanmıştır (Ağınık, 2001). 1964 yılında ,Yunan uyruklu 13 bin
Rum ailenin ve varsa Türk uyruklu eş ve çocukların sınır dışı edilmesi azalmanın
sebebidir. Türkiye’de azınlık nüfusun kitleler halinde azalmasına neden olan
en önemli olaylar; Lozan Antlaşması sonrası yaşanan Nüfus Mübadelesi,
Varlık Vergisi’nin ortaya çıkış amacı ile uygulamadaki eşitsizlik, 6-7 Eylül 1955
olaylarında yaşananlar ve yönetimin davranışı, 1964 yılında İstanbul Rumları’nın
sınır dışı edilmeleri.
1964 yılına gelmeden önce 1930 yılında Mustafa Kemal ve Venizelos’un tesis ettiği barış
ortamı sonucunda Türkiye ve Yunanistan arasında Ankara’da “İkamet, Ticaret ve Seyrisefain
Mukavelenamesi” (Demir ve Akar, 1994: 54- 60) imzalanmasını anımsamamız gerekmektedir.
Bu anlaşmaya göre iki ülke vatandaşı seçme ve seçilme dışında tüm vatandaşlık haklarını diğer
ülkede kullanabiliyor. Vasilyadis (2014) anlaşmanın iki ülke arasındaki ilişkileri ileri düzeye
taşıdığını ifade ediyor ve ekliyor, “Bugünkü AB anlaşmasından daha ileriydi ancak 1964 yılında
İsmet İnönü hükümeti anlaşmayı tek taraflı iptal etti. Bu yüzden 1964 yılı kırılma noktasıdır.
Türkiye’de yaşayan Yunan vatandaşları sınırdışı edilir”.
Gündemin en sıcak siyasi meselesi Kıbrıs’ta Türk ve Rum taraflar arasında çatışmaların
artması ve Birleşmiş Milletler yoluyla sorunun çözümüne ulaşılamaması sonucu, Yunan
hükümetini çözüme zorlamak maksadıyla, söz konusu anlaşma Türk hükümeti tarafından iptal
edilmiştir. Bu anlaşma feshinden sonra Yunan uyruklu Rumlar sınırdışı edilmiştir (http://1964.
babilder.org/kibris-meselesinin-rehineleri-basinin-gozuyle-1964-surgunleri/).
Vasilyadis, 1964 yılından başlayarak 1,5 yıl içinde 13 bin kişi sürgün edildiğini ve şu anda
Türkiye’de 2 bin kadar Rum yaşıyor. Önceki dönemlerde yaşanan olayların Rum toplumunun
elindeki sermayeyi acımasızca değiştirdiğini ancak toplumun nüfusunu azaltmadığını ifade eden
Vasilyadis (2014), 1964 olaylarının 18 ay içerisinde toplumun her 3 üyesinden 2’sinin ülkeyi terk
etmesine neden olduğunun altını çizmektedir:
“1964 yılında ülkeyi terk etmeleri söyleyen yaklaşık 13 bin Yunan uyruklu Rum
teker teker Emniyet Müdürlüğü’ne çağrıldı ve 24 saat içinde ülkeyi terk etmeleri
istendi. Yanlarına en fazla 20 dolar ve 20 kilolıuk bir çanta alabildiler. Her biri
aile reisiydi, dolayısıyla sınırdışı muamelesine maruz bırakılanlar 13 bin aileydi.
1964 de İstanbul’da yaşayan Rumların sayısı 90 binin üstündeyken, 18 ay sonra
30 binin altına düştü.”
Bu göçler sonunda Apoyevmatini ve diğer Rum gazetelerin artık satışlarıyla ayakta durma
olanağının kalmadığını söyleyen Vasilyadis, durumu bir darbe olarak nitelendiriyor.
smanlı’ an G n m
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Rumlar Osmanlı İmparatorluğu’ndaki en büyük gayrimüslim azınlıktır. İstanbul’un fethi
ile tüm dinlere ve ırklara tanınan serbestlikten yararlanan en büyük topluluk olmuşlardır.
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Ruhani liderleri Fener Rum Patrikhanesi imtiyazlı bir yer edinmiştir. Fener Rum Patrikhanesi,
tüm dünyadaki Ortodoksların merkezi haline gelmiştir. Rumlar, aynı zamanda Osmanlı
İmparatorluğu’nda üst düzey yönetimde de görev almışlardır.
1906 yılında, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki nüfus 15 milyon civarındaydı.
Halbuki 1927 yılında, Cumhuriyet rejiminin yaptırdığı ilk nüfus sayımının sonuçlarına göre,
aynı sınırlar içindeki nüfus 13,6 milyondur. Bu iki sonuca bakarak, 1906 ile 1927 yılları arasında,
Türkiye nüfusundan 1.400.000 kişinin eksildiğini söyleyebiliriz. Türkiye’de azınlık nüfusun
kitleler halinde azalmasına neden olan en önemli olaylar; Lozan Antlaşması sonrası yaşanan
Nüfus Mübadelesi, Varlık Vergisi’nin ortaya çıkış amacı ile uygulamadaki eşitsizlik, 6-7 Eylül
1955 olaylarında yaşananlar ve yönetimin davranışı, 1964 yılında İstanbul Rumlarının sınır dışı
edilmeleri şeklinde sıralanabilir.
Batı’da esen milliyetçilik ve bağımsızlık rüzgarı, İmparatorluk içinde olup da 19. yüzyılda
bağımsızlığını isteyenler arasında gayrimüslimler de yer almışlardır. Özellikle Yunanistan’ın
yardımlarıyla, İstanbul Rumları örgütlenmiş ve Birinci Dünya Savaşı sırasındaki çalışmaları ile
yaklaşık 15 cemiyet kurmuşlardır. Bunlardan biri de Rum Matbuat Cemiyeti’dir. Patrikhane’ye
bağlı çalışan Cemiyet, kültürel çalışmaların sürdürülmesi ve propagandanın yaygınlaştırılması
gibi işler yapmıştır. Cemiyet tarafından 1919 yılında “Kara Kitap” adlı Yunanca ve Fransızca bir
kitap basılmıştır. Bu dönemde Patrikhane’nin haftalık resmi yayın organı “Eklisiyastiki Alıtya”
isimli bir dergisi de vardır (Güler, 1998: 18- 21).
Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra azınlık nüfusta önemli azalmalar olduğunu
görmekteyiz. Dönemsel olarak bakıldığında ilk kitlesel nüfus erimesi Lozan’da 30 Ocak 1923
tarihinde imzalanan, ‘Türk ve Yunan Halkların Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokol’ü ile
olmuştur. Protokolün ikinci maddesine göre; İstanbul’da oturan Rumlar ile Batı Trakya’da oturan
Müslümanlar mübadele kapsamı dışında bırakılmıştır. Antlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren, Batı Trakya’daki Müslüman Türklerle, İstanbul, Bozcaada ve Gökçeada’daki Ortodoks
Rumlar azınlık olarak tanımlanmıştır (Cemil, 1993: 593).

umhuriyet

ncesi umca ayınlar

Rumca basın, 18. yy sonlarından başlayarak Viyana, Paris ve Londra’da sürgün basını olarak
belirmiş; Osmanlı topraklarına sokularak bağımsızlık savaşı için kullanılmıştır. Yunan Devleti’nin
bağımsızlığından sonra çıkan gazeteler ise çeşitli nedenlerle Osmanlı’da yaşayan Rumlar üzerinde
etkili olamamışlardır. Bunun nedenleri arasında dil, diğeri kilise, ve sonuncusu da yarım milyon
nüfuslu yeni devletin herkese büyük olanaklar sağlayabilen Osmanlı Devleti’ne alternatif olma
çabasının ciddiye alınmamasıydı. 1850’den itibaren İstanbul’da yayınlanan Rumca gazeteler üç
grupta toplanabilir: Bizantis (1850-1888) ve Eklisiastiki Aitkeia(1881-1922) gibi Patrikhane’nin
sözcüsü olanlar; Neologos (1863) gibi Helenizm’in sözcüsü olanlar; daha çok ticareti ve laik bir
yapıyı savunan diğerleri (Koloğlu, 1986 :96).
İstanbul’da yayımlanan ilk Rumca gazete, Takvim-i Vakayi’nin Rumca çevirisi olarak
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yayımlanan Ottomanikos Minitor’dür. Bazı kaynaklarda 1835, bazılarında ise 1832 yılında
yayımlanan gazetenin tirajı 400 kadardır. Rıfat Bali’ye göre; gazetenin yayını, gazetenin dağıtıldığı
yerlerden biri olan Rum Ortodoks Patrikhanesi’nin, “Türkçe nüsha ile daha iyi anladıkları”
gerekçesini sunmasıyla durdurulur. Gazetenin basımı Bali’ye göre; 1840, Apoyevmatini gazetesi
yazı işleri müdürü Mihail Vasilyadis’e göre 1841 yılında durdurulur. Ziyad Ebuzziya, Rumlar
tarafından 155 gazete ve dergi çıkardıklarını belirtmektedir.
1827 yılında ilk Rumca gazete yayımlanmış ve bu yayının bir tek nüshası dahi günümüze
kadar gelememiştir. Büyük bir olasılıkla ikinci sayısı çıkamamıştır. Bildiğimiz anlamda ilk Rumca
gazete “Efimeris Konstantinupoleos” adıyla yayımlanmış ve onu Argiropulos’un “Melissa tu
Vosporu” (1841-1842) ve “Peristera tu vizandiu” (1842-1846) adlı dergileri izlemiştir. İlk kadın
gazete sahibi Effrosini Samarcidu’nun kadın gazetesi olarak hazırladığı “Kipseli” 1845-1846
yıllarında yayımlanmıştır. İlk uzun ömürlü gazete “Tilegrafos tu Vosporu”dur. (1849-1888).
Konstandinos Fotiadis’in sahibi olduğu bu gazete haftalıkken 1856’da yayınını haftada ikiye,
1871’de ise dörde çıkarmıştır (Vasilyadis, 2002: 70).

poyevmatini Ga etesinin asının İşlevleri

erçevesin e İncelenmesi

Vasilyadis kardeşlerin 1924 yılından itibaren çıkarmaya başladığı Apoyevmatini gazetesinin,
Rum cemaati içindeki önemini saptayabilmek için önce tarihçesini incelememiz gerekmektedir.
Hem Rum cemaatinin hem de Apoyevmatini gazetesinin tarihinin bilinmesi bu noktada önem
kazanmaktadır. Basının işlevinin ve bir azınlık topluluk içinde kendisine yüklenen görevlerinin
de gözden geçirileceğini ifade etmekte yarar bulunmaktadır.
Apoyevmatini gazetesinin Rum toplumu içindeki işlevini, iletişimin dolayısıyla bir
gazetenin işlevlerini tartışarak ortaya koyabiliriz. MacBride Raporu’na göre (Girgin, 2008: 5051) iletişimin işlevleri; Haber ve Bilgi Sağlama, Toplumsallaştırma, Güdüleme, Tartışma Ortamı
Hazırlama, Eğitim, Eğlendirme, Kültürün Gelişmesine Katkı ve Bütünleştirme başlıkları altında
toplanmaktadır. Bu işlevlerin yerine getirilme yöntemleri, ülkeden ülkeye farklılıklar gösterse bile,
söz konusu bu sekiz ögenin tümüne, değişik biçimlerde de olsa her ülkede rastlamak mümkündür.
Apoyevmatini gazetesini de bu işlevler çerçevesinde inceleyerek bir toplumun gazete gerekliliği
ve basınını yaşatmasının neden önemli olduğunu ortaya koymaya çalışacağız. Bu çalışmada
Apoyevmatini Gazetesi Yayın Yönetmeni Mihail Vasilyadis3, gazete okurlarından Georges
Priviloviç4, Stavroz Yolcuoğlu5 ve Yani Demircioğlu6 ile derinlemesine mülakat yapılmıştır.

3
4
5
6

Apoyevmatini Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Yayın Yönetmeni.
1932 doğumlu, Belçika Konsolosluğu’ndan emekli.
Yunan uyruklu, 12 yıl Türkiye’de Çağdaş Yunan Edebiyatı ve Dili dersleri verdi, Yunan Konsolosluğu Azınlık
Okulları Koordinatörü.
1960 doğumlu, İstanbul Üni. Fen Fak. Fizik Bölümü mezunu, Zağrofyan Lisesi Müdür,
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Kuruluşun an ug ne

poyevmatini Ga etesi

Cumhuriyetin ilanından önce Türkiye’de, Rumca günlük gazeteler yanında özel konularda
çıkarılan Rumca periyodik yayınlar da yapılırdı. Kaynaklara baktığımızda Rumca yayınların
sayısı diğer azınlıkların yayınlarından daha fazladır. 1922’de İstiklal Savaşı son halini alınca
yayımları durdurulmuş, gazete sahipleri İzmir yangını sonrası paniğe kapılıp ülkeden gitmişlerdir.
Cumhuriyet kurulduğunda Rumca yayımlanan gazete yoktur. Aslen eczacı olan Eczacı Andon ve
Konstandinos Vasiliadis kardeşler 1924 yılında çıkarılan “bir sokakta iki eczacı olamayacağına”
dair, sermayenin Türkleştirilmesini hedefleyen bir kanunla eczacılığı bırakmışlardır.
Rumca gazete çıkarma izni çıktıktan sonra Vasilyadis kardeşler, dönemin en iyi
gazetecilerinden bir olan Kavelieros Markuizos’la bir ekip oluşturarak Apoyevmatini gazetesini
çıkarmaya başlamışlardır. Ancak, iktidarların baskısı ile oto sansür uygulanmaya başlanmış, gazete
ekibinde Markuizos’un gitmesi Kavalyadis gelmesi gibi ciddi değişiklikler olmuştur. 1970’lerde
sahiplik değişmiş, azınlıkların etkilendiği tüm olaylar gazetenin de durumunda değişiklikler
yaratmıştır. 1964 yılı gazetenin okur sayısındaki ciddi düşüş nedeniyle çok önemlidir. İlanların da
azalmasıyla gazete ekonomik çıkmaza girmiştir. Apoyevmatini Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Yayın
Yönetmeni Mihail Vasilyadis bu noktada şunları ifade etmektedir: “Siyasi baskılar otosansürle
atlatılabilir ama ekonomik sıkıntılar bununla atlatılamıyor” (Vasilyadis, 2014).
Birçok gazetenin kurtarıcısı olan resmi ilanlardan 1962 yılına kadar diğer azınlık gazeteleri
gibi Apoyevmatini gazetesi de yararlanabiliyordu. Ancak 1962 yılında kurulan Azınlıklar Alt
Komisyonu’nda yapılan yasa değişikliğiyle, Türkiye’deki azınlık gazeteleri devlet tarafından verilen
resmi ilanları alma hakkını kaybetti. Apoyevmatini gazetesinde yaşanan bir olay resmi ilanların
payının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 1970’lerde Erbakan hükümeti döneminde,
İslamcı gazeteler resmi ilan almak için uğraşmışlardır. Ancak resmi ilan için gazetenin en az
2 yıldır yayımlanması gerekmektedir. Yeni gazete çıkarıp ilan alma şansına sahip değillerdi.
İlan almak isteyen “birileri”, Apoyevmatini gazetesini satın alırlar. Yasaya göre, belli bir süre
yaşadıktan sonra, gazeteyi alan, gazetenin adını veya başka önemli unsurlarını değiştirebilirdi.
Bir süre sonra gazetenin adı değiştirilir. Rumca çıkarılan gazete Türkçe çıkarılmaya başlanır.
Verdikleri dilekçe ile, 1925 yılından beri yayımlanan bir gazete olduklarını ve resmi ilan talep
ettiklerini beyan ederler. Türkler tarafından alınan ve Türkçe çıkarılmaya başlanan Apoyevmatini
gazetesine “resmi ilan verilmesi” kararı çıkarılır.
Daha sonra “Liniotif Apoyevmatini” adı ve 1 numaralı nüsha ile yine Rumca gazete
çıkarılmaya başlanır. Gazetenin bugünkü sayısı 29 binlerde olması gerekirken, 8 bin 3 yüzlerde
olmasının nedeni de 1970’lerde yapılan bu satıştandır. Gazetenin son sahibi Adosoğlu 2002
yılında ölünce Yunanistan’da bir gazete çıkaran Mihail Vasilyadis’e gazete devredilmiştir.
Vasilyadis Apoyevmatini’yi çıkarabilmek için Yunanistan’dan Türkiye’ye taşınmıştır. İlk baskısının
12 Temmuz 1925’de okunduğu Apoyevmatini’nin kelime anlamı dağıtıldığı saate uygun olarak
“ikindiye dair’dir. Gazetenin yayın yönetmeni ve imtiyaz sahibi Mihail Vasilyadis, 1960’larda 2530 kişilik kadroya sahip gazeteyi evinde oğlu Minas Vasilyadis ile hazırlamaktadır.
Gazete yakın zamana kadar geleneksel baskı teknikleri kullanarak?) hazırlanırken, son bir kaç
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yıldır Minas Vasilyadis’in Apoyevmati’niye katkıları ile bilgisayar ortamında hazırlanmaktadır.
Rumca 4 sayfa basılan gazetenin günümüzde iki kişi tarafından çıkarılmasını da Mihail Vasilyadis
şu şekilde açıklamaktadır: “Rumca basıldığı için yardım almak pek mümkün olmuyor; çünkü
dile hakim olan ve gazeteye ilgi gösterenlerin sayısı çok az. Ayrıca gazetede bir çalışan istihdam
ettirecek bütçeye sahip değiliz” (Vasilyadis, 2014).
Hafta içi beş gün günlük 600 baskı yapan Apoyevmatini gazetesi, 50 kuruşa satılmaktadır.
İstanbul’da yaklaşık 2400 Rum yaşamaktadır ve gazete her gün İstanbul’da yaşayan 610 Rum aileden
600’üne ulaşmaktadır. Günlük gazete olduğu için diğer azınlık gazeteleri gibi dağıtım zorluğu
yaşanmaktadır. Vasilyadis, gazetenin satışından elde edilen tüm gelirim dağıtımı yapanlara ait
olduğunu belirtmektedir. Tokatlıyan Han’da, Ermenice yayın yapan Marmara gazetesinin ofisinde
biraraya getirilen, yine Ermenice yayın yapan Jamanak ve Rumca yayın yapan İHO gazeteleriyle
beraber dağıtıma götürülmektedir. Yedi kişilik bir ekip gazeteleri dağıtmaktadır.
Gazetenin okur profili ulusal çapta yayın yapan Türkçe gazetelerden farklıdır. Dil, profilin
daralmasındaki en önemli etkendir. Okur profili ve konuların seçimini Vasilyadis şu şekilde
aktarmaktadır (2014):
Diğer gazeteleri sağcısı, solcusu, İslamcısı ekolojisti kendine uygun şekilde seçer.
Rum toplumun böyle bir şansı yok. Okuyabilecekleri tek gazete Apoyevmatini.
Apoyevmatini’de Rum toplumuyla ilgili haberler, doğanın korunması, insan
hakları ve toplum hakları, iş güvenliği, sınıf çatışmaları ile ilgili haberleri vermeyi
çalışırım.
Telefonla ulaşılabilecek, toplumu ilgilendiren haberler, özellikle Kıbrıs’la ilgili
haberler için Kıbrıs’tan bir kaynağımız var. Bize uygulanan baskıların kaynağı
Kıbrıs meselesi olmuştur. Diyebilirim ki, Türkiye’de Kıbrıs’la ilgili haberleri biz
günü gününe veririz. Kıbrıs sorununun çözüme kavuşması çok önemli çünkü bize
karşı kullanılan bir bahaneden kurtulacağız.
Apoyevmatini gazetesi de diğer gazeteler gibi bazı haberlerde otosansür olgusunu işleme
sokmaktadır. Gazetenin Yayın Yönetmeni Vasilyadis (2014), çok tehlikeli bulduğu otosansürü,
“nefret ettiğiniz kişilerle yan yana gelmek” şeklinde tanımlamaktadır. Mahkemede haberi
savunabilecek delilleri varsa uygulanmamakta, ancak eldeki veriler yüzde yüz garanti vermiyorsa,
bazı şeylerden bahsetmemek zorunda kaldıklarını belirtmektedir. Vasilyadis’e göre sansür, sadece
yayım yasağı ile olmamaktadır. 1964 yılında Basın İlan Kurulu ilanlarının kesilmesini sansür
olarak adlandırmaktadır. Böylece sansürü varlığı somut olarak ispatlanamamaktadır, ancak bu
nedenle bir haberin gazeteye alınmaması sansürün varlığına işarettir. Vasilyadis, dünyanın pek
çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de sansür olduğunu söylemektedir.
Apoyevmatini gazetesinin en büyük sıkıntılarından biri olan ekonomik problemler bir kaç
parametreyle açıklanabilir. Bunlardan ilki, 1964 yılındaki kitlesel göçlerdir. Nüfustaki azalmalar
azınlık gazetelerinin gelirlerinde de önemli miktarda düşüşe neden olmuş, hatta pek çoğunu
ekonomik olarak sarsmıştır. Vasilyadis, tiraj düşüklüğünden sonra basın ilan kurumunun ilanları
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kesmesinin de olumsuz etkileri olduğunu ifade etmektedir (Kişisel görüşme, 19.06.2014). Gazete
gelirlerinin artması için yapılan çalışmalar ile Yunanistan’dan bazı şirketlerden, özel ve merkez
bankasından, Türkiye’de şubesi olan şirketlerden, Olimpik Havayolları’ndan 2011’e kadar ilanlar
gelmektedir.
TESEV tarafından düzenlenen “Geçiş Döneminde Medya”7 başlıklı toplantıda Mihail
Vasilyadis, azınlık gazetelerinin sorunlarına dikkat çeker. Yunanistan’da çıkan ekonomik kriz
nedeni ile Hellenic Airways ve Ethniki Bank’ın reklamlarını kestiğini, gazetenin sahip olduğu
düşük tiraj nedeni ile resmi ilan alamaması sonucu gazetenin kuruluş yıldönümü olan, 12
Temmuz’da kapanacağını ifade eder .
Toplantı internet yoluyla radyodan da dinlenir. Hollanda’da doktorasını yapan bir öğrenci
“Apoyevmatini bizim de kültür mirasımızdır, kapanmamalıdır” sloganıyla facebook sayfası
açılmıştır. Gazeteyi okuma imkanına sahip olmayan ve Rumca bilmeyen 350- 400 Türk genç, ve
aralarında Baskın Oran, Samim Akgönül, Elçin Macar ve Ayhan Aktar gibi akademisyenlerin de
olduğu bir çok kişi gazeteye abone olmuştur. Vasilyadis bu toplantı sonrası gelişmeleri şu şekilde
ifade etmektedir (2014):
Oğlum Minas, Yunanistan’dan gelerek bana yardım etmeye başladı. Böylece
gazete makasla kesip yapıştırarak değil bilgisayarda montaj yapılarak hazırlanma
sürecine girdi. Düşük yoğunlukta pdf formatında abonelere yollanmaya başlandı.
Yurt dışından abonelerimiz oldu. Yunanistan’daki kriz nedeniyle oradakiler abone
ücreti ödeyemiyorlar. Vakıflarımızın verdikleri ilanlardan gelen gelirimiz var. İki
kişiyle, ayda 10- 12 bin liralık çok düşük gelirli bir günlük gazete yayımlıyoruz.
TESEV toplantısının haber olmasının ardından, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet
Atalay Apoyevmatini gazetesini ziyaret eder. Dönemin Başbakan’ı Recep Tayyip Erdoğan’ın
talimatı ile bir çalışma başlattıklarını, Apoyevmatini’nin yaşaması için kalıcı çözümleri
araştıracaklarını söylemiştir (www.cihandergi.com).
Basın İlan Kurumu tarafından düzenlenen toplantı sonrasında kurum tarafından ilan
verilmesi konusunda söz alınmış ancak gazete resmi bir desteğe henüz kavuşamamıştır (http://
www.bik.gov.tr)
um oplumu ve

poyevmatini:

İşlevsel Karşılıklar
Apoyevmatini gazetesinin Rum toplumu içindeki işlevi, yayın yönetmeni Mihail Vasilyadis’in
ifade ettiği, gazetenin yayın ilkeleri ile çerçevelenebilir (2014):
“Gazete, Viktor Hugo’nun “yeni dönemler yeni görevler oluşturur” lafını şiar
edinmiştir. Bir öğretmen Apoyevmatini hakkında konuşurken “Rumlar arasında
7

http://www.dha.com.tr/apoyevmatini-kapanmaktan-kurtuldu-_185504.html, Erişim Tarihi: 18 Ağustos 2014.
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Apoyevmatini olmadan ne bir ölüm ne bir doğum olur”, demişti. Her ölüm ilanı, her
vaftiz edilen çocuk, her evlenecek çiftin ilanı Apoyevmatini’de geçer. Apoyevmatini
olmadan kimse ne ölür ne de doğar.”
Gazetenin haber seçiminde Rum Cemaatinin ilgi göstereceği haberlerin dikkate alındığını
ifade eden Vasiliyadis, dünyadaki önemli gelişmelerin ve sınır komşularıyla ilgili haberlerin daima
yerini bulduğunu söylemektedir. Bunun dışında İstanbul’da toplumu ilgilendiren ve başka medya
kuruluşlarında bulunamayacak haberler yer alır. Örneğin Papa, Rum Patrik’le Filistin Başkanı
Abbas’ı ve İsrail Başkanı Şimon Perez’i davet etmiş ve herkes kendi inancına göre dua etmişti.
Haber, Türkiye’deki televizyon ve gazetelerde Fener Rum Patriği görüntülere dahil edilmeden yer
aldı. Ancak Apoyevmatini’de manşetten verildi.
Kitle iletişim araçları, haber ve bilgi sağlama araçlarıdır (Girgin, 2008: 51). Bir gazete içinde
bulunduğu topluma ve toplumla ilgili haber almak isteyenlere, olaylar ve koşullar hakkında haber,
dolayısıyla bilgi aktarır. Birey ve kitlelerin bunlara bilerek tepkide bulunmalarını sağlayabilir.
Bu işlev haberlerin, verilerin, imgelerin, görüş ve yorumların, özetle eylem ve söylemlerin
toplanmasını ve işlem görmesini içerir.
Apoyevmatini gazetesinde de, diğer günlük gazetelerde bulunması mümkün olmayan
Rum cemaatine ait haberler olmasına dikkat edilmektedir. Vasilyadis (2014), haberleri “Rum
toplumunda8 bir kişinin toplumun diğer üyelerine duyurmak istediği ilanların, haberlerin
olmasına dikkat ederek,” seçtiklerini ifade etmektedir. Doğum, vaftiz, okul mezuniyet haberleri,
ölüm ve mevlit ilanları, anma ayinleri, evlilik, nişan hatta nişan bozma haberler yer almaktadır.
Türkçe gazetelerle beraber Apoyevmatini de okuduğunu ifade eden gazetenin takipçilerinden
Georges Priviloviç (2014) gazeteyi baştan sona okuduğunu en çok da Türkiye’yi ve cemaati
ilgilendiren haberleri okuduğunu söylemektedir. Gazetenin başında “yeni zamanlar yeni
sorumluluklar gerektirir” ifadesinin çok önemli olduğunu belirten Priviloviç, toplum az olduğu
için, birbirleriyle ilgili haberleri öğrenmenin önemli olduğunu ifade etmektedir:
“Birbirimizi tanıyor gibiyiz. Hasta varsa ziyaret, ölen varsa taziye için önemli.
Kültür derneklerinin gezileri, okulların mezuniyetleri, toplantıları, tiyatroları,
faaliyetlerini de yazar. Onlara da katılamasam da takip ediyorum. Cemaatten
haberdar olmak önemli”
Yani Demircioğlu (2014), Apoyevmatini gazetesinin çocukluğundan itibaren evlerine
alındığını, cemaat içindeki sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetleri bu yolla öğrendiklerini
ifade etmektedir. Zağrofyan Lisesi, öğrencilere ve misafirlere ücretsiz verilmek üzere 40 -50
Apoyevmatini gazetesi almaktadır. Şu anda var olan iki Rumca gazeteden sadece Apoyevmatini’nin
internet yoluyla dünyanın farklı yerlerine ulaşmasının cemaat haberlerinin oradakiler tarafından
bilinmesi açısından önemli bir rol üstlendiğini belirtmektedir. Yunanistan Konsolosluğu’nda
8

Mihail Vasilyadis kendisiyle yapılan kişisel görüşmede (19.06.2014) Rum Cemaati yerine Rum Toplumu ifadesini
tercih etmiştir.
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Eğitim Ataşesi olan Stavroz Yolcuoğlu, Apoyevmatini gazetesinin Rum toplumu için önemli olan
haberleri öne çıkardığı için okuduğunu belirtmektedir .
İletişimin bir diğer işlevi olan toplumsallaştırma; bireylerin, toplumlar hakkında genel
bilgi ve değerleri edinmektedir. Bireylerin toplumsal yaşamın bir parçası haline gelmelerinde,
kitle iletişim araçlarının önemli bir yeri bulunmaktadır. Apoyevmatini gazetesi de önemli bir
rol oynamaktadır. Örneğin Beyoğlu’ndaki Zağrofyan Lisesi tarafından yapılan kültür- sanat
etkinliklerinin duyurulması için davetiye olarak kullanılmaktadır çünkü; öğrenci sayısı ve
bütçesi azalan okul için davetiye hazırlamak hem maliyetlidir hem de Apoyevmatini kadar etkili
olmamaktadır (Demircioğlu, 2014).
Gazete aynı zamanda toplumsal bellek oluşturmaktadır; örneğin Demircioğlu’nun ifade
ettiği Zağrofyan Lisesi 2014 yılı mezunlarının fotoğrafı 18 Nisan’da yayımlanması ya da Georges
Priviloviç’in ailesi ile ilgili anısı bu savı kuvvetlendirecektir:
“Bu gazete 1925’de açıldı. Babam Türkiye bisiklet şampiyonu. O zamanlar onun
haberini de yapmışlar. Onu da Apoyevmatini’nin arşivinden buldum. Zaman
geçti, Apoyevmatini kaybolmadı.”
Eğitim ve kültürün geliştirilmesine katkıda bulunmak da iletişimin diğer önemli iki işlevidir.
Kültürün, gerek tanıtımı ve geliştirilmesinde gerekse kültür mirasının korunmasında, kitle
iletişim araçlarının önemli görevleri vardır. Kitle iletişim araçları bilgi aktarırken, doğal olarak
toplum üyelerinin bilgi düzeylerini, yetenek ve becerilerini daha üst düzeye çıkarmalarına
yardımcı olacaktır. Bu konuda Apoyevmatini gazetesine yüklenen dil ile ilgili misyon da önem
taşımaktadır. Vasilyadis (2014) Apoyevmatini gazetesi ile ilgili dile getirilen taleplerden birinin
de Türkçe bir sayfanın içeriğe eklenmesi konusunda olduğunu ifade etmektedir. Vasiliyadis,
Ermenice- Türkçe dillerinde yayımlanan Agos gazetesinin yayın yönetmeni Hrant Dink’in9 de
bu konuda kendisiyle konuştuğunu ve Türkçe sayfa yapmamaya karar verdiğini söylemektedir.
Gazetenin misyonlarından birinin de anadili, yani Rumca’yı korumak olduğunu vurgulamaktadır.
Türkçe yayımlanacak bir sayfanın gençlerin kolaya kaçarak Rumca kısımları okumalarına
engel olacağını ifade etmekte dilin Rumca olmasının, ana dilde eğitim ve yayının hiçbir şekilde
devlete zarar vermediğini de kanıtladığını eklemektedir. Ayrıca Zoğrafyan Lisesi müdürü Yani
Demircioğlu da (2014), dağıtılan gazetelerin bir öğrenci tarafından dahi okunmasının kelime
dağarcığına katkı sağlayacağını önemli olduğunu söylemektedir. Apoyevmatini gazetesine
eklenecek Türkçe bir sayfanın Zoğrafyan Lisesi’ndeki Türk öğretmenler ya da gazeteyi okumak
isteyen Türklerin de bilgilenmesini ve bazı soru işaretlerinin yok edilmesini sağlayacaktır.
Stavroz Yolcuoğlu, Türkçe bir sayfanın oldukça olumlu sonuçlar doğuracağı kanısındadır.
Okumayan toplumun bilmeyen bir toplum olduğunu vurgulayan Yolcuoğlu (2014), böyle bir
sayfanın bilinçsizliği ortadan kaldıracağını savunmaktadır. İki toplumla ilgili düşününce akla acı
veren olayların geldiğini söyleyen Stavros Yolcuoğlu, Türk arkadaşlarının bugünkü sorumlarını
9

Agos Gazetesi yayın yönetmeni, 19 Ocak 2007 yılında gazetesinin önünde suikast uğramıştır.
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böylelikle bilmesini ve bir şeyler yapmasını istediğini ifade etmektedir: “Eğer benim yanlarında
olmamı istiyorlarsa benim için bir şeyler yapabilirler.”
İletişimin son işleviyse bütünleştirme işlevidir. İletişimin diğer işlevlerinin yerine
getirilmesiyle toplumdaki bireyler ve gruplar arasındaki ilişkiler gelişecek; onların, toplumlarını
olduğu kadar, birbirlerini de tanımaları ve anlamaları için gerekli bir ortam doğacaktır. Vasiliyadis
(2014) Apoyevmatini gazetesini, Rum toplumunun tutkalı, onları birbirine bağlayan odağı olarak
tanımlamaktadır. Ona göre, Apoyevmatini Rumların bakışlarının karşılaştığı yerdir.
Apoyevmatini gazetesinin neden yaşaması gerektiği ile ilgili soruyu Yani Demircioğlu (2014),
2000 kişilik nüfusun yaş ortalamasının 60 olduğunu ve bu yaşlı nüfusun haber alma kaynaklarının
daraldığı şeklinde açıklamaktadır. Stavroz Yolcuoğlu, (2014) aynı soruya “Bizi birleştiren en önemli
bağ kilisedir, Patrikhanedir. İkinci en önemli bağ ise Apoyevmatini gazetesidir.” şeklinde açıklamaktadır.
Georges Priviloviç (2014), 5 yıl önce dünyadaki ileri gelen Rumlarla biraraya gelme fırsatı bulduğunda
Apoyevmatini gazetesine yardım yapılması çağrısında bulunmuş ancak bir gelişmem olmamış.
Gazetenin kapanması ihtimali ile ilgili olarak da duygularını şu şekilde dile getirmektedir:
Kapanmasını istemiyorum. Kapanırsa çok yakın akrabam, arkadaşım vefat etmiş
gibi olacak.
Sonuç
Türkiye’de yayın yapan Ermeni, Rum, Yahudi, Süryani gazete ve dergileri devletten ve yerel
yönetimlerden destek alamamaktadırlar. Bu gazeteler, reklam ve ilan açısından ayrımcı politikaların
kurbanı olmaktadırlar. Basın İlan Kurumu (BİK), Türkiye’de yayın yapan yerel gazeteler de dahil
bütün yüzlerce gazeteye resmi ilan dağıtmaktadır. Tiraj baz alınarak verilen bu ilanlardan almak
amacıyla, satışı yüksek gösterilerek resmi ilan için kurulan gazetelerin varlığı Cağaloğlu’nda efsane
olmaktan çıkmış, ilan paylaşımları dökümüne bakıldığında net bir hal almıştır.
Apoyevmatini gazetesi İstanbul’da yaşayan yaklaşık 2500 kişilik Rum cemaatinin günlük
yaşamlarında seyreden olaylar, faaliyetler, toplantılar, önemli günler, kutlamalar, ölüm ve taziye
hatta evlenme ve ayrılma haberleriyle sosyal bir olgu haline gelmiştir. Bir basın yayın organının
yerine getirmesi gereken işlevlerin yanında, toplumu birarada ve canlı tutan, olup bitenler dışında
birbirlerinin hayatlarıyla ilgili onları bilgilendiren bir misyon yüklenmiştir.
Gazetenin karşı karşıya kaldığı ve yaşamasını zorlaştıran sorunlar çözüme ulaşamamaktadır.
Örneğin henüz bu araştırma tamamlanmadan, Yayın yönetmeni Mihail Vasiliadis’in büyük
çabalarına rağmen Cumhuriyet dönemindeki tüm gelişmelere şahitlik eden Apoyevmatini
gazetesi 90 yıldır çıkarıldığı Suriye Pasajı’ndaki ofisini kapatmak zorunda kalmıştır. Basın
İlan Kurumunun yardım sözleri sonuçsuz kalmıştır. Gazete şu anda 600 satış ve 1500 ile 2000
arasındaki abonelik ve cemaatten alınan ilanlarla ayakta durmaya çalışmaktadır.
Okurları tarafından bir gazeteden çok toplumu birarada tutmaya çalışan bir bağ işlevine sahip
Apoyevmatini gazetesinin yokluğu, bir yayın organının daha ekonomik nedenlerle kapanmasının
çok ötesinde, bir azınlık grubun sesinin kısılması, haber dolaşımının sekteye uğraması, dolayısıyla
haber alma özgürlüklerinin yok olması anlamına gelmektedir.
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Zorluk
Geçiş Durumu[35] karmaşıklık seviyeleri ve çeşitlerinde büyük artış olasılığına yol açan
sistem için değişikliktir ve sistemin dinamiklerine tamamen yeni bir uzay fazı açar. Yeryüzünde
yaşamın evrimi sırasında geçiş durumları ökaryotların(tek hücreli canlıların), oksijen
atmosferinin, çok hücreli canlıların ve bitkilerin zuhur etmelerini içerir. Matematiğin gelişimi
sırasında Geçiş Durumları her bir yeni sayı grubunun(negatif, irrasyonel, sanal…) ve Öklit’in
paralel postulasının düşüşünü içerir.
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Geçiş Durumu sisteme derin ve temel değişiklikler sağlar; bir kez kanaldan geçince, hayat
asla tekrar aynısı olmaz. Hesaplamada çok önemli bir geçiş durumunun eşiğinde duruyoruz:
Bu, mevcut “klasik hesaplama” varsayımlarının etkisinden kurtulmadır. Bilgisayar bilimi için
Büyük Zorluk; mevcut klasik hesaplama varsayımlarının bozulmasıyla elde edilen geçiş durumu
vasıtasıyla yolculuğa çıkmak ve böylece Klasik Olmayan Hesaplama biliminin olgunlaşmış halini
geliştirmektir.
S reç

maca Karşı

mutla yapılan yolculuk varmaktan daha iyi bir eydir
Robert Louis Stevenson, “El Dorado”, 1878.
Birçok Büyük Zorluklar hedefleri ve bitiş noktaları bakımından hesaplanır: “Bu on yıl
bitmeden, hedefe ulaşma, Ay’a bir adamı göndermek ve onu güvenle Dünya’ya geri getirme”[50],
insan genomunun haritalanması, P=NP olup olmadığını ispatlama. Biz özel Büyük Zorluğumuzda
kullanılacak en iyi metaforun hedef olmadığını ama bunun bir yolculuk olduğunu kabul ediyoruz.
Bir yolculuk metaforu bitiş noktasından ziyade tüm sürecin önemini vurgular. 17. ve 18.
yüzyıllarda “Seçkin Toplumunun” belirli kesimleri için Büyük Avrupa Gezisine katılma ve
ufuklarını genişletmelerine birkaç yıl harcamaları geleneksel hâle gelmişti: Tüm yolculuğun
deneyimi önemliydi. Ve Yaşam Yolculuğu’nda, ölüm kesinlikle bir varış noktası değildir! Doğrusu,
açık yolculuk, geçiş durumlarını yaşama, sürekli ufkunu genişleterek yeni diyarlar keşfetme bir
bitiş noktasına ihtiyaç duymaz.
inlerce millik bir yolculuk tek bir adımla ba lar
Lao Tzu, Tao Te Ching, Chapter 64, 600 B.C.
Yolculuklar ve hedefler oldukça farklı özelliklere sahiptir. Hedef, sabitlenmiş bir amaçtır
ve alınacak rotayı etkiler. Ama açık keşif yolculuğuyla ne olacağını tahmin etmek mümkün
değildir: Yolculuğun amacı keşiftir ve yolculuk boyunca keşifler yeni yönler önerir. Başlangıç
adımları ve bazı ara yol noktaları tavsiye eder ancak ayrıntılı süreci ve kesin sonucu tavsiye etmez.
Keşif yolculuğu ya da birkaç yolculuklar bakımından Klasik Olmayan Hesaplama Zorluğu’nu
düşününce biz, amaç için mantıklı görülen yolları öneriyoruz. Ama biz bu erken yol noktalarının
geçmişten günümüzü gözlemlediğini vurguluyoruz. Toplumların yolculukları ilerledikçe, yeni
yollar görüş alanına girecektir ve bunlarla karşılaşmak için uygun görüldüğü takdirde istikamet
değiştirilebilecektir.
ol hiç bitmez uzar gider
J. R. R. Tolkien, The Lord of the Rings, 1954.
Daha rken İnanmamak için

ltı Klasik ara igma

Klasik hesaplama olağanüstü bir başarı öyküsüdür. Ancak onun, bütün hesaplama
olasılıklarının oldukça küçük bir alt kümesini kapsadığına dair büyüyen bir eleştiri vardır.
Hayatın birçok yolunda, gereksiz sınırlamalar oluştururuz. Belki de bunların en haksız olanı,
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yaptığımız örtülü varsayımlardır. Bizim “bu durumda olması gerekiri, bu hep böyle olmuşturdan”
bütünüyle ayırt etmemiz gerekir. Öncekinin örneği olarak düşünülenin, sonrakinin örneği olarak
bulunduğunda keşifler ortaya çıkabilir. Örneğin, Öklit’in paralel postulatının düşüşü Non-Öklit
geometrinin tüm alanlarına yol açtı, büyük olasılıkla da Genel Görelilik yolu için bu bir kaldırım
oldu. Klasik hesaplama varsayımlarına karşı benzer karşı çıkmaları teşvik etmek istiyoruz. Bu
yüzden aşağıda klasik hesaplamaları tanımlıyor gibi görünen birkaç paradigmayı tespit ettik.
Ama bu mutlaka tüm hesaplama paradigmaları için doğru olmayabilir. Ne olursa olsun ilginç
görülen bu yollardaki paradigmaları düşürmesi, değiştirmesi veya aksi halde karıştırması için
toplumu teşvik ediyoruz. Gerçeklik tabanlı yolculuğumuzun broşürü bir başlangıçtır.
Birçok hesaplamalı yaklaşım gerçeklikte ilham arar (özellikle biyoloji ve fizik) veya
gerçekliğin özelliklerinden yararlanmaya çalışır. Bu gerçeklik tabanlı hesaplama yaklaşımları
büyük sözleri savunurlar. Çoğu zaman doğa daha iyi ya da en azından farklı ve ilginç yapar. Gerçek
dünyanın kendi hesaplamalı sorunlarını nasıl çözdüğünü inceleme, yeni algoritmalar (örneğin,
genetik algoritmalar veya yapay bağışıklık sistemi), bir hesaplamayı neyin oluşturduğunun yeni
görüntüsü ( örneğin karmaşık adaptif sistemler ve öz-düzenleme şebekeleri) ve yeni hesaplama
paradigmaları ( kuantum hesaplama gibi) için ilham sağlar.
Klasik hesaplamanın olgunlaşması ile klasik olmayan paradigmaların ortaya çıkışı arasında bir
boşluk vardır. Klasik hesaplama açısından entelektüel yatırımlar uzun yıllar boyunca bilim içinde
bir el sanatına dönüşmektedir. Yeni gelişen klasik olmayan hesaplama yaklaşımlarını tamamen
kullanmak için, onları mümkün olduğunca ve titizlikle mühendislik disiplininde aramamız gerekir.
Bilimin ne gibi görüneceği şu an belirsiz ve (bu belirsizlik bizi) Büyük Zorluk keşfe cesaretlendiriyor.
Burada klasik hesaplamanın bazı varsayımlarını ve onları zorlayan farklı alanlardaki
araştırmacıların yöntemlerinin ana hatlarını belirledik. Sonraki bölümlerde alternatifleri daha
detaylı tartıştık. (Bunların bazıları örtüşüyor.)
öyle olmak zorunda değildir
George Gershwin, Porgy and Bess, 1934
uring Paradigması
Klasik fizik: Enformasyon özgürce kopyalanabilir, enformasyon yereldir, kısıtlıdır; durumlar
belirli değerlere sahiptir. Aksine, kuantum düzeyinde enformasyon klonlanamaz, dolaşıklık yerel
olmamayı ifade eder ve durumlar aynı anda üst üste olabilir.
Atomsallık: Hesaplama zaman ve mekânda ayrıktır; önce ve sonra durumu vardır ve süreç
önceden sonraya geçiş yapar. Aksine, temel uygulamanın alt katmanları ara fiziksel durumlarını
gerçekleştirir.
Sonsuz kaynaklar: Turing makineleri sonsuz kayıt durumu ve sıfır güç tüketimine sahiptir.
Aksine, kaynaklar her zaman sınırlıdır.
Gerçekleştirme detayı olarak alt katman: Makine fiziksel değil mantıksaldır. Aksine, bir
formun veya diğerinin fiziksel gerçekleştirmesi gereklidir ve belirli tercih, sonuçlara sahiptir.
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Tümellik iyi bir şey: Dijital bilgisayarın bir ölçütü, algoritmanın bir ölçütü tüm problemlere
uyarlanır. Aksine, problemle eşleştirilecek uygulamanın seçimi veya hibrid çözümler daha etkili
sonuçlar verebilir.
Kapalı ve homojen sistemler: Durum uzayı önceden tespit edilebilir. Aksine, hesaplama süreci
olumsal bir şekilde yeni uzay durum bölgelerini ortaya çıkarır.
on

eumann Paradigması

Sıralı program yürütme. Aksine, paralel uygulamalar hali hazırda zaten mevcuttur.
Getir-uygula-depola modeli. Aksine, diğer mimari yapılar örneğin sinir ağları, FPGA’lar zaten
mevcuttur.
Statik program: Program olduğu yerde duruyor ve veri ona geliyor. Aksine, veri olduğu yerde
kalabilir ve süreç onun etrafında dönebilir.
ıktı Paradigması
Program bir kara kutudur: O bütün içsel yapılardan soyutlanmış bir kehanettir. Aksine, bir
işlemin gidişatı -sonuçtan bile-ilginç olabilir.
Program iyi-tanımlanmış tek bir çıkış kanalına sahiptir. Aksine, fiziksel bir sistem çalışırken
diğer hallerini gözlemlemeyi seçebiliriz.
Program matematiksel bir fonksiyondur: Mantıken denk sistemler ayırt edilemez. Aksine,
farklı uygulamalardan ve farklı sistemlerden çeşitli çıktıların korelasyonları dikkati çeker.
Algoritmik Paradigma
Bir program haritası ilk girişten, son çıkışa kadar dış dünyayı ihmal ederek çalışır. Aksine,
birçok sistem uyarlanabilir süreçlerdir. Değerleri açık tahmin edilemeyen çevreyle etkileşime
dayanır. Özdeş girdiler, sistem kendi geçmişini öğrendikçe ve ona adapte oldukça farklı çıktılar
sağlayabilir; önceden belirlenmiş bir bitiş noktası yoktur.
Rastlantısallık gürültüdür, kötüdür. Çoğu bilgisayar bilimi belirlemecidir. Aksine, rastgelelik
veya kaosun önemli olduğu süreçlerden esinlenen doğanın iyi çalıştığı bilinir.
Bilgisayar açılabilir ve kapatılabilir. Bilgisayarların aktif olmasına ihtiyaç duyulmadığının
dışında hesaplamalar zamanla sınırlıdır. Aksine, bilgisayarlar, kullanıcılar ve diğer bilgisayarlarla
sürekli aktif iletişime girebilirler.
Düzeltme Paradigması
Artan dönüşümsel basamaklar özellemeyi gerçekleştiren bir uygulamaya dönüşür. Aksine, bu
özelleme ve uygulama arasında bir kesiklilik olabilir, örneğin biyolojik-esinli tanıyıcılar.
İkili sistem iyidir: Cevaplar evet/hayır, doğru/yanlış ve büyük olasılıkla doğru. Aksine,
olasılıksal, yaklaşık ve bulanık çözümler hem daha kullanışlı hem de daha etkilidir.
Bir özelleme gelişim ve temellerini oluşturmadan önce veya en azından gelişiminden sonra
ortaya çıkar. Aksine, çevreyle etkileşim geçmişi büyüdükçe özelleme, sistemin gelişen ve değişen
bir özelliği olabilir.
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Ortaya çıkma, belirme istenmez çünkü özelleme gerekli olan her şeyi ele alır ve düzeltme
işlemi tüm detayları göz önünde bulundurmaktır. Aksine, sistemin karmaşıklığı büyüdükçe, bu
düzeltme paradigması mümkün olmaz ve ortaya çıkan özellikler, istenen davranışların önemli bir
mühendislik aracı olur.
Yapay Paradigma olarak bilgisayar
Hesaplama, yapaylar tarafından gerçekleştirilir: Hesaplama gerçek dünyanın bir parçası
değildir. Aksine, bazı durumlarda doğa “sadece yapar”, örneğin optik Fourier dönüşümleri.
Donanım, hesaplama boyunca değişmeden kalır. Aksine, yeni donanım hesaplama devam
ettikçe görülür, örneğin yeni kaynakların eklenmesi. Ek olarak donanım “tüketilebilir”, örneğin
bir kimyasal bilgisayarın onun başlangıç reaktiflerini tüketmesi. En uç noktada, nanitler
hesaplamanın parçası olan bilgisayarı oluşturup, hesaplama sonunda onu tekrar parçalarına
ayrıştırır.
Bilgisayar çalışmaya başlatılmalıdır. Aksine, son zamanlarda kuantum hesaplama sonuçları
[47] destekliyor ki bir sonuç elde etmek için bilgisayara “başla” demene bile ihtiyaç duymazsın!
Şüphesiz neredeyse hiç sorgulamadan kabul ettiğimiz diğer klasik paradigmalar vardır.
Onlar da yararlı bir şekilde inkâr edilebilir.
Gerçek D nya: uring ara igmasını o ma
Kendi bilgisayarı olarak Ger ek Dünya
Evren sadece yapar, hesaplama yapmaya ihtiyaç duymaz. Hesaba dayalı tutum ve bakış
açısını, fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçleri hesaplamaymış gibi alabiliriz. En Az Eylem
Prensibi kütle ve ışığın en kısa yolunu “hesaplar”; su kendi seviyesini “hesaplar”; evrim dayanıklı
organizmalar “hesaplar”; DNA ve morfolojiler fenotipleri “hesaplar”; bağışıklık sistemi antijen
tanımayı “hesaplar”. Bu doğal hesaplama, dijital simülasyondan daha etkilidir.
ilgisayarımız olarak Ger ek Dünya
Hesaba dayalı bakış açısına göre, dünyanın bizim için işlemleri uygulama yolundan
faydalanabiliriz. Gerçek Dünya’nın doğal hali bizim kurduğumuz ortamda istenen sonuçları
verir.
Gerçek dünyanın sınıflandırma ve araştırmasının çeşitli formları vardır. Örneğin santrifüjler
madde karışımlarını ayrıştırmak için yoğunluk farkından faydalanırlar. Kaynayan bir karışımın
buharı, kaynama noktası düşük olan maddenin bileşenlerince zengindir (ve karışımın geride
kalanında ise kaynama noktası yüksek olan maddece zengindir ); termal sınıflandırma formu
oluşturmak için damıtma bundan faydalanır. Kromotografi ayrışmanın kimyasal araçlarını
sağlıyor. Ferro-magnetik nesneler diğer çöplerden endüstriyel güçteki mıknatıslar yardımıyla
ayrıştırılmaktadır. Optik Fourier dönüşümlerini belirlemek için kullanılır.
Kurtçuklar ölü eti yeme “işlemini” gerçekleştirir: Tarihsel olarak kurtçuklar yaraları
temizlemek için kullanılmıştır, yani bize faydalı olmak için bir bağlamda onların işlemini
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gerçekleştirmiştir. Daha yakın zamanda, kirliliğin temizlenmesi “işlemi” gerçekleştirmek için
bakterilerin metabolizmaları değiştirildi.
Erişim kontrol hesaplamaları boldur. Döner kilide takılı anahtarın doğru olup olmadığını
hesaplamak için uygun olarak oluşturulmuş şekil kullanılır. Fiziksel ortak kilitler güvenlik ve
pratik sebepler için birçok sanayi genelinde kullanılır: Örneğin, kurşunsuz benzinli arabanın
yakıt tankına, kurşunlu benzin pompasının başlığını yerleştirmek imkânsızdır.
Analog ilgisayar olarak Ger ek Dünya
Biz gerçek dünyadan daha dolaylı yollardan faydalanıyoruz. “Bilgisayarımız olan Gerçek
Dünya’nın” “hesaplamaları” doğrudandır. Sıklıkla biz daha soyut sorularla ilgileniriz. Bazen
fiziksel dünya ihtiyacımız olan sonuçları sağlamak için koşum sağlayabilir: Gerçek dünyanın
uyguladığı hesaplama ile istediğimiz sonuçlar arasında benzerlik oluşması için ortamı kurabiliriz.
Başa çıkılmaz bir küme içinde en uzun spagetti çubuğunu bulmak için eski bir mekanizma
vardır, yerçekimi ve sertlik fiziğinden faydalanma: Spagetti telinin boyu ile faiz miktarı arasında
bir analoji kurarak bunu çözmek için kullanabiliriz. Cıva ve alkol termometreler, sıvıların
genleşmesini hava sıcaklığını hesaplamak için kullanırlar: Analoji sıvının kolon yüksekliği ile
sıcaklık arasındadır. Millikan’ın bir elektron üzerindeki yük hesabı düşen petrol damlalarının hızı,
havanın viskozitesi, bu damlaların yükü ve çevresindeki elektrik akımının gücünün arasındaki
ilişkiden yararlanır.
Klasik hesaplama zaten elektron hareketleri seviyesinde fiziği kullanır. Ama doğayı
kullanmanın başka yolları da vardır.
Analog hesaplamanın kendisi diferansiyel denklemlerin analoğu olarak elektrik devrelerinin
özelliklerinden faydalanır.
DNA hesaplama[4] bazların dizilişlerini problem ve çözüm olarak kodlar ve ipliklerin
ayrılması, tekrar oluşmaları ve üremeleri gibi mekanizmaların etkilerinin hesaplanmasından
faydalanır. 1020 bazın sırası geniş paralellikle sonuçlanabilir.
Kuantum hesaplama[71], klasik Turing Paradigmasını bozarak bilgisayar bilimlerindeki son
yılların en önemli gelişmelerden birini sunmuştur. Adından da anlaşıldığı gibi, kuantum fiziğine
dayanmaktadır. Klasik Turing makinesinde verimli bir şekilde uygulanamayan hesaplamalara
dayanır. Girişim, çoklu dünyalar, dolanıklık ve yerelsizlikten faydalanır. Kuantum hesaplamada
araştırma çok hızlı çoğalmaktadır ve halen onun bize sunduğu imkânlardan tam olarak
faydalanamıyor oluşumuz aşikârdır. Küçük kuantum bilgisayarları pratik olarak ispatlanmış
olsaydı, çeşitli kuantum olaylarının simülasyonları bulunabilirdi. Öte yandan daha büyük
bilgisayarlar olasılıkları ispatlarsa, buna hazırlıksız yakalanırız.
t /FEFOÎPLB[CFMŔSHŔOLVBOUVNBMHPSŔUNBMBSWBS :FOŔMFSOBTMCVMVOBCŔMŔS
t 7FSŔMFOCŔSQSPCMFNŔÎÚ[NFLŔÎŔOOBTMZFOŔCŔSLVBOUVNBMHPSŔUNBTOBTMPMVʰUVSVMVS
t :FOŔQSPCMFNMFSŔÎŔOWBSPMBOLVBOUVNBMHPSŔUNBMBSOOBTMLVMMBOBCŔMŔSŔ[ 
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t ,TUMIFTBQMBNBLBZOBLMBSZMBFOŔZŔBMHPSŔUNBZOBTMCVMBCŔMŔSŔ[ %BIBHFOFMCŔSEFZŔʰMF
t ,VBOUVNZB[MNNàIFOEŔTMŔʓŔOBTMPMBCŔMŔS  %FUBZMCŔMHŔEBIBTPOSB
t )ŔCSŔU CŔMŔʰŔN ZBLMBʰNOO CŔS QBSÎBT PMBSBL LVBOUVN CŔMHŔTBZBSMBS EBIB WFSŔNMŔ OBTM
LVMMBOMBCŔMŔS
l am kayna ı olarak Ger ek Dünya
Bilgisayar bilimindeki birçok teknik, gerçek dünyanın gözlemlenmesinden ortaya çıktı. Metasezgisel arama teknikleri ilhamını fizik(tavlama simülasyonu), evrim (genetik algoritmalar[36,
68], genetik programlama[7, 53]), nöroloji (yapay sinir ağları [11, 52, 67, 83]), bağışıklık (yapay
bağışıklık sistemleri [25]), bitki büyümesi (L-sistemleri [81]), sosyal ağlar (karınca kolonisi
optimizasyonu [12]) ve diğer domainler.
Bunların tamamı oldukça başarılı oldu ya da son derece umut verici görünmekte ama
onların kullanımını destekleyen bilim, klasik hesaplama bilimiyle yakın eşleşen bir yere varmıyor.
Sunulan temel doğa-ilham kaynaklı tekniklerle, etkili ve verimli şekilde problemden çözümü elde
etmek ve sonuçlanan sistemlerin performanslarını anlamak istiyoruz. Fakat bu klasik düzeltme
paradigmasının dışında kalmaktadır.
t ,MBTŔL PMNBZBO Eà[FMUNF CŔMŔNŔ OBTM HÚSàOFCŔMŔSEŔ  #ŔS CŔMŔN ÚSOFʓŔO  CŔ[F LSŔUŔL
uygulamalardaki sinir ağlarının davranışlarını tam anlamamız ve kısıtlı kaynakları hedefleyen
etkili sistemleri türetmemiz için imkânlar sunar.
Bilgisayarlardaki sanal dünyada, doğanın kuralları tarafından daha fazla zoraki
kısıtlanmayacağız. Bizim simülasyonlarımız gerçek dünyanın ötesine kesin bir yolla gidebilir.
Örneğin; yeni evrimsel operatörleri gen algoritmalarımıza, yeni çeşit nöronları sinir ağlarımıza
tanıtabiliriz. Ve hatta kapsayan kavramları ve karmaşık adaptif sistemlerin kendilerini
anlayabiliriz. Gerçek dünya bizim ilham kaynağımızdır, sınırlayıcımız değil.
t i(FSÎFLUFOEBIBŔZŔwTŔTUFNMFSŔPMVʰUVSNBLŔÎŔOEPʓBŔMIBNLBZOBLMIFTBQMBNBZOBTM
LVMMBOBCŔMŔSŔ[
t )FSCŔSŔPMEVLÎBLTUMIBG[BWFŔʰMFNZFUFOFʓŔOFTBIŔQCŔMFʰFOMFSMFZBQBCŔMFDFʓŔOFOŔZŔTŔ
OFEŔS
y k aralellik: on

eumann ara igmasını o ma

Paralel işlem (Hücresel Otomasyon[94], vb.) ve diğer klasik olmayan yapılar sırasal Von
Neumann paradigmasını bozmaktadırlar. (Sırasal paradigmaların Von Neuman’dan sonra
isimlendirilmiş olma gerçeği, onun kendisinin de bir sırasal hesaplamaları savunan biri olarak
algılanmasın; aslında O da CAs’ın [70] ilk öncülerindendir. )
Klasik paradigma varsayımlar altında, herhangi bir paralel hesaplama serileştirilebilir, ancak
paralelliğin avantajları vardır.
Gerçek zaman çevreye müdahale eder. Çevre kendi hızını geliştirir ve basit bir işlemci bu
ilerlemeyi sürdüremeyebilir. (Bunun olası uç bir örneği mikroskobik yapay ürünler oluşturmak
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için büyük miktarda nonoteknolojik çeviriciler (nanitler )’in kullanımıdır. Tek bir nanitin
büyüklüğe göre dizilişi çok sürebilir.)
Problemin yapısı için hesaplamanın daha iyi eşleşmesi. Gerçek dünya özünde paraleldir
ve hesaba dayalı yapının eşlemesindeki etkilerinin serileştirilmesi zor olabilir. Paralellik aynı
zamanda her bir işlemcinin ortak yerleşimine ve en fazla çevreyle etkileşime izin verir. Sonra
yazılımın ortak yerleşimine izin verir: Yazılım araçları dağınık sistemler etrafında ilgili veriyi arar
ve diğer araçlarla içerik-bağlantılı şekilde etkileşimde bulunurlar.
Klasik paradigma varsayımları bir kez zorlandığında, bu serileştirmenin mutlaka eşdeğer
olmadığını görebiliriz.
Hata toleransı. Hesaplama fiziksel uygulama gerektirir ve bu uygulama hata verebilir. Bazı
altkümeler hata verse de paralel uygulamalar çalışmaya devam eder. Sıralı uygulama yalnızca bir
işlemciye sahiptir.
Araçlar arasında müdahale/etkileşim. Hesaplama fiziksel uygulamaya gerektirir ve bu
uygulamalar enerji tüketimi, elektromanyetik emilim gibi bazı ekstra-mantıklı özelliklere
sahiptir. Hesaplamaların kendi kararlarını vermesi ekstra-mantıklı özellik olarak yorumlanabilir
(Daha sonra bakınız). Bu özellikler araçlar paralel çalışırken sıralı uygulamada olmayan etkilere
yol açarak sistemi etkileyebilir. (Buna olası bir örnek olarak kuantum bilgisayarlarda üst üste
paralel kübitler sağlanan katlanarak büyüyen durumlardır.)
Büyük paralelliğin kullanımı yeni problemleri ortaya çıkarır. Ana problem ise merkezi olmayan
Kontrol gereksinimidir. Büyük sayıdaki heterojen araçların hassas kontrollerini uygulayan tek bir
merkezi kaynağa sahip olmak pek mümkün değildir. (Bu sadece sistemi serileştirmek için örtülü
bir adımdır.) Bu problemin bir kısmı her zaman her yerde hazır sisteme kardeş olan Büyük Zorluk
tarafından ele alınır ve bu kısım açık işlemlerde sonraki bölümlerde yer alır.
akan Kişinin Gö

n en:

ıktı ara igmasını o ma

Program uygulamasının klasik paradigması soyut hesaplamanın bir çıktı üretmek için bir
girdiyi işlediğidir. Bu girdi-çıktı eşlemesi hesaplamanın mantıksal özelliklerinden birisidir ve
önemli olan noktalar da şudur: Etkinin hiçbir ara evresi yoktur, hesaplama maddesel farkındalıktan
bağımsızdır ve hesaplamanın farklı örnekleri de tam olarak aynı sonuçları ortaya koyar.
Öte yandan hesaplama, bakan kişiye göre değişir. Algoritmalar fiziksel aygıtlar tarafından
uygulanır; ara evreler vardır; dünyada fiziksel değişiklikler meydana gelir, farklı cihazlar ayırt
edilebilir. Bu fiziksel dünyada gözlemlenebilen her bilgi algılanan hesaplamayı zenginleştirmede
kullanılabilir [19].
Mantıksal yörünge gözlemleri
Bir algoritmayı yürütmek mantıksal durum uzayı üzerinde bir yörünge izler. (Uyarı: Bu klasik
bir argümandır: Ara kuantum hesaplama basamakları gözlemlenememe prensibinde olabilir.)
Tipik olarak, bu yörünge gözlemlenmez (olası hata giderme durumları dışında). Bu da kesinlikle
ziyankâr bir durumdur: Böyle bir mantıksal bilgi kendi içerisinde hesaplama kaynağı olabilir.
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Örneğin, bazı deneyimsel araştırmalarda yörüngenin izlediği yol araştırmanın final sonucundan
çok aranılan çözüme dair daha fazla bilgi verebilir.
t 6ZHVMBNBFTOBTOEBZBQMBONBOULTBMHÚ[MFNMFSZBSBSMCŔMHŔWFSNFEFOBTMLVMMBOMS 
iziksel yörünge gözlemleri
Bir algoritmayı yürütme dünyadaki fiziksel değişiklikler ile iş birliği içerisinde gerçekleşir.
Örneğin; o ilerledikçe yörüngeye-bağımlı gücü tüketir ve bunu tamamlamak için yörüngeyebağımlı zamanı alabilir. Bu tarz fiziksel kaynak tüketimi hesaplama kaynağı olarak gözlemlenebilir
ve kullanılabilir, örneğin, mantıksal yörüngenin özelliklerini ortaya koymada…
(Örneğin, son günlerde akıllı kartlar üzerinde olan ataklar güç tüketim profilini ve içsel
işlemlerin veriye dayalı zamanlamasını gizli bilgiyi ortaya çıkarmak için gözlemledi. [17].) Bu
tarz fiziksel gözlemler bazı kişiler tarafından sömürülse de daha genel hesaplama kullanımında
mevcut olduğu için güçlü bilgi kaynağı oluşturmaktadır.
t)BOHŔGŔ[ŔLTFMHÚ[MFNMFSVZHVMBOBCŔMŔSWFNBOULTBMZÚSàOHFMFSŔMFŔMŔʰLŔMFOEŔSŔMFCŔMŔOŔS 
t#VUBS[GŔ[ŔLTFMHÚ[MFNMFSŔÎŔOOFUàSZFOŔLVMMBONMBSCVMVOVMBCŔMŔOŔS
Diferansiyel gözlemler
Bir algoritmanın yürütülmesi fiziksel bir aygıtta algılanır. Fiziksel aygıtlar sıcaklık gibi
çevresel faktörlere göre değişebilen fiziksel özelliklere sahiptirler ve mantıksal olarak benzer
aygıtlardan da ayrıdırlar. (Aslında, sayısallaştırmanın mantığı büyük ölçüde bu farklılıkların
kaldırılmasından kaynaklanmaktadır.) Bu nedenle kişi tek bir uygulamanın sonucuna göre değil,
benzer birkaç uygulama kümesinin çıktılarına göre, birbirinden farklı ama ilişkili sistemlere
göre gözlem yapabilir. Örneğin, tekrar edilen bir araştırmanın her uygulaması aranan sonucun
elementlerinin %90’ını doğru olarak ortaya koyuyorsa, bu durumda tekrar edilen uygulamalar
genel bir çözüm sunmak için bir araya getirilir.
t ±PLMVIFTBQMBNBMBSOÎFʰŔUMŔMŔʓŔOEFOOBTMGBZEBMBOMS
t #VÎFʰŔUMŔMŔLOBTMEà[FOMFOŔS ,VMMBOMBOQSPHSBNOCBʰLBMBʰNŔMFNŔ ±FʰŔUMŔUFLOPMPKŔL
ÎÚ[àNQBSBEŔHNBMBSOCFOŔNTFZFSFLNŔ 
st düzey gözlemler
Bu tarz gözlemler programın uygulamasında olan gözlemler değil programı dizayn etmede
kullanılan programın uygulanması esnasında ortaya çıkan gözlemlerdir.
çık s reçler:

lgoritmik para igmayı o ma

Klasik paradigmada, hesaplamanın son hedefi sabit noktaya ulaşmaktır. Biz bilgisayarı
kapatsak da, final çıktısı hesaplamanın “sonucudur”. Klasik bilimin çoğunluğu sabit nokta
dengesi ve döngelik olgusu üzerine dayanmaktadır (döngelik; sistemin uzamsal ve dönemsel
olarak belirlediği bir özelliktir çünkü sistemin herhangi bir basamağı sıfırdan büyük ya da küçük
bir olasılıkla tekrardan ortaya çıkacaktır.)
Fiziğin modern teorileri sistemlerin yineleme ve tutarlılıktan yoksun olduğunu
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düşünmektedirler: Bu sistemler dengenin çok ötesinde ve homojen değildirler. Belki de dengeden
çok uzakta ve homojen olmayan en belirgin şey hayatın ta kendisi, sürekli gelişim olarak
karakterize edilir (değişim.) Beşeri problemlerin birçoğu da şu şekilde en iyi açıklanabilir:
Hesaplama bu tarz problemlerin hizmetinde olduğundan, denge fiziğinden uzak olan homojen
uygulamalar hesaplamanın geleceği ile ilişkilendirilerek düşünülmelidir.
Zor sistemlerin temelini ele alın: Mantıksal süreç R olarak gösterilir.
xt+1=Rx1(1-x1)
Mantıksal süreçlerin birçoğu şekil 1’de olduğu gibi R fonksiyonu olarak gösterilir. Burada
hesaplanacak her nokta birer nokta alıcıdır.
1< R< 3 değeri için, bu mantıksal süreçlerin sabit bir nokta alıcısı vardır. R=3 için ikinci
noktadan alıcı vardır. R’yi yükseltirsek, alıcı dördüncü noktaya, sekizinci noktaya gelir. Noktanın
ikiye katlanması R’yi arttırdığımız sürece devam eder ve R’nin değerleri her bir katlanma
olduğunda birbirine daha da yaklaşır. R > 3.569945671. . . için mantıksal sürecin çekicisi sınırsız
sayıda değer alabilir (bazı gruplar ya da tek sayıların çarpımının çeken sıralaması haricinde).
Düzenden (katlanma olan yer) kaosa (sıradan davranış) doğru faz geçişi vardır. Faz geçiş noktası
R= 3.569945671. . . noktasında kaos sınırları olarak adlandırılır [61].
Devam eden dinamiklerinin lojistik denklemde olduğu bir kesikli süreklilik düşünün. Bu
süreçte ölçümler yaptığınızı varsayın. Kabaca ölçümler yapın: x>0,5 ve 0 olduğunda işlem 1’i
geçer ya da L baytları uzunluklarını ele alın. Verilen L için, işlemi gösteren bir otomat oluşturun.
Bu durumda mantıksal süreçler R’nin birçok değeri ile oluşturulur. Bu da “mantıksal makineler”
olarak adlandırılır. Burada açıkça görülüyor ki alanı ki katına çıkarıp kaotik bölgeye geçtikçe bir
evre geçişi olacaktır (makine büyüklüğü bayt sıklığının yitimine karşı) [23].
Evre geçişinde makinenin büyüklüğü ve L aralığının uzunluğu karşılaştırıldığında, kendi
yönünün dışında genişler. Bu da kaosun sınırındadır. Lojistik makinenin sonsuz bir hafıza
kapasitesi vardır. İç hesaplamanın seviyesinde lojistik makinenin kaos kenarından geçen bir
sıçrayış vardır (Chomsky’nin hiyerarşisinde makine düzenli dil bilgisinden dil bilgisi kurallarının
olmadığı farklı bağlamlara doğru geçiş yapmıştır).
Kaos sınırları gereğinden fazla ya da tesadüfi sonuçlar almamak için hesaba dayalı ya da
fiziksel yeni kaynaklar ekleyebiliriz. Geleneksel paradigma dahilinde bu durumlar, asla “sonuç”
kazandırmayan sınırsız bir çeşitliliğe işaret ettiğinden dışarıda bırakılmaktadır. Ancak günlük
hayattaki sistemlerde, eş zamanda aralıksız şekilde devam ettirilen sıralamalar vardır. Burada
önceden tahmin edilemeyen bir durumun ortaya çıkması rahatsız edici bir sesin çıkmasından
daha iyidir.

120

Marmara İletişim Dergisi / Marmara University Journal of Communication • Yıl / Year: 2014 • Sayı / Issue: 21 • ss. 111-128

Hesaba dayalı bazı yaklaşımlar biyolojik paradigmaları yıkmaya çalışır: Hücresel otomasyon,
evrimsel hesaplama, tekrarlayan ağ bağlantıları (otokatalitik, sinirsel, genomik, bağışıklık sistemi,
ekolojik ağlar,…), toplu halde yaşayan böcekler, ajan-temelli sistemler, DNA hesaplamaları
ve kendilerini üreten nanit sistemler. Buna rağmen, bu durumların çoğunda bu sistemlerin
uygulaması kendileri ile sınırlandırılmıştır ve ne durumda nasıl ve ne şekilde bir bilgi olursa
olsun oluşumu ortaya çıkarmada yetersiz kalacaktır. Yeni türde kaynakların istenilen her zamanda
eklenebilineceği açık sistemler düşünmeliyiz.
Yeni kaynak eklemesi harici bir kaynaktan yapılabileceği gibi sistemin kendi aksiyonları
tarafından da olabilir. Bu yeni kaynaklar ağ geçidi sağlayabilir ve bunlar da sonunda farklı alanlar
açıp yeni olasılıklara izin vererek sistemin karakteristik dinamiklerini değiştirecektir. Hesaplama
sistemleri kendilerini açmaya başlamaktalar. Bu yeni açılımlarda örneğin insanların kullanıcı
ve makine arasındaki [90] devam eden etkileşimi, sınırsız ağ bağlantıları ve enerji otomasyonu
ile çalışan robotik sistemler ile gerçekleşmektedir. Bilgisayarlar her yerde var oldukça, açık
sistemlerin fiziğini anlamanın önemi daha gerekli bir hal alacaktır. İnsanlardan beklediğimiz
çözümler süreç içerisinde gerçekleşecektir ve bu aynı zamanda bizim bilgisayarlardan da olan
beklentimizdir.
Geçmiş ile e alakalı olan tutarlı ir evrimsel orluk
Klasik fizik modern fizik ortaya çıktığında yok olmadı; aksine onun sınırlılıkları ve
uygulanabilir alanları belirgin hale getirildi.
Benzer şekilde, klasik olmayan farklı türdeki hesaplama yöntemleri klasik hesaplamanın yerini
almayacaktır. Bunun yerine, onu büyütecek ve zenginleştirecektir ve farklı çeşitlerdeki araçlar
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sağlandığında her bir iş için en iyisini seçebilir ya da en iyi kombinasyonu oluşturabiliriz. Örneğin,
arama uzayı azaltmak için kuantum algoritmasını kullanma ve sonrasında onu keşfetmek için sezgiüstü kullanma yöntemi tek bir algoritmayı kullanmaktan daha etkin bir yöntemdir.
Klasik ve klasik olmayan ögeleri içeren ve farklı yaklaşım türlerine olanak sağlayan genel ve
esnek bir kavramsal yapı oluşturmak çok istediğimiz bir şeydir.
Yolculuk önemli bir şeydir. Yolculuk-aralıklı araştırmalar birçok noktada günlük girişleri
artlarında bırakıp daha sonraki zamanlarda geri dönüş yapmak üzere kendi yollarına koyulacaktır.
Bilinen bir deyişle bu ara kayıtlar “başarı” olarak değerlendirilebilinir. Çeşitli imkânlar
bulunmaktadır. Biz yolculuğun alt disiplinler ile ilişkili olmasını ve ayrı bir şekilde de telaffuz
edilmesini umuyoruz. Bu konuda birkaç çalışma şimdiye dek yapılmıştır. Bu konuda çalışmanın
ikinci bölümünde ele alınmıştır: Klasik Olmayan Hesaplamalarda Yolculuk 2: İlk yolculuklar ve
ara noktalar. Aynı zamanda Yaygın Sistemler büyük iddialar da bu konu ile ilişkilendirilebilinir.
Bu yolculukları birbirlerinden bağımsız keşifler olarak görmemek de önemlidir. Bunun yerine,
bunların sonuçları ve iç yüzü daha kapsamlı iddialar için yararlı alt yapı sağlamalıdır ki böylece
tüm hesaplama şekilleri ile donanmış olgun bir bilim üretilmiş olunur. Bu da hem klasik hem de
klasik olmayan paradigmaları bir araya getirir.
y k orluk Kriteri
Klasik Olmayan Hesaplamada Büyük Mücadele, UK Hesaplama Araştırma
Konseyi(UKCRC)’nin isteğine cevaben hazırlanmıştır. UKCRM, Büyük Zorluk’un karşılaması
gereken birçok kriter ortaya çıkarmıştır. Burada, Zorluk’un bu kriterleri nasıl karşıladığını
gösteriyoruz.
Büyük Zorluk, bilimsel disiplininin kaynağı, doğası veya limitleri hakkındaki bilimsel
meraktan ortaya çıkmaktadır. Yeni bir biliminin ortaya çıkışındaki amaçları ve klasik paradigma
varsayımlarının sorgulanmasından doğmaktadır.
O daha önce görülmemiş bir şeyi inşa etmek için mühendislik hırsına fırsat verir. Yeni bir bilim,
mühendislik imkânlarını takip edecek oluşturmayı amaçlar.
Zorluğun ne kadar ne zaman karşılandığı (ya da karşılanmadığı) açık olacaktır. O tamamen
karşılanamayacaktır: O ucu açık bir yolculuktur, belirli bir hedefi yoktur. Bilim olgunlaşmaya
devam edecektir ta ki kendi oluşturduğu sıradaki paradigma kaymasına kadar.
O, neredeyse tüm araştırma toplumundan ve hatta ondan faydalanacak ya da
faydalanmayacaklardan da hevesli desteğe sahiptir. Hayır. Öte yandan, paradigma kaymalarının
en iyi kültüründe değişim gerçekleşir.
nemli bir bilimsel inovasyon nadiren de olsa kar ısında olanların dön t r lmesi ve zerinde tedrici
bir st nl k kurulmasıyla sağlanır aul n aul olma ihtimali neredeyse sı ırdır erçekle en durum ise zıt
d ncelerin yok olması ve ba langıçtaki ikirlere benzer yeni bir enerasyonun geli mesidir
Max Planck, Scientific Autobiography, 1949
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O uluslararası bir kapsama sahiptir. Katılım bir ülkenin araştırma profilini artıracaktır. Bu
bilgisayar biliminin yeni bir temel alanıdır.
O genel olarak anlaşılabilir ve kamuoyunun hayalini hem de bunun yanında diğer disiplinlerdeki
bilim insanlarının saygısını kazanır. Diğer disiplinlerde (kuantum hesaplama, karmaşıklık,
nanoteknoloji…) bilim insanlarınca yazılmış olan daha popüler literatür mevcuttur ve bu yüzden
onlar ve kamuoyu tartışmaya açık şekilde CS toplumunun önünde duruyor.
O çok önceden formüle edildi ve halen ayakta durmaktadır. Onun tohumları çok uzun
zamandır etrafta ama son zamanlarda belirgin öneme sahip.
O, başlangıçta mümkün olanların ötesine gitmek için vaatlerde bulunuyor ve anlama gelişi
gerektirir. Teknik ve araçlar projenin başında bilinmiyor. Zorluk yapısı, bu ölçüte göre önerilen
yolculuğu yansıtır.
Tanımlanmış araştırma takımları ve toplumları arasında planlı işbirlikçi olarak adlandırılır.
O çeşitli araştırma uzmanlarından desteklere ihtiyaç duyan multi-disiplin Zorluktur.
O kimin kazandığı veya kazanacağı net olan bireylerin ve ekipler arasındaki rekabetten
faydalanır ve cesaretlenir. Tek bir “galip gelene” ihtiyaç duyulmaz. Uygulama alanlarının çeşitliliği
için çözüm çeşitliliği uygulanabilir olması için teşvik edilmeli. Çeşitli tekniklerin gücü netleştikçe
özellikle uygulama alanlarında kazananlar ortaya çıkar.
İlk yolculuklar ve ara noktalar
Klasik Olmayan Hesaplama şemsiyesi altında bir araya getirilebilecek olan birçok tavsiye
edilen yolculuğu topladık. Bu yolculuklar bütün zorluklar bağlamı içinde, onu bilgilendiren ve
onun tarafından bilgilendirilen, izole olmayan olarak varsayılır.
Güncel olarak tanımlanan yolculuklar;
t,MBTŔL0MNBZBO'FMTFGF4PTZBM%VZBSM)FTBQMBNB
t,MBTŔL0MNBZBO'Ŕ[ŔL,VBOUVN:B[MN.àIFOEŔTMŔʓŔ
t,MBTŔL0MNBZBO%à[FMUNF:BLMBʰL)FTBQMBNB
t-ŔOFFS0MNBZBO.FEZBEB)FTBQMBNBSFBLTŔZPOEŔGà[ZPOŔʰMFNDŔ
t:BQBZ#BʓʰLML4ŔTUFNMFS
t,MBTŔL0MNBZBO&ULŔMFʰŔN"ÎL%ŔOBNŔL"ʓMBS
t,MBTŔL0MNBZBO.ŔNBSMLo&WSŔNMFʰFO%POBON
t,MBTŔL0MNBZBO.ŔNBSML.PMFLàMFS/BOP5FLOPMPKŔ
t,MBTŔL0MNBZBOWPO.ŔNBSML"ʓ(FÎŔEŔÃ[FSŔOEFO&ʰ[BNBOMML
Yukarıda verilen ilk yolculuklar bu makalenin ikinci kısmında genişletilmiştir: Klasik
Olmayan Hesaplamada Yolculuk 2: İlk Yolculuklar ve Ara Noktalar.
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MARMARA İLETİŞİM DERGİSİ YAYIN KURALLARI
1. Marmara İletişim Dergisi, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin 6 ayda bir
yayınlanan akademik ve bilimsel nitelikli hakemli dergisidir.
2. Dergide İletişim Bilimleri ile ilgili konuları ya da sorunları ele alıp inceleyen, bilimsel ve
özgün nitelikli çalışmalar yer almaktadır. Çalışmaların bilimsel kaygılarla yazılmış olması,
alana katkıda bulunacak nitelikte olması, alandaki önemli kaynakları referans göstermesi,
önyargı ile yazılmamış olması, slogan niteliğinde cümleler içermemesi, gelişkin bir dile
sahip olması beklenir. Ayrıca tarama, araştırma, bildiriden geliştirilme vb. niteliklerinden
birine sahip olmalıdır.
3. Derginin yazım kurallarına uymayan, dipnotsuz, kaynakçasız, önsözsüz ya da özetsiz
yazılar için hakem süreci başlatılmaz.
4. Yazıların değerlendirilmesi aşamasında öncelikle hakem ve yazarların aynı kurumdan
olmamasına özen gösterilir. Hakem ve yazarların isimleri titizlikle saklanır ve hiçbir şekilde
açıklanmaz. Hakem Kurulu her sayıda değişir ve yazıların konusuna göre oluşturulur.
İnterdisipliner nitelikli yazıların hakemleri ilgili oldukları alanlara göre belirlenir.
5. Her yazının alanına göre ilk aşamada iki hakem tayin edilir. Hakem raporlarından
birinin “Yayınlanamaz”, diğerinin “Düzeltilerek Yayınlanabilir” ya da “Yayınlanabilir”
olması durumunda ilgili alandan 3. hakem tayin edilir ve onun raporu beklenir. 3. hakem
raporunun “Yayınlanabilir” ya da “Düzeltilerek Yayınlanabilir” olması durumunda
hakem ve editör düzeltme talepleri yazara gönderilir. Ancak 3. hakem raporunun da
“Yayınlanamaz” olması durumunda yazı yayınlanamaz ve bu yazara bildirilir.
6. Yazarların, kendilerinden istenen düzeltmelere titizlikle ve ivedilikle uymaları, yazının
son şeklini düzeltilmiş haliyle dergi mail adresine 15 gün içinde göndermeleri beklenir.
Düzeltmeler konusuna yeterince uyulmadığı anlaşılırsa bu durum yazara bildirilir.
Belirtilen sürede düzeltilmiş olarak geri gönderilmeyen yazılar yayınlanacaklar listesine
alınmaz.
7. Yazıların dili Türkçe, İngilizce ya da Fransızca olabilir.
8. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazıların, daha önce başka bir yayın organında
yayınlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması
gerekmektedir.
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9. Daha önce akademik alanda ulusal ya da uluslararası nitelikli bilimsel toplantı, kongre,
konferans ya da sempozyumda sunulmuş olan bildiriler, başka bir dergi ya da yayında
yayınlanmamış olması ve makale formatına ve içeriğine dönüştürülmesi koşulu ile kabul
edilebilir ve hakem sürecine alınır.
10. Çeviri metinler, eğer o metin Türkçe’de ender bulunabiliyorsa, çevirisinin alana katkı
sağlayacağı düşünülüyorsa editör ve yayın kurulunun onayı ile kabul edilir ve hakem
süreci başlatılır. Ancak her sayıda yayınlanacak çeviri sayısı sınırlıdır. Özgün metinler
tercih nedenidir.
11. Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman
karakterinde, 12 Punto ve 1,5 satır aralığında yazılmalıdır. Sayfanın üst, alt, sol ve sağ
taraflarında 3’er cm’lik boşluklar olmalıdır. Bir A4 sayfasının tek yüzüne basılarak 3
adet kopya ve bir adet CD kaydıyla birlikte elden ya da posta yoluyla teslim edilmelidir.
Yazıların postada ya da başka bir nedenle kaybolmasından doğacak sorunların önüne
geçebilmek için derginin resmi mail adresine bir kopyasının gönderilmesi de gereklidir.
(iletisimdergi@marmara.edu.tr)
12. Yazılar 15-20 sayfa aralığında olmalı, toplam 20 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa
numarası verilmiş olmalıdır. Yazıdaki paragraflar 1 cm girintili olabilir.
13. Türkçe yazılarda 100-150 kelimeyi geçmeyen İngilizce veya Fransızca özet, özetin altında
5 anahtar sözcük(ler) yer almalıdır. Özetin, yazıldığı yabancı dilde başlığı ve key wors’leri
de bulunmalıdır.
14. İngilizce ya da Fransızca yazılarda 100-150 kelimeyi geçmeyen Türkçe özet, başlık ve
anahtar kelimeler bulunmalıdır.
15. Özette araştırmanın kapsamı, amacı, yöntemi, ulaşılan sonuçlar ve konudan kısaca söz
edilmelidir.
16. Yazar adı ya da adları, kapak sayfasında yer almalıdır. Kapak sayfasında ayrıca, yazarın
akademik ünvanı ve çalıştığı kurumun adı, adresi, iş ve cep telefonu, faks numarası ve
e-posta adresi de bulunmalıdır.
17. Yazıların yayınlanması konusunda son karar Yayın Kuruluna aittir. Yayın Kurulu’nun
yazı hakkındaki değerlendirmesi, yazar(lar)a en kısa zamanda hakem raporlarıyla birlikte
iletilir.
18. Dergiye gönderilen yazılar, yayınlansın veya yayınlanmasın geri gönderilmez.
19. Yazıların tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.
20. Yayın Kurulu tarafından yayınlanmaya uygun bulunan yazıların telif hakkı Marmara
Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisine aittir, başka bir yerde yayınlanamaz. Yazar(lar)a
telif ücreti ödenmez.
21. Yazar(lar) ulusal ve uluslararası akademik bilgi paylaşımını desteklemek amacıyla
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yazılarının tam metin olarak ticari niteliği bulunmayan elektronik veri tabanlarında yer
almalarını onaylarlar. Marmara İletişim Dergisi bu anlayışla, tam metin olarak Genel
Kamu Lisansı şeklinde ayrıca internette de yayınlanabilir.
22. Yayınlanması uygun bulunan yazıların yazarına veya yazarların her birine, derginin söz
konusu sayısından birer adet gönderilir.
23. Yazıların gönderileceği adres aşağıda belirtilmiştir:
Marmara İletişim Dergisi
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Nişantaşı Yerleşkesi
Büyükçiftlik Sk. No:6 Nişantaşı-Şişli İstanbul

Dipnot ve Kaynak Gösterim Kuralları
Marmara İletişim Dergisi’ne gönderilecek yazılarda dipnot kullanım ve kaynakça
gösterim kuralları aşağıda belirtildiği gibidir:

Dipnot Kullanımı
t

:B[MBSEBEŔQOPUHÚTUFSŔN SFGFSFODF ZÚOUFNŔPMBSBL ZBMO[DBNFUŔOŔÎŔLBZOBLHÚTUFSNF
(APA) yöntemi kullanılır. Yani kullanılan kaynakçalar ana metinin yanında, parantez
içinde, yazarın adı, basım yılı ve sayfa numaraları ile belirtilir. (Soyad, Yayın Yılı: Sayfa
Sayısı)

t

ɗÎFSŔʓF ŔMŔʰLŔO FLTUSB BÎLMBNBMBSO EŔQOPUMBS WF EŔʓFS BÎLMBNBMBS TBZGB BMUOEB
verilmelidir. Metnin içinde numaralandırılan notlar, sayfa altında numara sırası ile ve
yanında açıklaması ile yerini alır.

t

4BZGBBMUBÎLMBNBMBSOEŔQOPUMBSŔÎŔOEFBZOʰFLŔMEFNFUŔOŔÎŔSFGFSBOTZÚOUFNŔ "1" 
kullanılır.

t

#ŔSLBZOBLUBOZBQMBOBMOUMBSNFUŔOŔÎŔOEFÎŔęUSOBLŔÎŔOEFHÚTUFSŔMŔS

t

LFMŔNFEFOV[VOBMOUMBS USOBLLVMMBOMNBEBOHŔSŔOUŔMŔ ŔOEFOU QBSBHSBGPMBSBLWFSŔMŔS

t

3FGFSBOTHÚTUFSŔSLFO ZB[BSŔTNŔNFUŔOŔÎŔOEFHFÎNŔZPSTBQBSBOUF[ŔÎŔOEFZB[BSOTPZBE
ve yayın tarihi belirtilir: (Hobsbawm, 2007)

t

#FMMŔCŔSTBZGBTÚ[LPOVTVZTB ZB[BSTPZBEWFZBZOUBSŔIŔOFŔMBWFPMBSBLTBZGBOVNBSBTEB
yazılır: (Carr, 2008: 13)

t

:B[BSŔTNŔNFUŔOŔÎŔOEFHFÎŔZPSTB QBSBOUF[ŔÎŔOEFZBMO[DBLBZOBʓOZBZOUBSŔIŔWFTBZGB
numarası yazılır: (2005: 26)

t

#ŔSCŔSŔOŔUBLŔQFUNFZFOTBZGBMBSʰVʰFLŔMEFŔGBEFFEŔMŔS +PZDF  WF

t

#ŔSCŔSŔOŔUBLŔQFEFOTBZGBMBSʰVʰFLŔMEFŔGBEFFEŔMŔS .BOEFM WF
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t

ɗLŔZB[BSMLBZOBLMBSEB IFSŔLŔZB[BSOTPZBEEBLVMMBOMS .PSMFZWF3PCŔOT 

t

ɗLŔEFOGB[MBZB[BSMLBZOBLMBSEBiWEwŔCBSFTŔZFSBMS 4UFWFOTPOWE  

t

"ZOZB[BSO BZOZMZBZOMBONʰCŔSEFOGB[MBFTFSŔLVMMBOMZPSTB CBTNZMOBB C D HŔCŔ
harfler eklenerek birbirinden ayrılır: (Ortaylı, 1999a) (Ortaylı, 1999b) gibi.

t

.FUŔOŔÎŔOEFBZOLPOVEBCŔSEFOÎPLLBZOBʓBSFGFSBOTWFSŔMFDFLTFLBZOBLMBSCŔSCŔSŔOEFO
noktalı virgül ile ayrılır: (Geray, 2005: 31; Moran; 2006: 37)

Kaynakça Yazım Şekli
Kaynaklar listesinde sadece yazıda göndermede bulunulan kaynaklara yer verilmeli
ve bu kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazarın birkaç
çalışması kaynakçada yer alacaksa, yayın tarihine göre (eskiden yeniye doğru) bir
sıralama yapılmalıdır.
t,ŔUBQ
Oskay, Ünsal (2005) 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal
Bir Yaklaşım, İstanbul: Der Yayınları
t±FWŔSŔ,ŔUBQ
Harvey, David (2011) Umut Mekânları, Çev., Zeynep Gambetti, İstanbul: Metis Yayınları
t%FSMFNF,ŔUBQ
King, Anthony D. (der.) (1998) Kültür, Küreselleşme ve Dünya Sistemi, Çev. Gülcan
Seçkin, Ümit Hüsrev Yolsal, İstanbul: Bilim ve Sanat Yayınları
t%FSMFNF,ŔUBQUB.BLBMF
Hall, Stuart (1997) “The Work of Representation” Representation: Cultural Represantations
and Signifying Practies, Stuart Hall (der.) içinde London: Sage Publications
t%FSMFNF,ŔUBQUB±FWŔSŔ.BLBMF
Paz, Octavio (2000) “Tarihin Sonu’nda Batı Doğu’ya Dönüyor” Yüzyılın Sonu, Büyük
Düşünürler Çağımızı Yorumluyor, Nathan Gardels (der.) içinde, Çev., B. Çorakçı
Dışbudak, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, (137-144)
tɗLJ:B[BSM,JUBQ
Mattelart, Armand ve Noveau, Ếrik (2007) Kültürel İncelemelere Giriş, Çev. Hüsnü Dilli,
İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
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t%FSHŔEF.BLBMF
Köker, Levent (2007) “Modern Hukuk Devletinin Eleştirisi Bağlamında Neumann ve
Habermas” Toplum ve Bilim Dergisi, 110 (36-46)
t:BZOMBONBNʰ5F[
Çebi, Zafer (2006) 1960 Dönemi Türk Sineması ve Toplumsal Gerçekçi Çalışmalar,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
t(B[FUF:B[T
“Suriye’de Kritik Görüşme” (12.03.2012) Radikal Gazetesi
tɗOUFSOFUUF:B[BS#FMMŔ0MBO:B[
Kellner, Douglas (2012) “Cultural Studies and Philosophy: Intervention” http://pages.
gseis.ucla.edu/faculty/kellner/essays/culturalstudiesphilosophy.pdf, 12.03.2012
tɗOUFSOFUUF:B[BS#FMMŔ0MNBZBO:B[
“Akademik Dergiler” (2012) http://tebesirtozu.blogcu.com/akademik-dergiler/3050689,
12.03.2012.
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36-&40'16#-*4)*/(0'."3."3"6/*7&34*5:
+063/"-0'$0..6/*$"5*0/
 .BSNBSB+PVSOBMPG$PNNVOJDBUJPOJTUIFTFNJBOOVBMBDBEFNJDBOETDJFOUJĕDSFGFSFFE
journal of the Faculty of Communication of Marmara University.
 ćF KPVSOBM JODMVEFT TDJFOUJĕD BOE PSJHJOBM TUVEJFTBSUJDMFT IBOEMJOH BOE BOBMZ[JOH UIF
issues or problems regarding the communication sciences. The studies are expected to be
XSJUUFOXJUITDJFOUJĕDDPODFSOT UPBEEWBMVFUPUIFĕFME HJWFSFGFSFODFTUPUIFTJHOJĕDBOU
SFTPVSDFTPGUIFĕFME OPUUPCFXSJUUFOPOCJBTFEPQJOJPOT OPUUPJODMVEFDBUDIQISBTFT
and use an improved language. Besides, they are required to be characterized as screening,
research or conference proceedings.
3. The refereed process shall not be initiated for those articles that do not comply with the
rules of publishing, for the ones that do not include footnote, references, prefaces or
abstracts.
4. During the process of assessing articles, initially, a special care should be given that the
referees and the authors are not from the same institution. The name of the referees and the
authors should be preserved carefully and never declared. The Board of Referees changes
in every edition and is formed according to the subjects of that edition. The referees of the
JOUFSEJTDJQMJOBSZBSUJDMFTBSFEFUFSNJOFEBDDPSEJOHUPUIFSFMBUFEĕFMET
 5XPSFGFSFFTBSFBTTJHOFEJOUIFĕSTUQIBTF BDDPSEJOHUPUIFĕFMEPGFBDIBSUJDMF*ODBTF
one of the referee reports is “can not be published” and the other is “can be published after
being corrected” or “can be published”, a third referee is assigned and his remarks are
expected. In case the remark of the third referee is “can be published” or “can be published
after being corrected”, the correction demands of the referee and editor is sent to the
author. However, if the report of the third referee is “can not be published,” the article is
OPUQVCMJTIFEBOEUIJTTJUVBUJPOJTOPUJĕFEUPUIFBVUIPS
6. The authors are expected to observe the required corrections carefully and without delay
BOETFOEUIFDPSSFDUFEBOEĕOBMWFSTJPOUPUIFFNBJMBEESFTTJOEBZT*ODBTFJUBQQFBST
that the corrections are not fully observed, this situation is communicated to the author.
The articles, which are not sent back in corrected forms within the required period, are not
included in the list of articles to be published
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7. The articles may be written in Turkish, English and French languages.
8. The articles, which are sent to the journal to be published, are required not to be published
or during the assessment stage for publishing in any other journal before.
 ćFQSFTFOUBUJPOTTVCNJUUFEJOOBUJPOBMPSJOUFSOBUJPOBMTDJFOUJĕDNFFUJOHT DPOHSFTTFT 
conferences, or symposiums, can be accepted and included in the referee process in
condition that it has not been published in any other journal or periodical and transformed
into the format and content of an article.
10. The translated texts, if the text is hard to come by in Turkish language and the translation
PGUIFBSUJDMFJTCFMJFWFEUPBEEWBMVFUPUIFĕFME BSFBDDFQUFECZUIFBQQSPWBMPGUIFFEJUPS
and the publishing board and the referee process is initiated.
11. The articles to be sent to the journal should be written by using Microsoft Word Program,
in Times New Roman font, in 12 punt font size and 1,5 line spacing. There should be
spaces of 3 cm in top, down, left hand side and right hand side parts of the paper. It should
be printed on single pages in 3 copies and one CD recording and delivered via handing out
or via post. In order to eliminate the problems arisen from being lost in the mail a copy of
it should be sent to the official address of the journal. (iletisimdergi@marmara.edu.tr)
12. The articles should be between 15-20 pages and should not exceed 20 pages in total and
should be numbered in the middle bottom. The paragraphs should have a tab space of 1
cm.
13. There should be an abstract in English or French languages for the articles in Turkish
language and should require 5 keywords under the abstracts. There also should be a
heading and keywords of the abstract in the written language.
14. In English and French articles, an extract, title and key words in Turkish are required, in a
way it does not exceed 150 words.
15. Research scale, aim, methodology and results should be mentioned briefly in research
extract.
16. Author (s) name/ names should be mentioned in cover page and also the academic
position of the author, the name and the address of the foundation he works for plus
office and mobile phones numbers fax and e-mail address should be written
 ćF &EJUPSJBM #PBSE UBLFT UIF ĕOBM EFDJTJPO UP QVCMJTI BOZ JUFN  UIF #PBSE TFOET JUT
evaluation of the item to the authour (s) with referee reports at the earliest.
18. Articles sent to the journal cannot be sent back even if it is not published.
19. All responsibility of the article content is of Author(s).
20. The copy rights of items published by the editorial board belongs to Marmara University
Faculty of Communication, author (s) is/ are not paid for the items
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21. Author (s) approve(s) for their articles to take place in noncommercial electronic data
base in the sake of sharing knowledge in domestic and international sphere, therefore,
.BSNBSB$PNNVOJDBUJPO+PVSOBMDBOQVCMJTIUIFJUFNXJUIGVMMUFYUBT(FOFSBM1VCMJD
License.
22. One issue of the journal to be sent to the author(s) whom article accepted
23. The adress to wich articles should be sent is bellow
Marmara İletişim Dergisi
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Nişantaşı Yerleşkesi
Büyükçiftlik Sk. No:6 Nişantaşı-Şişli İstanbul

3FGFSFODJOH
t

ćFPOMZSFGFSFODJOHNFUIPEUIBUDBOCFVTFEJTSFGFSFODJOHXJUIJOUIFNBJOUFYUNFUIPE
Therefore references should be mentioned within the main text by putting author’s name,
publication date and page number within parenthesis. (Surname, Publication Year: Page
Number)

t

&YUSBFYQMBOBUJPOTSFHBSEJOHUIFNBJOUFYUBOEPUIFSSFNBSLTTIPVMECFQVUJOUPGPPUOPUFT
These notes should be numbered within the text and should be given at the end of the page
with respective order and corresponding remarks.

t

ćF GPPUOPUFT GPS UIF SFNBSLT UIBU BSF HJWFO BU UIF FOE PG UIF QBHF TIPVME BMTP CF
referred with referencing within the main text method.

t

1BSBQISBTFEUFYUTIPVMECFQVUJOUPNBJOUFYUXJUIEPVCMFRVPUBUJPONBSLT

t

1BSBQISBTFEUFYUUIBUJTMPOHFSUIBOXPSETTIPVMECFQVUJOUPJOEFOUFEQBSBHSBQIT
without any quotation marks.

t

*OSFGFSFODJOH JGUIFBVUIPSTOBNFJTOPUHJWFOJOUIFNBJOUFYU BVUIPSTTVSOBNFBOE
publication year should be given within parenthesis. (Hobsbawm, 2007)

t

*G B TQFDJĕD QBHF OVNCFS JT HJWFO BT B SFGFSFODF  JO BEEJUJPO UP BVUIPST TVSOBNF BOE
publication year, page number should also be mentioned. (Carr, 2008: 13)

t

*GUIFBVUIPSTOBNFJTHJWFOJOUIFNBJOUFYU POMZUIFQVCMJDBUJPOZFBSBOEQBHFOVNCFS
should be given within parenthesis. (2005:26)

t

/PODPOTFDVUJWFQBHFTTIPVMECFSFGFSFODFEBT +PZDF  WF

t

$POTFDVUJWFQBHFTTIPVMECFSFGFSFODFEBT .BOEFM BOE

t

*G UIFSF BSF UXP DPBVUIPST  CPUI BVUIPST TVSOBNF TIPVME CF NFOUJPOFE .PSMFZ WF
Robins, 2007: 19)

t

*GUIFSFBSFNPSFUIBOUXPDPBVUIPST iFUBMwTIPVMECFJODMVEFE 4UFWFOTPOWE  
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t

*GNVMUJQMFQVCMJDBUJPOTXJUITBNFBVUIPSBOETBNFQVCMJDBUJPOZFBSXJMMCFSFGFSFODFE 
these publications should be differentiated by adding a, b, c, etc to the publication year:
(Ortaylı, 1999a) (Ortaylı, 1999b)

t

*GNVMUJQMFSFGFSFODFTXJMMCFNBEFGPSUIFTBNFTVCKFDU SFTPVSDFTTIPVMECFTFQFSBUFECZ
semicolon: (Geray, 2005: 31; Moran; 2006: 37)

#JCMJPHSBQIZ8SJUJOH.FUIPE
The list of references should only include the resources which were referred in the article and
these resources should be listed in alphabetical order. If various studies of an author are to be
included in the list of references, they should be listed according to the chronological order of the
publishing (from the old to the new).
t#PPLT
Oskay, Ünsal (2005) 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal
Bir Yaklaşım, İstanbul: Der Yayınları
t5SBOTMBUFE#PPLT
Harvey, David (2011) Umut Mekânları, Çev., Zeynep Gambetti, İstanbul: Metis Yayınları
t&EJUFE#PPL
King, Anthony D. (der.) (1998) Kültür, Küreselleşme ve Dünya Sistemi, Çev. Gülcan
Seçkin, Ümit Hüsrev Yolsal, İstanbul: Bilim ve Sanat Yayınları
t"SUJDMFTJO&EJUFE#PPLT
Hall, Stuart (1997) “The Work of Representation” Representation: Cultural Represantations
and Signifying Practies, Stuart Hall (der.) içinde London: Sage Publications
t5SBOTMBUFE"SUJDMFTJO&EJUFE#PPLT
Paz, Octavio (2000) “Tarihin Sonu’nda Batı Doğu’ya Dönüyor” Yüzyılın Sonu, Büyük
Düşünürler Çağımızı Yorumluyor, Nathan Gardels (der.) içinde, Çev., B. Çorakçı
Dışbudak, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, (137-144)
t5XPDPBVUIPST#PPL
Mattelart, Armand ve Noveau, Ếrik (2007) Kültürel İncelemelere Giriş, Çev. Hüsnü Dilli,
İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
t"SUJDMFTJO+PVSOBM
Köker, Levent (2007) “Modern Hukuk Devletinin Eleştirisi Bağlamında Neumann ve
Habermas” Toplum ve Bilim Dergisi, 110 (36-46)
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t6OQVCMJTIFE%JTTFSUBUJPO
Çebi, Zafer (2006) 1960 Dönemi Türk Sineması ve Toplumsal Gerçekçi Çalışmalar,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
t/FXTQBQFS"SUJDMF
“Suriye’de Kritik Görüşme” (12.03.2012) Radikal Gazetesi
t*OUFSOFU"SUJDMF8JUI,OPXO"VUIPS
Kellner, Douglas (2012) “Cultural Studies and Philosophy: Intervention” http://pages.
gseis.ucla.edu/faculty/kellner/essays/culturalstudiesphilosophy.pdf, 12.03.2012
t*OUFSOFU"SUJDMF8JUI6OLOPXO"VUIPS
“Akademik Dergiler” (2012) http://tebesirtozu.blogcu.com/akademik-dergiler/3050689,
12.03.2012.

138

