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E di törde n
Yeniden Merhaba,

rin Eleştirisi” başlıklı makalesinde yeni
toplumsal hareketlerin eleştirisini ve gerçek muhalif hareketin niteliklerinin tartışılmasını ele aldı.
“Haber Çerçeveleme: Kuram ve Tipoloji” başlıklı makalesinde Ege Üniversitesi’nden İlker Erdoğan, medya analizinde
çerçeveleme kavramına değindi.
Yeditepe Üniversitesi’nden Meltem
Erinçmen Kânoğlu dergimize “Türk Kadın Hareketi’nin Resimli Ay Dergisi’ndeki
Yansımasına İki Örnek: Ben İnsan Değilmiyim? ve Dulluğa Veda” başlıklı makalesiyle
katkıda bulundu.
Tuba Karahisar ise dergimize basın iş
kanununa göre gazetecilerin yasal haklarına değindiği makalesiyle katkıda bulundu.
Atatürk Üniversitesi’nden Hüseyin Yüce, “İnternette ‘Açık’ ve Demokratik Yayıncılık: ‘Sanal Ortam Günlükleri’ ve ‘Wiki’ler”
başlıklı makalesinde yeni habercilik biçimleri ve düşünce-tartışma platformları olan
“blog” gazeteciliği ile wiki’ler ve “açık yayıncılık” türlerini inceledi.
Ege Ünivesitesi’nden Aynur Köse ve
Eylem Arslan makalelerinde Türkiye spor
federasyonlarına ait web sayfalarını milliyetçi göstergeler açısından inceleyerek diğer ülke federasyonlarıyla karşılaştırdılar.
Yeditepe Üniversitesi’nden Gökhan
Nalbant ise “Türkiye’deki Bilişim Şirketlerinde Gerçekleştirilen Müşteri İlişkileri
Yönetimi Çalışmalarının Analizi” başlıklı

Marmara İletişim Dergisi 13. sayısı ile sizlerle tekrar buluşuyor. Ülkemizde iletişim alanında yapılan akademik çalışmalara ve
iletişim alanının disiplenlerarası niteliği gözönünde bulundurularak ilintili kapsam ve
yönelimlerdeki eserlere sayfalarını açan hakemli akademik dergimiz İletişim alanında
çalışan akademisyenlerin büyük ilgisiyle
karşılaştı. Bu sayı için gelen ve ileriki sayfalarda okuyacağınız çalışmaların yanı sıra
hakem onayından geçen ancak yer kısıtı
nedeniyle Ocak 2009 sayımıza bıraktığımız
çalışmalar da oldu.
Yenilenen yayın kurulu, hakem kurulu,
tasarımı ile Marmara İletişim Dergisi’nin
bundan sonraki en önemli hedefi yetkin ve
geniş akademik kadrosunun kalitesini bu
yayınına da yansıtarak sürekliliği sağlamak
olacaktır.
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak “Yeniden Merhaba” dediğimiz bu
sayımıza değerli akademisyenler farklı konularla katkıda bulundular.
Marmara Üniversitesi’nden Ece Baykal,
“Türkiye’de Anarşist Yazının Gelişimi ve
Siyahi Dergisi” başlıklı makalesinde, Siyahi
dergisinin Türkiye’deki anarşist yayıncılık
tarihinde nasıl bir yerde konumlandığını ve
getirdiği yeni bakış açısını inceledi.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden
Barış Çoban, “Yeni Toplumsal Hareketlev

şirket birleşmelerinde iç iletişim ve örgütsel bağlılığın, kültür çatışması üzerindeki
etkilerini incelemeyi amaçladıkları makalelerinin başlığı ise “Satın Alma ve Şirket
Birleşmeleri Sürecinde, İç İletişim ve Örgütsel Bağlılığın, Kişi-Kurum Uyumu ve
Kültür Çatışması Üzerindeki Etkileri”
oldu.
Dergimizdeki son makale ise izleyici
cephesinden bakarak reklamın sosyal ve
kültürel etkisinin daha karmaşık yönlerini
açıklamanın yollarını araştırmayı amaçlayan Karadeniz Teknik Üniversites’nden
Şahinde Yavuz’a ait.
Zengin içerikli bir dergi ile sizlere başta da söylediğimiz gibi yeniden merhaba
demenin huzurlu ve aynı zamanda gururlu bir mutluluğunu yaşıyoruz. Dergimizin
basım aşamasındaki katkılarıyla bu mutluluğu yaşamamıza yardımcı olan Doğa Sektörel Yayın Grubu çalışanlarına ve Genel
Müdür İsmail Ceyhan’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
İleriki sayfalarda birbirinden değerli çalışmaları zevkle inceleyeceğinizi umuyor,
Türkiye’deki iletişim alanındaki çalışmalara Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi
ailesi tarafından bir tuğla eklenmesinin bize verdiği büyük heyecanla Ocak 2009 tarihinde yayınlanacak 14. sayımızda
görüşmeyi umuyoruz.

makalesinde Müşteri İlişkileri Yönetimi
kavramına değindi.
Marmara Üniversitesi’nden Mehmet
Özçağlayan, “Gazetelerin Gelişimi ve
Gazeteciliğin
Geleceği
(Yeni
Teknolojiler ve Medya Ekonomisi Açısından Genel Bir Değerlendirme)” başlıklı
makalesinde değişimi gazeteler ve gazetecilik üzerindeki yansımaları, teknoloji etkisi ve medya ekonomisi açısından tartıştı
ve yorumladı.
Yine Marmara Üniversitesi’nden Nermin Orta “Hollywood Sinemasına Karşı
Avrupa Film Politikaları ve Geliştirilen
Korumacı Tedbirler”, Bahçeşehir Üniversitesi’nden Nilay Ulusoy ise “Sanatta Gerçeklik İçerisinde İtalyan Yeni Gerçekçiliği”
başlıklı makaleleriyle dergimizde yer aldılar.
Anadolu Üniversitesi’nden Züleyha
Özbaş “Cinsel Silah ve ‘Grbavica’” başlıklı makalesiyle Grbavica adlı filmi, İstanbul
Bilgi Üniversitesi’nden Gülen Kurt Öncel
ise “Romandan Sinemaya Uyarlama Örneği Olarak ‘Mutluluk’” başlıklı makalesiyla Mutluluk adlı filmi incelediler.
Uğur Batı’nın “Postmodern Impacts on
the Consumption Patterns, Activities
and Theories” başlıklı makalesinde Batı,
postmodern olarak adlandırılan tüketim biçimini araştırıp, postmodernizm sürecinde
yaşanan bazı konuları aydınlatmayı amaçladı.
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Başak
Uçanok, Hilal Bakanay ve Emine Milli’nin

Saygılarımızla,
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Arş. Gör. Ece BAYKAL*

Türkiye’de Anarşist Yazının
Gelişimi ve Siyahi Dergisi
Özet

Le résumé

Çalışmada Siyahi dergisinin Türkiye’deki anarşist yayıncılık tarihinde nasıl bir
yerde konumlandığını ve getirdiği yeni
bakış açısı incelenmektedir. Bu nedenle ilk önce Türkiye’de anarşizmin ve
anarşist yayıncılığın kısa geçmişinden
bahsederek, ilk düzenli anarşist dergi
Kara ile başlayan ve Siyahi’nin yayınlanmasına kadar gelen süreçteki anarşist örgütlerin ve yayınların oluşumu
üzerinde durulacaktır. Ardından Siyahi’nin içeriği, derginin 2007 yılının yazına kadar yayınlanan 9 sayıdaki konu
başlıkları göz önünde bulundurularak,
üç başlık altında incelenecektir: Toplumsal Anarşizm ve Pan-Anarşizm;
Üçüncü Dünya Anarşizmi ve Sol Kimlik.

Dans cette article, on interroge la place
que tienne la revue Siyahi dans la littérature anarchiste en Turquie et les nouvelles
approches qu’elle propose. Pour cette
raison, d’abord en parlant de la courte
historique de l’anarchisme, on a essayé
d’analyser les publications et les organisations anarchistes qui commencent avec
le mensuel Kara et en arrivent jusqu’à la
publication de Siyahi. Puis on va faire une
analyse de contenu sur les 9 volumes de
Siyahi qui sont publiées jusqu’à l’été 2007.
Prenant en considération les titres et les sujets de dossier on va faire l’analyse sous
trois titres: L’anarchisme sociale et le pananarchisme; l’anarchisme du tiers monde
et l’identité du gauche.

Anahtar Kelimeler

Les mots clés

Postyapısalcı anarşizm, anarşist hareket,
anarşist yayıncılık

L’anarchisme poststructuraliste, le mouvement anarchiste, la littérature anarchiste

*

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi
ecebaykal@hotmail.com

Giriş

rak tanımlanıp tanımlanamayacağı dünyadaki postanarşist gruplar tarafından olduğu kadar Siyahi ekibi tarafından da
tartışılıyor.
Türkiye’de ise 1980’lere kadar anarşizmin
sadece anarşist düşünürlerin kitap çevirileri
aracılığıyla adının geçtiğini söyleyebiliriz. Bu
çalışmada ilk önce Türkiye’de anarşizme ve
anarşist yayıncılığa yönelik ilginin ne zaman
ve nasıl doğduğunu ortaya koymak, ardından
da Siyahi dergisinin buyayıncılık çizgisindeki
yerini belirlemektir.
Siyahi ekibi, fanzinler ve çeşitli dergilerde yürüttükleri postyapısalcı anarşizm tartışmaları Siyahi’nin varlık sebebi haline
geliyor. Tabii ki Siyahi ekibi postyapısalcılığı Türkiye’de ilk defa tartışıldığı bir dergi
değil. Fakat Siyahi ekibinin ve de Siyahi’nin
ön plana çıkardığı şey, postyapısalcılığın
anarşist düşünceye olan yakınlığı. Türkiye’de 80’lerin başından beri tanınmaya başlayan
postyapısalcılığı
anarşizmle
ilişkilendirmeyi hedefleyen bir anarşist
dergi ya da gazete ‘3. Anarşist canlanmanın’ dünyada tartışılmaya başlandığı 90’lı
yılların sonlarında bile görünmüyor. O yıllarda bu ilişkiyi kurmaya çalışan yine Siyahi
ekibi. Fakat farklı mecralarda, farklı biçimlerde ve henüz bir ‘ekip’ olmadan yapıyorlar bunu. Siyahi’nin anarşist yazındaki
yerini daha iyi anlayabilmek için Türkiye’de
anarşist hareketin ve ilk anarşist yayınların
gelişimine bakmak faydalı olacaktır. Ardından Siyahi dergisinin 2007 yılına kadar yayınlanan 9 sayısındaki konu başlıklarını ve
dosya konularını göz önünde bulundurularak oluşturduğumuz üç başlık altında
Siyahi dergisinin içeriği incelenecektir.

“Postyapısalcı Anarşizm”in ya da “Postanarki”’nin Türkiye’deki ayağı olan Siyahi
dergisinin anarşist yazın içerisinde de benzeri örnekleri çok bulunmuyor. Oysa
Siyahi’yi çıkartan ekip, postyapısalcılıkla ilgili tartışmaları çok uzun zamandır dünyadakiyle eş zamanlı biçimde izliyorlar.
Şüphesiz, anarşist harektin dünyada ilk defa ortaya çıktığı 19. Yüzyıl ortalarından günümüze kadar geçirdiği aşamaların,
yaşadığımız coğrafyada bu denli etkili olmadığı açıktır. Dünyada, 1848 devrimindeki ayaklanmalarda, ve daha somut
biçimde I. Enternasyonal’deki BakuninMarx cepheleşmesinde ortaya çıkan ve İspanya iç savaşında doruğa çıkan birinci
dönem anarşizmi, iç savaşın sonundaki yenilgiyle bir dönüşüm sürecine girdi. 1968
Mayıs’ında tekrar ortaya çıkan anarşizm,
nükleer karşıtı kampanyalar düzenleyen,
askere gitmeyi reddeden, ırkçılık karşıtı birçok eylemde sayıları gittikçe artan anarşit
gruplar da yer aldı. Bugün Fransa’da postyapısalcı düşüncenin kurucularından Foucault, Derrida, Deleuze, Virilio gibi
birçok isim 1968 hareketinde aktif roller
aldı. Foucault queer hareketiyle bağlar kurdu ve hapishane mahkumlarına mücadelelerinde destek oldu. Derrida, Agamben’le
birlikte Sans Papier/No Borders hareketinde yer aldı. Anarşizmle postyapısalcılık
arasındaki yakınlaşmaları ilk önce edebiyat
ve şiir alanında dışavuruyorlar. Mayıs
68’deki bu canlanmanın devam edip etmediği; ne zaman bittiği; eğer bittiyse günümüzde Seattle ile sokaklara taşan anarşist
oluşumların 3. Bir anarşist canlanma ola2

Türkiye’de Anarşizmin
Ayak İzleri

dönemde, özellikle gayri-Müslim tebaaya
mensup bazı Osmanlı sosyalistleri arasında, anarşist ve anarşist esinli federalist fikirlere dair küçük çaplı da olsa bir ilgi
olduğunu gösteren çalışmalar mevcut.
(Zürcher & Tunçay, 2004) Anarşizmin bireyci bir yorumunu yapan materyalist felsefeci Baha Tevfik ya da gençliğinde
anarşizme bir sempatisi olsa da daha sonra milliyetçilikte karar kılmış Jön Türk entelektüeli Dr. Abdullah Cevdet gibi
örnekler de var. Abdullah Cevdet kurtuluşu ‘melezleşme’de görüyordu. Bu görüşü
toplumda büyük tepkiler uyandırıyordu.
Abdullah Cevdet’de Leon Bourgeois’nın
“Solidarité”de geliştirdiği dayanışmacılığın
ve Elysée Reclus’nün insanın ilerlemesinin
daha gelişmiş hürriyet ve dayanışma biçimleriyle olacağını savunan anarşist düşüncelerinin etkileri görülüyordu. (Mardin,
1983, s. 200-201) Baha Tevfik ise, “Fert
Felsefesinin Neticesi” isimli bir yazısında
, çağın iki büyük akımının sosyalizm ve
anarşizm olduğunu söylüyor. Geleceği bilime dayanan bir anarşizmde görüyordu.
(Tekeli & Selim, 1993, s. 174)
Türkçe’de yayınlanan ilk anarşist kitaplar Peter Kropotkin’in Etika’sının Ahmet
Ağaoğlu çevirisiyle 1935’de gerçekleştirilen edisyonu ve de 1935 yılında Haydar Rifat Bey çevirisiyle basılan Kropotkin’in
Anarşizm’idir. 60 ve 70’li yıllarda bazı anarşist klasiklerin Türkçe’ye çevirilmesi de
Türkiye’deki devrimcilerin anarşist düşünce ve stratejiyi incelemeye başladıklarını
gösteriyor. Bu yıllarda, egemen ideolojinin bastırdığı her türlü düşünce akımı gibi
anarşizmin de kültür, sanat, edebiyat alanında izleri sürülebilir.

Anarşist hareketin son yirmi yıldır yeşermeye başladığı Türkiye’de, anarşizmin tarihine ilişkin çok fazla çalışma
bulunmamakla birlikte, bu süreç içerisinde hareketle birlikte doğmuş birçok süreli
yayın bulunmaktadır. Bugün anarşist yayın
üzerine yapılacak herhangi bir çalışmada, günümüzde interneti aktif bir mecra olarak
kullanan anarşistlerin 90’lı yılların ortalarından önceki yayınlarına ulaşılamaması; üniversitelerde bu hareketin Türkiye’de
oluşumu hakkında hiçbir araştırma yapılmamış olması gibi zorluklar karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de, marxist-leninist bir solun
dahi, kitlesel olarak sokağa inmesi 60’lı yılları bulmuşken, dünyada aynı dönemde yayılmaya başlayan anarşist dalganın Türkiye’de
geniş bir yankı uyandırmamış olması yadırgatıcı değil. Bazı eylemliliklere ya da o yıllarda yapılmaya başlanan anarşist klasiklerin
çevirilerine bakıldığında belli bir ilginin
uyandığı görülüyor.
Anarşist hareketin doğuşunun 80’li yıllarda olduğu söylense de, bu coğrafyadaki
ilk anarşistler Ermenilerdir. Bunlar kimi
zaman devrimci hareketi milliyetçi duygularla birleştirseler de çeşitli kitapçıklar yayınlayarak anarşizm propagandası yaparlar.
Ayrıca İttihat ve Terakki içerisinde fransız
anarşist Jean Grave’dan etkilenen küçük
bir grubun olduğu da bilinmektedir. (Hanioğlu, 1995, s. 171) I. Enternasyonal’le
başlayıp İspanyol anarşistlerinin 1939’daki
trajik yenilgilerine kadar süren birinci anarşist dalganın modern tarihteki en örgütlü
anarşizm dönemi olduğu söylenebilir. Bu
3

anarşist federasyonlarda yürüttükleri toplumsal mücadelenin yanısıra yayıncılık alanında da kültürel bir mücadeleyi
sürdürdükleri ve bu kültürel alanda git gide daha etkin hale geldikleri görülüyor.

İlk anarşist dergilerin 80’li yıllarda görülmeye başlandığı Türkiye’nin ilk kalıcı
anarşist yayınevi Kaos’un 1996’da kurulmasıyla da o yıl anarşizmle ilgili 8 kitap yayınlandı. Aynı zamanda anarşistlerin 1
Mayıs’ta eylem alanlarında da dikkat çekici şekilde görünürleşmeye başladığı yıldı.
1997’de 9, 1998’de 12 kitap yayınlandı.
Türkiye’de anarşizmin kalıcı bir şekilde
maya tutması ve yayıncılıkta bir süreklilik
kazanması, I. Enternasyonel ve 68’in ardından anarşizmin dünyada bir kez daha
yükselişe geçtiği 3. dalga ile gerçekleşti.
Ancak 2002’den sonra anarşizme dair kitap yayınlamaya yönelik ilgi bir süreliğine
azaldı. Bu esnada, gruplaşmalar, örgütlenme girişimleri, ayrışmalar, farklı yönelimler
çevresinde
saflaşmalar
iyice
belirginleşti. Yeni dergiler ve internet siteleri ortaya çıkmaya devam etti, çeşitli
mekân kurma denemeleri (anarşistlerin
müdavimi olduğu veya işlettiği kültürevi,
kafe, bar) oldu. Aynı zamanda bu dönemde anarşizme dair kendi özgün düşüncelerini ortaya koyan kitaplarıyla Gün Zileli,
Işık Ergüden, Süreyyya Evren, Rahmi Öğdül, Yaşar Çabuklu, Halil Turhanlı, İnan
Keser, Tarık Aygün gibi buralı özgürlükçü
yazarlar gün yüzüne çıktı. (Kızıltuğ, Dünden Bugüne Anarşizme Dair Kitap Yayıncılığı, 2007) Son günlerde ise Kaos’un
yanısıra, Versus, BGST Yayınları, Ayrıntı
gibi yayınevlerinin çıkardığı kitaplarla ise
farklı anarşist perspektifler Türkiye’de daha çok tanınmaya başladı.
Günümüzde anarşist gruplar Savaş
Karşıtı Derneklerde, Ekolojist gruplarda,
Gay ve lezbiyen gruplarında ya da çeşitli

İlk Süreli Anarşist Yayınlar
Türkiye’de karşılaştığımız ilk süreli anarşist
yayın, 1986’da yayınlanan Kara dergisidir.
Bunun öncesinde yayınlanan fanzinler de
anarşistlerin varlığına dair bir gösterge olsa da, Kara dergisi etrafında ilk defa bir hareketin oluştuğunu, ya da derginin bizzat
bu hareketin somuta dökülmesi olduğunu
söyleyebiliriz. Anarşistlerin kendi gerekçelendirmelerine bakılırsa, Türkiye’de anarşist hareketin 80’li yılların ortalarına kadar
görünmemesinin en önemli sebeplerinden
biri, Türkiye’deki marxistlerin, klasik marxisizmin de etkisi altında olduğu positivist
düşünceye ve bunun yol açtığı endüstrileşme ilerleme düşüncelerine bağlılıklarıdır.
Bu görüşe göre, 80 darbesi, Türkiye’deki
marxistlerin, marxismin son aşamadaki hedefi olan “sınıfsız ve devletsiz toplum” düşüncesiyle marxismin reel politikası
arasında ikilemde kalmalarına; marxist kollektivite ve leninist örgütlenme anlayışlarını sorgulamalarına; toplum ve birey
arasındaki çatışma olgusundan “sorumlu
birey” kavramına vurgu yapılmasına ve
anarşist harekete ilginin uyanmasına neden
olmuştur. (1996) Bu yaklaşım anarşizmin
Türkiye’ye belirli bir eleştirellikle girdiğini
vurgular. Fakat anarşistler arasında, hareketin gelişini daha farklı yorumlayanlar da
vardır: “Türkiye’de anarşizm denen şey
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pek öyle devrimci bir olgu olarak girmedi.
Daha çok da özellikle yuvarlak içindeki ‘A’
işareti ile popüler kültür tüketim maddesi
olarak girdi. Bir de yenilmiş Marksistlerin
kendi emeklilik süreçlerini yaşayabilecekleri bir ideoloji olarak ortaya çıktı. Bundan
dolayı da çok aktif olarak ortaya çıkmadı.”
(Özgür Hayat Gazetesi yazarı Mutlu’nun
Hamza Aktan’la söyleşisi, 2007) Gerçekten de Kara’nın yazarları arasında 80 sonrası yayınlanmaya başlayan siyasal eleştiri
dergisi Akıntıya Karşı’nın yazarları da bulunur. İlk sayısında o dönem tartışmaları
süren Sosyalist Parti’nin kuruluşu meselesine de değinerek, kuruluş tartışmalarında
yer alan Mehmet Ali Aybar’a, Doğu Perinçek’e ve Bülent Somay’a yönelik eleştiriler
de bulunur. “Leninist partiyi eleştirmek
için koca bir kitap yazan” Aybar, kurucu
isimler arasında olduğu için; Perinçek yasalara her zaman saygılı hızlı bir kemalist olarak sadece bu girişime kişi olarak katıldığı
için eleştirilerler. Bülent Somay ise doğrudan partiye katılmayan gruplara yönelik
“Çünkü onların doğruları var. Çünkü onların siyah kırmızı kaplı kitapları var. Doğruyu mutlak olarak kendilerinin temsil
ettiklerine inanıyorlar. Ve bu yüzden kendilerini bu tartışmanın dışında tutuyorlar.”
(Sosyalist Parti Tartışmaları Üzerine, 1986)
sözleri nedeniyle eleştirilir. Fakat dergi, yayın hayatı boyunca marxist-leninist örgütlenme modelinin dışında yeni bir
örgütlenme biçimi önerisinde bulunmadığı eleştirisine maruz kalır. Oysa Kara’nın
ilk sayısındaki yazılara baktığımızda toplumda “sorumlu birey”i oluşturmaya ve
onu harekete geçirmeye çalıştığını, temsi-

liyet eleştirisine birçok yazıda yer verildiğini görürüz. İlk sayıda yazarlar isimlerini yayınlamaktan kaçınsalar da ikinci sayıdan
itibaren yazarların isimleri de dergide belirtilmiştir. İlk sayıda teknolojiye ve çalışma
olgusuna yapılan eleştirilerin yanısıra, Woodcock ve Guerin gibi 68 kuşağı anarşistlerinden alıntılar ve çeviriler yapılmaktadır.
(Bilinmeyen Devrim, 1986) Woodcock’ın
saatin/zamanın endüstriyel hayatın motoru
olduğuna dair bir çizgisel zaman eleştirisi
yaptığı yazısının çevirisi vardır.
Kara, Kasım 1987’de yayınına ara verdi. Bu dönemde genellikle öğrencilerin
içinde olduğu anarşist eylemlerden dolayı,
yayına yönelik tepkilerin oluşması yayına
ara verilmesinin başlıca nedenlerindendir.
Anarşizm Türkiye’ye ister eski solcuların
hayalkırıklıklarının ardından ister popüler
kültür metalarıyla girsin, Kara’nın ‘yeni bir
örgütlenme modeli önermemesine” yönelik aldığı eleştiriler anarşist yayının bu ilk
girişiminin açtığı yolları göz ardı etmeye
neden olabilir. Bünyesinde eski solcuları
barındırması, ve bizzat onların bu temsiliyet, birey-topluluk eleştirilerini yapıyor olmaları ‘anarşizmin Türkiye’ye bir yenilgi
olarak geldiği’ okumasının tersine ortodoks soldan ilk anarşist kırılmanın çıkmasıyla yaşanan bir başarı olarak da
görülebilir.
Nitekim Kara’nın 1987’de kapanmasının ardından birçok otonom grup çıktı.
Efendisiz, Amargi, Ateş Hırsızı, bunlardan
bazıları. Efendisiz, Kara’nın devamı niteliğindeydi. Efendisiz’de, 89 yılındaki 6. ve son
sayısında “Tüm liberterlere” hitaben bir
mektup yayınlanır. Türkiye’de artık liber5

Karaşın’dan Siyahi’ye:
Siyahi’nin günümüz anarşist
yayınları içindeki yeri

terlerin de olduğunu yazılı iletişimin dışında yüz yüze iletişim yollarını da kullanmak
istediklerini belirterek, tüm okurlara toplantı çağrısı yaparlar. (1989)
Amargi ise Atölye A projesine Savaş
Karşıtları Derneği’nin katılımıyla ilk önce
Amargi komünü olarak doğdu; ardından
1992’de Amargi dergi olarak yayınlanmaya
başladı. Amargi barışa vurgu yaparak, toplum-birey çatışmasına ağırlıklı olarak yer
verirken, Ateş Hırsızı Türkiye’nin gündemine daha fazla yer vermiştir. Kürt meselesi
ve
doğudaki
çatışmaların
şiddetlenmesinin de etkisiyle, Amargi’nin
tersine mutlak şiddet karşıtı, pasifist bir tavırdan uzaktır. Buna rağmen, 1994 yazında bu iki derginin de içinde bulunduğu
birçok anarşist grup, Amargi’nin önerisiyle gündelik bir yayın çıkarmaya çalışmıştır.
Bu ortak yayının adı Apolitika olmuştur.
1994-1997 yılları arasında yayını devam
eden dergi başta gündemdeki siyasal sorunları tartışmak amacıyla kurulsa da bir
süre sonra teorik bir yayın haline gelmiştir. Nisan 1998’de, İstanbul’da Anarşist
Gençlik Federasyonu’nun (AGF) kurulmasıyla, anarşist yayının günümüzde en
düzenli örneklerinden biri olan Efendisizler
yayınlanmaya başladı. Bugün AGF’nin halen yayınlamakta olduğu Özgür Hayat, Efendisizler’in devamı niteliğindedir.
Ankaralı anarşistlerin 1999’da kurduğu
“Kültür kooperatifi” ise sadece anarşistleri değil, anti-militaristleri, vicdani redçileri,
ekolojistleri ve anarko-komunistlerle, anarko-sendikalistleri de bir araya getiren bir
platform oldu.

Günümüzde, 2000’lerin başından itibaren
hem nicel hem de nitel olarak yükselişe geçen anarşist yayınların arasında anarşistkomunist grupların (Kara-Kızıl; Otonom),
ekolojistlerin (E-dergi Pan), anarko-feministlerin (Amargi), gay ve lezbiyenlerin
(KAOS GL), anarşistlerin (MecmuA, Özgür Hayat) dergileri ve gazeteleri bulunmaktadır. Bunun dışında kendilerini
doğrudan anarşist olarak tanımlamasalar
da post-yapısalcı düşünürlere dergilerinde
geniş yer veren bilimkurgu, çizgiroman ve
eleştiri dergisi Davetsiz Misafir’in sitesinde
‘anarşi’ linki bulunmakta, zaman zaman
dergilerinde anarşist yazarla söyleşiler yayınlamaktadırlar. İlk iki sayılarını fanzin
olarak yayınlayan ardından 2003 yılında
dergi çıkartmaya başlayan ekibin çevirileri
arasında Baudrillard, Donna Haraway,
Derrida gibi post-yapısalcı düşünürlerin
yazıları vardır. Yine, 2005 yılında yayınlanmaya başlayan Bilinçaltından Notlar adlı dergide Siyahi’ye, Birikim’e ve çeşitli sol
düşünce dergilerine yazılar yazan Yaşar
Çabuklu gibi isimler bulunmaktadır.
Siyahi’nin yazarlarının ilk anarşist yayınları da yine 90’lı yılların ikinci yarısına denk
gelir. 1996-1998 yılları arasında varlığını
sürdüren Karaşın Anarşist Kollektifi bu
süreç içerisinde birçok fotokopi kitapçık,
dergi ve gazete yayınlıyor. Siyahi’nin şu andaki yazı işleri müdürü Süreyyya Evren,
Füsun Kayra ve Rahmi Öğdül tarafından
Karaşın’ın Nisan 1996’dan itibaren yayınla6

rimci anarşist hareketlere yakın durmaya
özen gösteriyor.... Kendi içimize kapanmamaktan, dünyadaki devrimci anarşist eğilimler ve etkinliklerle etkileşim ve
dayanışma halinde olmaktan, anarşizmi
çoktan tarihe gömülmüş bir deneme ya da
68 Avrupası’nda doğmuş bir jest olarak değil yaşayan ve çarpışan bir mücadeleler
toplamı olarak görmekten yanayız.” (Jakarta 98 Baharı, 1998)
Karaşın adını Ece Ayhan şiirinden almıştır.1 Karaşın halktan yana olandır. Aynı
zamanda Karaşın öncesinde Zenci Yayınları gibi yine fotokopi fanzinlerle şiir edebiyat alanında ‘eylemlilikler’ yapmış olan
bir grubun içerik açısından anarşist metinlerle dolu ilk dergisinin adını yine edebiyattan –her ne kadar anarşist bir şairden
de olsa- alması manidardır. Bu bize 80 kuşağı anarşistlerinin edebiyatla olan bağını
bir kez daha gösterir. Karaşın’da sadece
anarşist dünya gündemine dair haberler
değil, kültür, sanat, edebiyat alanında da
eleştirilere rastlarız. Süreyyya Evren anarşizmle ilk nasıl tanıştığı sorusunu yanıtlarken edebiyatla anarşizm arasındaki bu bağ
bir kez daha görünür hale geliyor:
Anarşizm benim için her zaman bir tür
postanarşizm oldu. O şekilde başladı.
90’ların başlarında yapılan anarşist yayınları ve gene o yıllarda yapılan Deleuze ve
post teorilere uzanan yayınları heyecanla
ve birlikte kavrayarak algıladım. (...) O dönem yazdığım çeşitli yazılarda bu görüşler
dağılmış izlere sahiptir. Sadece yazılarda da
değil romanlarda da. 1994 tarihli romanım
Yaşayıp Ölmek Aşk ve Avarelik Üzerine Kısa
Bir Roman’da Arda Dalyan adlı fiktif bir

nan sayılarında Kropotkin ve Neçayev gibi ilk kuşak anarşistlerden çevirilerinin yanısıra ‘Bergama Köylü Direnişi ve
Anarşizm’ ve ‘Fatsa’da Doğrudan Demokrasi’ gibi özgün çalışmalar da yer almıştır.
Karaşın Anarşist Kolektifi 98’de netteki sitesinde kendini şöyle tanımlamıştı: “Karaşın, çalışmalarını İstanbul’da sürdüren bir
anarşist kolektif. Devrimci bir anarşist hareketin önünü açması hedeflenen çalışmaları; okuma, tartışma, yazma ve (hem
fotokopi-betikler olarak hem de internet
üzerinden) yayımlama gibi süreçlerinden
oluşuyor.”
Emre itaatsizlikten tekrar Eskişehir Askerlik Şubesine yollanan ve orada tutulan
İzmir savaş Karşıtları Derneği Üyesi vicdani redçi Osman Murat Ülke; İngiltere’de
yakınları göz altındayken ölen ailelerin
oluşturduğu Birleşik Aileler ve Yakınlar
Kampanyası, FBI’ın yeni denetleme teknolojileri Karaşın Gazete’nin 1998’de yayınlanan ilk sayısının haberlerinden
bazılarıdır. (2007) Dergide tüm yazarların
isimleri açıkça görünürken gazetede anonim yazılar bulunur. Gazetenin ilk sayısındaki editoryala bakıldığında edebiyat ve
sanat içeriğinin daha fazla yer kapladığı
dergiye oranla anarşist haberlere geniş bir
yer ayrıldığını görürüz. Karaşın Gazete’nin
30 Kasım 1998 tarihli Karaşın imzalı editoryalinde içerikteki bu farklılaşmanın işaretlerini görürüz. Los Angeles 92’yi
Endonezya 98’e bağlıyor ve Karaşın’ın bu
gazeteyi çıkarmakta da çok yaslandığı temel bir iki motivasyonunu özetliyor: “KARAŞIN, dünyanın çeşitli yerlerindeki
özgürlük mücadelelerine, siyasal ve dev7

Evren’e göre postmodern-anarkizm postyapısalcılık denkleştirmelerinin bir başlangıcıydı.2
Olgunlaşma dönemi olarak adlandırdığı ikinci dönemde Evren, Varlık gibi edebiyat dergilerine yazılar yazdığı ve Rahmi
Öğdül’le birlikte “Bağbozumları” kitabının
hazırlığını yapmaya başladığı dönemde
Siyahi’nin kurucu ekibinden olan Kürşad
Kızıltuğ ile tanışılır. Kızıltuğ da o dönemde postyapısalcılıkla anarşizm arasında
bağlar kurmaya başlamış ve Varlık’daki yazılarından takip ettiği Evren ve Öğdül’e bir
mail atarak bağ kurmuştur. Bağbozumları
kitabı hakkında çeşitli dergi ve gazetelerde
yazdığı kitaplar ve bu süreçte yapılan tartışmalar, okumalar ve yazışmalarla bağlar
kuvvetlenir. Kızıltuğ, kitabın hazırlık süreciyle oluşmaya başlayan birikimin onları
Siyahi sürecine götürdüğünü söylüyor. Bu
süreçte yapılan çevirilerin ve post-anarşist
e-mail gruplarındaki alışverişlerin sonucunda önce postanarki web sitesi kuruluyor. Ardından da Siyahi geliyor.
Evren’in belirttiği gibi “Terimleri çok
sabitlemeden söylersek ‘postyapısalcılık ile
‘anarşizm’ arasındaki çarpışmaların, karşılaşmaların, çakışmaların, örtüşmelerin, anlaşmazlıkların ve kankalıkların çeşitli
açılardan tartışılması Siyahi’nin ana düğümlerinden biri olacak”tır. (Evren S. , 2004)
Fakat Siyahi’nin Karaşın’dan ayrıldığı en
önemli nokta derginin içeriğine dair yapılan tartışmalarda ortaya çıkıyor. En fazla
200 adet ve fotokopi olarak basılan Karaşın
sunuş biçimiyle dahi, anarşist ya da sanat
camiasından sınırlı bir kesime hitap ediyor.
Fakat Siyahi’nin kitlesi daha farklı bir kitle:

anarşist karakterden bahsedilir (...) 93 tarihli romanım Postmodern Bir Kız Sevdim romanımda da izleri bulunabilir bunun.
Hülasa, benim için anarşizm her zaman
çoktan bir postanarşizm olagelmiştir. Ve
her zaman siyaset sahasından taşan, kültürle ve hayatla yürüyen ve böylece siyaset
sahasını sürekli yeniden tarif eden birşey.
Fakat son günlerde düşündükçe acaba ilk
anarşizmle tanışmam da edebiyatla mı olmuştu diye düşünüyorum çünkü galiba bu
ilk tanışma Ursula K. Le Guin’in Mülksüzleri ile olmuştu. Sonradan o kitaba eleştirel
bazı şeyler de yazmış olmama karşın. (Evren S. , 2007)
Süreyyya Evren, postyapısalcı anarşizm
içinde nasıl yol aldığını anlatırken Karaşın’ı
üç aşamalı bir sürecin ilk adımı olarak görüyor ve ardından gelen aşamaları da şöyle tanımlıyor: “Bu birinci evre Karaşın
Anarşist kollektifi evresi, belirli bir dışarısı nosyonuna dayanıyordu denebilir. İktidarın dışında çalışmak isteniyordu sanki.
Andığım ikinci evre başka mecraların içinde düzenli bir şekilde yayın yaptığımız dönemdi. (...) bu ikinci dönem teorik açıdan
bir tür olgunlaşma ile beraber yayılma ve
çeşitlenme sınama, yenileme dönemiydi
sanki. Üçüncü evre dediğim Siyahi’nin de
içinde bulunduğu başka bir temaslar alanı
elbet.” (Evren S. , Siyahi Seyahatname,
2006) Evren, Karaşın Kollektifi döneminde Murrey Bookchin gibi klasik anarşizmi
yeniden okuyan türkçeye de çevirilmiş kitapları olan yazarlarla tanışmaya başladıklarını söyler. Karaşın’ın ilk sayısında Rahmi
Öğdül’le birlikte Robert Elliot Fox’tan
yaptıkları ‘Kara Post-modernist Anlatı’ ise
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nin’den Lacan’a” adlı kitabını türkçeye çevirmiş, sanat ve politika hakkında ‘modernist’ olmayan bir bakış açısıyla çeşitli sol
düşünce dergilerinde yazılar yazmıştır. Erden Kosova ve Bülent Usta Karaşın sürecinden beri Evren’le birlikte çeşitli
projelerin içinde bulunmuş isimlerdir. Bülent Usta 80’li yıllarda bazı sendikalarda
anarko-sendikalizm hakkında çalışmalar
yürütmüş biridir aynı zamanda. Yazar kadrosuna baktığımız zaman, bir süredir farklı mecralarda yürüttükleri anarşizm ya da
postyapısalcılık hakkındaki tartışmaları bir
araya gelerek Siyahi’de somutlaştıran anarşist bir grubun yanısıra kendilerini anarşist
olarak tanımlamayan Koray Çalışkan, Tanıl
Bora gibi isimlere de yer verildiğini görüyoruz. Bu da Siyahi’nin yalnızca anarşistlere hitap etmek istemediğinin, farklı sol
gruplara da meramını anlatmak istediğinin
başka bir göstergesi. Dergide yabancı metinlerden yapılan çeviriler de sadece anarşist yazarlardan değildir. Aşağıda daha
detaylı biçimde bahsedeceğimiz Fanon’dan
yapılan çeviriler buna bir örnektir. Bunun
yanısıra, dergi Türkiye’de son dönemlerde
gündemde git gide daha fazla yer kaplayan
“sol kimliği” tartışmalarında hem hazırladığı dosyalarla hem de içeriğiyle farklı bir
söylem oluşturmakta, modernist yaklaşımın alışıla geldik solcu tipinden farklı bir
solculuk anlayışı sunmaktadır.
Siyahi 20 yıldır varolan diğer anarşist
yayınlara oranla teoriye daha fazla ağırlık
verir. Bu derginin ilk çıktığı zamanlarda internet üzerindeki anarşist forumlarda çok
fazla eleştiri almasına yol açan yönlerinden
biridir. Dergi postyapısalcı yazarlardan

İçerikle ilgili aldığımız en önemli karar
şu oldu: derginin sadece anarşistlerin okuduğu bir dergi olmaması gerektiği...öyle
birşey yapmalıydık ki hayatın her alanına
geniş, heterodoks bir bakış, hayatın her
alanında daha önce Karaşın ve Bağbozumlarında yapıldığı gibi...Geniş bir hayat perspektifiyle bakan, farklı bir hayat
tasavvurunu minör seviyede oluşturmaya
çalışan bir dergi olsun istedik. Bu bir siyaset dergisi olamaz ya da bir felsefe ya da
düşünce dergisi de olamaz. Bu tüm bunları içeren bir kültür dergisi olmalı dedik.
Kültür deyince, en geniş anlamıyla, hayatın
her yönünü içine alan birşey düşündüğümüz için...logosunda mutlaka kültür dergisi yazmalı kararını verdik. Öyle birşey
yapmalıyız ki edebiyat, politika, felseye ya
da aktif politikaya dair değerlendirmeler
bulunmalı; anarşist olmayanların da okuyabileceği ama bizim meramımızı anarşist
olmayanlara da anlatabileceğimiz bir dergi
olmalı dedik. (Kızıltuğ, 2007)
Derginin yazarları arasında sol yazının
farklı dergilerinde ya da gazetelerinde yazanlar bulunur. Sözgelimi Süreyyya Evren’in Birgün Gazetesi’de bir köşesi vardır;
Varlık Dergisinde postyapısalcı yazını tanıtmaya başlamıştır. Yaşar Çabuklu da daha önce Birikim, Toplum ve Bilim gibi
dergilere yazılar yazmıştır. Şenol Erdoğan
da Altıkırkbeş yayınlarında dünyada tartışılmaya başlanan yeni siyasi ve sanatsal manifestoların derlenmesi için çalışmış, bu
konuda kitaplar yayınlamıştır. Yine
Siyahi’nin hemen hemen tüm sayılarında
yazısı bulunan Kürşad Kızıltuğ da postyapısalcı yazar Saul Newman’ın “Baku9

manın izlerine Evren’in Varlık dönemindeki yazılarında da rastlanabilir: “Marx’a
19. Yüzyıldan bir siyasi alternatif arandığında bunun Bakunin veya genel olarak
anarşizmde değil de Nietzche’nin düşüncesinde bulunması rastlantı olmasa gerektir. Buna çeşitli nedenler gösterilebilir.
Sınıfsal bir nedenleştirme; Nietzsche’ci işçi ya da Nietzsche’ci köylü gibi örneklerin tarihte görülmemesine karşın
Bakuninci işçilerin ve Bakuninci köylülerin yirminci yüzyılın ilk yarısında, pek çok
coğrafyada çok sayıda özyönetim deneyimleri yaşamış ve yaratmış olmaları, anarşist ideallerle kendi özgürlük ve eşitlik
gereksinimlerini kompoze ederek savaşlar
vermiş olmaları olabilir.” (Evren S. , 21.
Yüzyıla Girerken Üçüncü Anarşist Canlanma, 1998) Burada ve yazının bütününde vurgulanmak istenen şey, Nietzche’nin
bugün, siyaset bilimciler ya da filozoflar tarafından postyapısalcı yazarların etkilendiği fikirleri geçmişte ilk söyleyen figür
olarak sunulması ve anarşistlerin de o dönemlerde ileri sürdükleri benzeri düşüncelerin bu egemen söylem tarafından
görmezden gelinmesidir. Bu noktada Nietzche ile postyapısalcı düşünürler arasında bir bağ kurulamayacağını söylemekten
ziyade aynı bağın istenirse geçmişteki anarşistlerle de kurulabileceğini söyler Evren.
Siyahi yazarlarının Nietzsche’yi okuma
biçimlerinin yansıttığı bu örnek üzerinden
Siyahi’nin tüm sayılarında görülen bir tavırdan bahsedilebilir. Postyapısalcılıkla
anarşizm arasındaki ‘çakışmaları çarpışmaları’ ararken, daha çok anarşizmin penceresinden postyapısalcılığa bakıldığını

yaptığı çevirilere ve söyleşilere fazla yer
verdiği için kimi zaman bir “çeviri dergisi” olmakla da suçlanmıştır. Fakat Siyahi
ekibinin bu eleştirileri dikkate alarak sonraki sayılarda gündemle ilgili konulara da yer
ayırmaya çalıştıklarını, çevirilerin özgün yazılara oranla azalmaya başladığını görüyoruz.

Terazinin Anarşizm Kefesi:
Toplumsal Anarşizm ve
Pan-Anarşizm
Siyahi’nin ilk sayıdan bu yana oluşan içeriğine bakıldığında kültürel, sanatsal ya da
politik konulara dengeli biçimde yer verse
de her sayıda bu alanlardan birinin daha
ağır geldiğini görüyoruz. Sözgelimi ilk sayı içeriğine bakıldığında bir tür ‘postanarşist manifesto’ olarak tanımlanabilir. Saul
Newman, Todd May, Hakim Bey gibi yazarların doğrudan postanarşizmden bahseden yazarlarının çevirileri ile “Nietzsche,
Deleuze, Foucault ve Radikal Demokrasinin Öznesi” gibi doğrudan postyapısalcıkla ilgili yazılar bulunur. Fakat bu ilk sayı
Siyahi’nin yayın çizgisini belirleyici bir niteliğe sahip değildir. Kimi sayılarda sanatsal eleştirilerin, kimi sayılarda Queer
teorisinin, Avrupa Birliği tartışmalarının
–dosya olarak- ön plana çıktığını görürüz.
7. sayının ise Nietzsche’ye ayrıldığını, doğrudan gündemle ilgili yazıların bulunmadığını görürüz. Fakat dergide, postyapısalcı
yazarların Nietzsche’yle olan bağlarından
çok, Nietzsche’nin anarşizmle olan yakınlığına göndermeler yapılarak, ‘postanarşist’
bir okuması yapılır. Bu postanarşist oku10

ra mahal vermektedir. Haziran 2007’de yayınlanan 9. sayısında Kropotkin’in ‘Düzen
Üzerine’ adlı yazısı da vardır.
Bu, Siyahi yazarlarının klasik anarşistlere yönelik mesafeli durmadıklarının bir
göstergesidir. Fakat bu isimlerin çeviri metinlerini yayınlarken ya da metinlere gönderme yaparken dikkat edilen unsur,
Kropotkin’in bilimselci, rasyonel, positivist yönlerinin eleştirilmesidir. Spinoza nasıl günümüz anarşizminin –ya da
postanarşinin- gözüyle okunuyorsa klasik
anarşistler de öyle okunur.
Siyahi’nin hiç yer vermediği çağdaş
anarşistlerden biri de John Zerzan’dır.
Kürşad Kızıltuğ, Zerzan’la ‘kavgalı’ olduklarını söyler. (Kızıltuğ, 2007) Kaos yayınlarının türkçe yayınladığı “Gelecekteki İlkel”
adlı kitabında Zerzan, türkçe tabiriyle ilkelci anarşizmi savunarak, kültüre, dile, sanata, ilerlemeci tarih anlayışına, teknolojiye
ve bilime dair eleştirel bir tavır sergiler ve
antropolojik verilerle geçmişteki toplumların, dil, teknoloji ve bilim öncesindeki
hayatlarının barışçıl anarşist yapısını olumlar.Ayrıca ‘Postmodernizim felakati’ başlıklı makalesinde, Siyahi’de sıkça adları
geçen Foucault, Deleuze ve Guattari de
dahil olmak üzere tüm postyapısalcı düşünürlere dair eleştirilerde bulunur.Ernesto
Laclau’ya gönderme yaparak postmodernizmin, “mümkün olabilen en geniş alanları” zaptederek “kültürel, felsefi ve siyasal
deneyimlerimizin yeni ufku haline” geldiğini söyler. Ortada tırnak içine alınmayan
‘zaptetmek’ ifadesi Zerzan’a aittir. (Zerzan,
2004, s. 198-199) İnsanlık tarihinin tüm
kültürel birikimini reddeden bu tür bir yak-

görürüz. Siyahi’deki birçok yazıda görülen
benzeri bakış açısına başka bir örnek olarak da 3. Sayıdaki Daniel Colson’un “Spinoza’yı Anarşist Anlayışla Okumak”
başlıklı yazısını gösterebiliriz. Colson, bu
makalesinde, Spinoza felsefesinin çağdaş
yorumlarını eleştirel gözle yeniden kurgular ve özgürlükçü siyaset felsefeleriyle bağlar. Burada bahsedilen özgürlükçü siyaset
felseleri içerisinde anarşizme büyük yer verilmiştir.
Siyahi’de postmodern ya da postyapısalcı teoriye katkıda bulunmuş her kuramcıya yer verilmez. Sözgelimi, Barthes,
Lyotard, Baudrillard gibi isimlere neredeyse hiç rastlanmaz. Aynı zamanda anarşist
klasiklerden de her yazara yer vermezler.
Siyahi ekibinin sıkça yer verdiği anarşist yazarlar arasında, Kropotkin, Emma Goldman, Godwin vardır. Proudhon ya da
Bakunin’in herhangi bir metni doğrudan
çevirilerek yayınlanmamıştır. Bu, Bakunin’in daha çok “Devlet ve Anarşi”de olduğu gibi anarşistlerin eylemliliklerini
tarihsel bir anlatı olarak sunmasından kaynaklanıyor olabilir. Çünkü Siyahi yazarlarının önceki yazılarına bakıldığında
Bakunin’le aralarında bir uyuşmazlık olmadığını, ona sık sık tarihsel olayları anlatırken gönderme yaptıklarını görürüz. Fakat
Kropotkin, postanarşistlerin tartışmaları
için daha elverişli metinler yazmıştır diyebiliriz. Etika, Düzen Üzerine gibi metinler, bir anarşist etikten bahsettikleri için
günümüzde postanarşitler aracılığıyla gitgide yayılan, özellikle Saul Newman’ın Bakunin’den Lacan’a adlı kitabında görülen bir
anarşist etik tartışması için yeni okumala11

pan-anarşizm ne zengin ne de yoksul, ne
yönetici ne de yönetilen, ne köleleştirici
öğretmenler ne de köleleştirilmiş öğrenciler, ne erkek efendiler ne de kadın kölelerolmasını
savunmaktadır(...)
Ama
pan-anarşizm yalnızca, baskının bu beş biçiminden kurtulmak anlamına gelmiyor.
Ezilen insanlığın şu iki aldatmacadan kurtulması anlamına geliyor; dinin aldatmacası ve bilimin aldatmacası ki, bunlar özünde,
aynı aldatmacanın, yani ezenlerin ezilenleri aldatmasının iki biçimidir. Pan-anarşizm,
bilimi, yeniden şekillendirilmiş bir din ve
doğayı da yeniden şekillendirilmiş bir Tanrı olarak görüyor. Bilim burjuvazinin dinidir; tıpkı, dinin soyluların ve köle
sahiplerinin bilimi olması gibi.” (Avrich,
1992, s. 57-61)
Gerçekten de Siyahi’nin 9 sayısındaki
içeriğe bakıldığında pan-anarşizmin ezilen
beşlerine çoğunlukla yer verdiğini görüyoruz: politik, ulusal, eğitsel ve ev-içi. Bu beşlinin ekonomik yönünün Siyahi’de zayıf
kaldığını söyleyebiliriz. Yine, asla bilimi yücelten bir tavrı ve de niyeti olmasa da
Siyahi’nin kullandığı dil bakımından, sıradan okurun geniş bir sosyal bilimler sözlüğüne ihtiyaç duyması olasıdır. Süreyyya
Evren de (Evren S. , 2007) Kürşad Kızıltuğ da (Kızıltuğ, 2007) pan-anarşist manifestoyu postanarşizme çok yakın
bulduklarını ayrı ayrı belirtirlerken manifestonun bilime yaptığı eleştiriden çok Ezilen Beşler Birliğini ön plana çıkarırlar.
Kızıltuğ yine de “Aslında Siyahi manifesto
fikrine karşı. Aslında Siyahi’nin her bir sayısı, evvelki süreçlere göndermeleriyle birşeyleri dönüştürmeye çalıştığımız için bir

laşım Siyahi yazarları tarafından benimsenmez. Zaten Siyahi yazarları kendilerini daha
çok
Zerzan’ın
karşısında
konumlandıran ve Zerzan’ın ‘Gelecekteki
İlkel’ kitabında derlenen makalelere de
göndermeler yaparak şiddetle eleştiren
Murray Bookchin’e kendilerini yakın hissederler. Bookchin “Toplumsal Anarşizm
mi Yaşam Tarzı Anarşizm mi?” adlı kitabında Zerzancı bir anarşizmin kişiyi, günümüzde bireysel bir anarşizme
sürükleyeceğini, örgütlü anarşizmden
uzaklaşmamak için bütün kültürel değerleri ve insanlık tarihinin kazandığı mücadeleleri hiçe saymamak gerektiğini
vurgular. Ayrıca Zerzan’ın antropolojik kaynaklarının çok da güvenilir olmadığı eleştirisini yapar. (Bookchin, 1998) Kürşad
Kızıltuğ, Bookchin’e olan yakınlıklarını şöyle ifade eder: “Post yapısalcı anarşizmi, içinde anarko-sendikalistlerin, Kropotkin’lerin,
Bookchin’den geçen ve bugüne gelen ve
bugün de işte antikapitalist hareketle devam
etmekte olan toplumsal anarşist geleneğin
içinde görüyoruz.” (Kızıltuğ, 2007)
Siyahi ekibinin geçmişte kendini yakın
gördüğü başka bir anarşizm ise pan-anarşizmdir. Siyahi’nin 4. sayısında yayınlanan
ve Paul Avrich’in ‘Kendi Belgeleriyle Rus
Devriminde Anarşistler’ kitabından alıntılınan pan-anarşist manifesto aynı zamanda Karaşın’da Süreyyya Evren’in bir
yazısında da olduğu gibi aktarılmıştır.
“Pan-anarşizm Ezilen Beşler Birliği’nin
idealidir (...) Pan-anarşizm, çağdaş toplumdaki beş baskı biçiminin hepsini yıkacaktır: (1) ekonomik, (2) politik, (3) ulusal, (4)
eğitsel, ve (5) ev-içi. Daha yalın olarak,
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manifestoyla sabitlemek istemiyoruz hiçbir şeyi. Aslında manifesto bunun (derginin) ta kendisi, sürekli değişen birşey
yani...” (Kızıltuğ, 2007) der.
Siyahi, her ne kadar kendini pan-anarşist manifestoya yakın hissetse de manifestoya ve özellikle de Ezilen Beşler Birliği’ne
çok bağımlı kalmadıkları görülür. Sayılan
beş unsur dışında Siyahi’nin, üçüncü dünyaya ve küreselleşme karşıtı harekete olan
ilgisi ve hemen her sayısında bu konuya yer
ayırması bunun bir göstergesidir.

Karaşın döneminin bu konuda kullanılan
referans isimlerinden olmuştur. Evren de
o dönemde Fanon’la çok ilgilendiklerini
hatta ABD’de Fanon takipçisi siyahların
çoğunlukta olduğu bir dergiyle iletişim halinde olduklarını belirtir.3 Türkiye’deki mücadeleler de bu üçüncü dünya anarşizmi
çerçevesinden değerlendirildiği için, bu ilgiyi, kendi coğrafayasındaki anarşizmi açıklama çabası olarak görebiliriz. O dönem
Karaşın’ın sayfalarında doğan ‘Bergama
Köylü Direnişi ve Anarşizm’le ilgili yazılarını 1998’de Lizbon’da bir kongrede sunan
Evren ve Öğdül, köylülerin 1997’de Eurogold madenini işgalini anlatırken sık sık
‘Fanon’cu şiddet ve özgürlük’ konseptlerini kullanmışlardır. (2007) Fanon’a göre bir
kimse sadece kendi özgürlüğü için mücadele ediyorsa özgürleşebilir, başkaları onun
özgürlüğü için mücadele ettiğinde değil; ve
şiddet, ezilen kendisini ezene karşı uygulandığında meşrulaşır. Fakat bugün aynı
ekibin Fanon’u yine referans olarak kullansa da bunu aynı temellere dayandırmadan
yaptığını söyleyebiliriz. “Belirli bir tarih yazımına, modernist sola karşı refleks olarak,
avrupa merkezciliğe karşı bir duruşa ve çeşitli üçüncü dünyacılıkların değerlendirilmesine de uzanmıştık hep. Karaşın
döneminden beri süregelen bir Fanon ilgisi
gibi...Ama bazı şeyler de değişmiştir. İşte mesela Karaşın döneminde üçüncü dünyacılığın
ulusalcılıkla flört ettiği yerler olmuştu –Bülent’de değil ama özellikle Füsun’da Rahmi’de
bende. Onlar tarihe karıştı ve özellikle bir diğer nokta da Fanoncu şiddet anlayışının Neçayevci bir komploculukla birleştirilmesinin
yerini minör siyasetin, zapatistaların almasıdır.” (Evren S. , 2007)

Üçüncü Dünya Anarşizmi
Karaşın’daki yazılarından itibaren, şimdiki
Siyahi ekibinin Üçünücü Dünya Anarşizmi
meselesi üzerinde sıkça kafa yorduğunu
çeviriler yaptığını ve yazılar yazdığını görüyoruz. Karaşın’ın ilk sayısında Rahmi
Öğdül’ün kaleme aldığı “Işığın Şeyhi Sühreveridi” başlıklı yazıda Sühreverdi’nin
‘anarşist’ olarak tanımlanabilecek, düşünce ve pratiklerinin bir yeniden okunması
yapılarak, bu topraklardaki anarşizmin geçmişine dair izler sürülür. (Öğdül, 1996) Yine Süreyyya Evren’in aynı sayı için yazdığı
“Avrupa işgal edilmeli” başlıklı yazısı da
Samir Amin’in Avrupa Merkezcilik kitabı
üzerine yazılmış bir inceleme yazısıdır.
Üçüncü dünya anarşizmine duyulan bu ilgi, Avrupa merkezci olmayan mücadelelerin kendine özgü yanlarını dikkate alarak
marjinalleşmelerini engellemektir. Bu konuda kimi zaman kendini anarşist olarak
tanımlamayan Cezayirli yazar Frantz Fanon’a Siyahi’de sıkça yer verilmesi anarşist
forumlarda derginin eleştiriler almasına yol
açmıştır. Fanon, Samir Amin’le birlikte
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rülür hale gelir. Bu sayıda bizzat ‘Sol Kimlik’ üzerine hazırlanmış bir dosyaya, ‘Liberter Eğitim’le ilgili başka bir dosya eşlik
etmektedir. Derginin sürekli yazarlarının
bu dosya için kaleme aldığı yazılar, Siyahi
ekibinin ‘sol’ görüşünü sergilemekte yardımcı olabilir. Aslında başlıktaki gibi bir
‘Sol Kimlik’ tanımı da değildir, Siyahi ekibinin aradığı. Çünkü ‘kimlik’ değişen bir
olgudur. Sürekli değişim içindeki bir ‘oluş’
için de sabitlenmiş bir takım değerlerden
oluşan kimlik kavramı kullanılamaz. Bunu
en iyi açıklayan örneklerden biri Siyahi’nin
sürekli yazarlarından Yaşar Çabuklu’nun
son sayıdaki yazısında söyledikleridir: “Zamanla kimlik politikalarının ortodoks olmayan eleştirileri de ortaya çıktı; örneğin
Queer böyle bir eleştiriydi. Queer, kimliklerin sabitlenmesine, özcü bir temelde ele
alınmasına karşı çıkan bir eleştiriydi. Bence bugün, Türkiye’de de Queer düşüncenin bu yaklaşımı sınıfa, cinsiyete, cinsel
yönelime, etnisiteye ilişkin kimliklerin mutlaklaştırılmaması açısından önemlidir.”
(Çabuklu, 2006) Dolayısıyla bu Siyahi’de
‘Sol kimlik’ adı altında hazırlanan dosyanın, yeni, sınırları sabitlenmiş bir solcu
kimliği önerisi yapmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Dosyadaki tüm yazıları
incelediğimizde Siyahi’nin daimi yazarları
arasında dahi böyle bir ‘tasarı’da ortaklaşma olduğu söylenemez. Ortaklaşılan nokta, daha çok modernist sosyalistlere
yönelik eleştirelliktir. Modernist sosyalistin devrim adına neyi, nasıl değiştireceğine dair verdiği cevabın keskin sınırları
vardır:

Siyahi’nin daha ilk sayısında üçüncü
dünya anarşizmine bu ilginin kaybolmadığını görürüz. Shelly’nin ‘Fanon’ adlı şiiri;
Sharif Gamie’nin ‘Üçüncü Dünya Anarşizmi Sorunu’ başlıklı yazısı ve Fanon’un
‘Ailenin Dönüşümü’ yazısı derginin post
anarşizm hakkındaki haberleriyle eş derecede yer kaplar. İkinci sayıda, yine Renée
T. White tarafından yazılan “Devrimci Teori: Fanon’un ‘Devrimin Sosyolojisi’nin
sosyolojik boyutları” başlıklı yazının çevirisini buluruz. Yedinci sayıda, Paris Banliyölerindeki isyandan fotoğraflar ve
yorumlar, Engin Sustam’ın katkısıyla, gündemi çok yakından takip etmeyen Siyahi’de
yer almıştır. Sekizinci sayıda Davetsiz Misafir yazarlarından K. Murat Güney’in –ki Siyahi’deki ilk yazısıdır– “Ya Kuzgun Başa
Ya Devlet Leşe, Üçüncü Dünya Anarşizmleri Meselesine Ortadoğu’dan Bir Bakış”
başlıklı yazısı yer alır.
Türkiye’de anarşizmin ayak izlerini sürdükten sonra Karaşın-Siyahi süreciyle sahaya inen postanarşizmden ve dikkate aldığı
meselelerden bahsettik. Bütün bu taramaların ışığında Siyahi yazarlarının Türkiye’de
oluşmakta olan farklı bir sol görüşü yansıtıp yansıtmadıklarına, klasik sola nasıl baktıklarına değinip, derginin Türkiye’deki
sola etkisini sorgulayacağız.

Siyahi’nin ‘Sol Kimliği’
Tek tek yazarlarının işledikleri konulara bakıldığında görüleceği gibi, Siyahi yazarları
farklı bir solculuk anlayışını Türkiye’deki
sol muhalefette bir tartışma yaratarak gündeme sokmayı başarmışlardır. Bu, derginin
Güz 2006’daki sayısında en fazla gözle gö14

başka bir daimi yazarı olan Bülent Usta’nın
yazılarında da görebiliriz: “(...) solun yeniden inşasına başlamalıyız. Fakat bu inşayı,
Marxism gibi modernist bir proje dahilinde olmaktan ziyade, heteredoks, kendiliğindenci ve yatay örgütlenmeler ve
anlayışlarla, solun artık paçavraya dönüşmüş, kullana kullana eskimiş olan gömleklerini çıkartarak, günahlarını ve sevaplarını
tarihi içinden yeniden yorumlayarak yapmalıyız.” (Usta, 2006, s. 23) Fakat, Usta
postmodernizme bakış konusunda Çalışkan’dan ayrılmaktadır. Usta’ya göre “Modern toplumların kimlik sorunu, özünde
kimliği sabitlemeye çalışmasından kaynaklanmaktadır. Kimliğin sabitleşmesi, başlı
başına bir kimlik sorunudur ve bu sorun
hem modern hem de feodal bağlarından
kurtulamamış, onları içselleştirmiş Türkiye
solunun da ciddi bir sorunu olarak karşıKoray Çalışkan modernist sosyalist de- mıza çıkmaktadır. (...) Postmodernizme
yişinin karşısına postmodern sosyalist kav- dair tartışmalar, bize kimliğin sabitlenemeramını koymaz. Bu noktada ‘postmodern’ yecek doğasından dem vurur ve eğer kimkavramının da modernist solcular tarafın- lik diye birşeyden bahsediyorsak ortada bir
dan daha çok kullanıldığını belirtir; ve mo- sorun vardır zaten. Postmodern yaklaşımderniteyi, geliştirilen iktidar ve teknolojiyi da kimlik diye bir sorun yoktur, çünkü
inceleyen ve araştıran teorilere yanlış ola- kimliğin sabitlenemez bir doğası vardır.”
rak postmodernizm dendiğini ekler. “Çün- (Usta, 2006, s. 25) Yaklaşımlar arasındaki
kü postmodernizm tanısı,
artık bu farklılık kimlik kavramına bakışta değil,
modernizmin bittiğini, yepyeni bir dünya postmoderniteye bakış biçimlerindedir.
Siyahi’nin yazarları arasında modernitekurulduğunu ve bu dünyayı anlamak için
yepyeni kuramlar gerektiğini iddia eder.(...) ye ve modernitenin kimlik siyasetine eleşBurada artık yeni bir dünya var diye bir id- tirel bir yaklaşım bulunmakla beraber, bu
dia yok. Tersine baktığımız yer aynı. Deği- eleştirellik kimi zaman ‘anti-modernist’ bir
şen ve çoğullaşan bir açılar demetine çerçevede kimi zaman ‘postyapısalcı’ ya da
dayanan bir anti-modernist solun içeri- ‘postanarşist’ bir çerçevede yer almaktadır.
ği”dir (Çalışkan, 2006, s. 10) tartışılan. An- Keza ‘sol kimliğin’ Türkiye’de ne yapması
ti modernist bu yaklaşımı yine Siyahi’nin gerektiğine dair bir takım reçeteler
(...)meseleyi anlar. Sınıfsal pusulasını şaşırmamış, yani burjuva olmayan bilimsel araçlarla yapılması gerekeni ortaya çıkarır,
gerçekliğin üzerindeki ideolojik örtü kaldırılır. Gerçek kitleler tarafından idrak edilir
ve o noktada öncü ve kitle arasındaki fark
çöker, iktidar alanı için mücadele başlar. İktidar alanının kendisi altüst edilecek bir
alandır. Devletin ele geçirilmesi marifetiyle bu alan yok edilir. Teorinin vurgusuna ve
leninizmle kurduğu ilişkiye göre devlet bir
ara sönümlenir ve devlete ihtiyaç ortadan
kalkar.(...) Bu modernist sosyalist yanıt, iktidar analizini ve iktidara karşı mücadele
edeceği siyaset alanını birkaç merkezi varsayım üzerine inşa eder. Bu yanıta karşı
güçlenerek gelişen alternatif, yani anti-modernist sosyalizm, bu merkezi varsayımların eleştirisi üzerine inşa edilmekte. Solcu
olmak nedir sorusunun yanıtı da bu eleştirel alanda gizli. (Çalışkan, 2006, s. 8)
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buluşamamanın sıkıntısını bu tarz bir örgütlenmeyle de aşabilirler.” (Kızıltuğ,
2007)
Kızıltuğ, “uğraştığı mesele ne olursa olsun yapıların anti-otoriter bir şekilde örgütlenmesi” derken sadece mevcut
örgütlerden bahsetmez. Bahsettiği, “tüm
kurumlara yayılan bir dönüşüm”dür. Bu
cevap, biraz Foucault’nun ‘spesifik entellektüel’ tanımında belirttiği ‘herkesin kendi uzman olduğu alanda mücadele etmesi,
başkalarının mücadelesinin temsilcisi olmadan, farklı mücadelerle bağlar kurmak’ önerisiyle örtüşür. (Foucault, 2005, s. 46-54)
Siyahi, yazar kadrosunun uğraştığı meselelerden birinin somuta dökülmüş hali
olduğu için elbette bu mücadelenin bir
parçasıdır. Fakat yazarlar tek mücadelesi
sadece kültürel alanda değildir. Hem Evren hem Kızıltuğ, Savaş Karşıtı gösteriler
gibi çeşitli aktivizmlerin içerindedirler.
AGF’nin (Anarşist Gençlik Federasyonu)
veya başka anarşist örgütlerin yapılanmalarındaki liberter olmayan yönleri eleştirseler de anarşistlerin kamusal alanda
yaptıkları sivil itaatsizlik eylemlerini izler,
onlarla temasa geçerler. Kendileri de
Siyahi dışında çeşitli sanatsal-aktivizm projelerinin içinde yer almışlar ve hala bu konuda proje oluşturmaktadırlar.

Siyahi’de verilmez. Ne yapmazsa sol hareketin önünün açılabileceğine dair düşünceler ve tartışmalara (‘solun kemalizmin
kırıntılarından ve devlete bağlılıktan kurtulması’), nasıl bir heterodokslaşma ve melezleşme yaşanabileceğine dair örnekler
eşlik eder. Kürşad Kızıltuğ, bugün iktidarın merkezi olmadığı bir dünyada bir anarşistin nasıl ve neyle mücadele edeceği
sorusuna şöyle cevap verir:
Ne tip bir örgütlenme’ meselesine gelirsek, anarşistlerin başlı başına bir örgüt yaratması, anarşist dernek, anarşist
federasyon gibi birşey değil de...toplumsal
muhalafetin anti-otoriter liberter bir şekilde örgütlenmesi, uğraştığı mesele ne olursa olsun yapıların anti-otoriter bir şekilde
örgütlenmesi ve bu tarz yapıların birbiriyle iletişime geçmesi. (...) Tabii bu partiler
dışı bir siyaset. Bir tür liberter kamusal
alanla ilgili birşey söylüyorum. Daha çok
aktivizmin ön plana çıktığı birşey söylemiş
oluyorum. Bunun güzel örnekleri anti-militaristlerin, kaos-gl, lamda gibi grupların
pratiklerinde görülebilir. Geçmişte nükleer karşıtı platformda ya da ekoloji hareketinde de bu tarz örnekler vardı. Bunlar niye
emek hareketinde de olmasın niye sendikalarda olmasın? Neden tabelasıyla levhasıyla varolan herhangi bir sivil toplum
örgütünde olmasın? Olabilir, olamayacak
birşeyyok (...)Bu yapılar daha tabandan bir
örgütlenme haline getirilebilir. Çok uzak
bir gelecekte kurulacak olan anarşist toplum gibi hülyalı şeylerden değil de bugüne
dair birşeyden bahseden örgütlenmeler yapısal bir dönüşümün içine girebilirler. Kendi krizlerini, açmazlarını, insanlarla

Siyahi’nin Türkiye’de
sola katkısı
Süreyyya Evren, Siyahi’nin devam etmekte
olan bir süreç olduğunun ve şimdiden getirisinin tam anlamıyla tespit edilmesinin
mümkün olamayacağı çekincesini koyarak,
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lan ve şu anda mevsimlik dergi haline gelen Siyahi, gerçekten istediği her kesimle
bağlantı kurabiliyor mu sorusunun yanıtları muallakta kalıyor.

“Türkiye ortamında postanarşist çizginin
siyasi ve kültürel yaklaşımının anlaşılır hale geçmesi, işler olması Siyahi ile olmuştur.
Varlık-Öküz-Bağbozumları ise bunun hazırlıklarıdır” (Evren S. , 2007) diyor. Kürşad Kızıltuğ ise postyapısalcılığa yapılan bu
vurguyu reddetmese de derginin anarşist
tavrına daha çok vurgu yapar:

Değerlendirme
Siyahi’nin, Türkiye’de anarşist yayıncılıkta
edindiği rolü, üçüncü dünya anarşizmi, sol
kimliği ve pan-anarşizm gibi başlıklar altında tartışmaya çalıştık. Bugün her ne kadar bazı post anarşist düşünürlerden
haberdar olmasalar da soldaki kimlik politikalarını eleştiren marxistler ya da postmarxistler de mevcut. Hümanist bir
evrenselcilik anlayışının yerini, tek tek farklılıkların bir aradalığının aldığı çağımızda,
Siyahi’nin marxizme ve moderniteye eleştirel yaklaşan diğer sol kesimden farkının
öncelikle bu anti-modernist bakış açısıyla
klasik ya da çağdaş anarşistler arasında
bağlar kurmasıdır. İkinci aşamada ise partiler dışı mücadele alanlarındaki aktivizm
hareketleriyle yeni temaslar yaratmaya,
farklı mücadelelerle dayanışma içinde olmaya yönelik çabalarıdır. Siyahi yazarlarının ilk anarşist yayınlarla organik bir
bağının bulunmaması ve anarşizmle tanışıklıklarının en başından beri sanat ve özellikle de edebiyatla paralel olarak gelişmesi
de Siyahi’yi ilk dönem yayınlarından farklı
kılan özelliklerden.
Derginin, 20 yıldır varolan diğer anarşist yayınlardan en büyük farkı, diğer mücadelelerle olan bağlarını kurmaya
çalışırken sadece politika ya da felsefe alanlarında değil, sanat edebiyat gibi alanlarda
da faaliyet göstermeleridir. Kültürel alanda, atılmaya çalışılan bağlar, anarşist yayın-

İnsanlar bir şekilde siyasete giriyorlar, bir
süre sonra hüsrana uğruyorlar ama kendi
siyasetten uzak bir şekilde kendi siyasiliklerini korumaya çalışıyorlar. Öncelikle çok
katı olmayan bir anarşizm böyle insanların
ihtiyaçlarına cevap verebilir diye düşünüyorum.(...) Ama Tükiye’ye bu kolayca yansımıyor. Bu da Türkiye’deki solun hala
devletçiliğin, kemalimizmin izlerini üstünde taşımasından kaynaklanıyor. Bunlara
karşı hem marxismin hem de anarşizmin
heterodokslaşması çok önemli geliyor bana. Ya da marxism ve anarşizm kelimelerine de sıkışmayan liberter bir kültürün,
dayanışmacı, farklılıkların bir aradalığına
dayanabilen, farklılıkları bastırmayan bir sol
siyasi düşüncenin Türkiye’de yerleşmesi gerekiyor. Bizim Siyahi’de yapmaya çalıştığımız şey tam tamına bu aslında. (Kızıltuğ,
2007)

Postanarşizmi, siyasi sahnede daha görünür kılmak...Siyahi’nin okur kitlesine bakıldığında, üniversitelerden akademik
çevreler, öğrenciler çoğunlukta. Bunların
hepsi anarşistler değiller. Aralarında marxist, hatta ortodoks marxist sayılabilecek
kimseler var. Bu noktadan bakıldığında
Siyahi, belki de en başta hedeflediği ‘postanarşizm’in meramını anarşist olmayan çevrelere de anlatmak amacına ulaşmış
görünüyor. Fakat yaklaşık 1200 adet bası17

Mardin, Ş. (1983). Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908. İstanbul: İletişim Yayınları.

cılık içinde Siyahi’ye kadar bu derecede
güçlü olmamıştır. İlk yıllardaki anarşist yayınların bir tür çeviri kültürü üzerinden,
Türkiye’nin gündemindeki olayları yüzeysel olarak değerlendirdiklerini görüyoruz.
Oysa Siyahi, bizzat güncel kültürel alandan
feyz alarak, orayı yeniden biçimlendirme
ve dönüştürme kaygısındadır. Bunu yaparken de hep ‘oluş’ içindeki bir sol kimliğine
vurgu yaparak modernist sol kimliği anlayışına karşı eleştirel bir tavır sergiler.
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“Bak bre çirkin! ‘Hakaret aileyi saltanata aittir’ demiş Sabiha Sultan. Sen niçin bunu diyorsun? Etse etse ancak
hanedan hakaret edebilir. Bütün Osmanlı tarihçileri rûmun sarışındırlar.
Karaşın halktanım ben ve yanayımdır...” (Ayhan, 1993)
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Yeni Toplumsal Hareketlerin
Eleştirisi

Özet

Abstract

Yeni toplumsal hareketler üzerine yapılan çalışmalar genellikle sözkonusu hareketleri olumsal bir bakışla ele almıştır.
Yeni toplumsal hareketler, bunların yanında sivil toplum kuruluşları toplumsal
muhalefetin belirleyenleri haline gelmiştir, ancak toplumsal dönüşümü sağlama gücünden yoksun olan bu
hareket ve yapılar sistemin kendisini yeniden-üretebilmesine olanak sağlamakta ve karnaval gibi geçici
özgürleşmeleri yüceltmektedir. Çalışmada amaç yeni toplumsal hareketlerin eleştirisi ve gerçek muhalif hareketin
niteliklerinin tartışılmasıdır.

The studies which are done on the new
social movements usually analyse
these movements from a positive point
of view. The new social movements
and non-govermental organisations
become determinants of social opposition, but, these movements and structures which are deprived of providing
social transformation make the system
to reproduce itself possible and sublime temporary liberation like carnaval.
The aim of this study is to criticise the
new social movements and to discuss
the features of the real opposition
movement.
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Giriş

Küreselleşme Süreci ve Yeni
Dünyada yaşanan yeni emperyalizmin ge- Toplumsal Hareketler
lişim –küreselleşme- süreci ile birlikte or- Küreselleşme –yeni emperyalizm- aslında
taya çıkan toplumsal muhalefet kendisini kapitalizmin evrimsel gelişiminin bir aşa-

bu süreç karşısında söylemsel ve eylemsel
olarak konumlandırmak sorunu ile karşı
karşıya kalmıştır. Toplumsal muhalefet küreselleşme karşıtı “yeni” toplumsal hareketler olarak yeniden yükselişe geçmiştir.
Bu hareketler genel olarak “eski” toplumsal hareketlerin bir devamı olarak yorumlanabilirler, ancak toplumsal hareketlerin
gerçekten anlaşılabilmesi için tarihsel süreç içersinde geldikleri yer ve temel olarak
da ulaşmayı hedefledikleri amaçların ele
alınması ile olasıdır. Toplumsal hareketlerin küreselleşme süreci ile birlikte geçirdiği değişim, muhalif siyasal mücadelenin
kuram ve uygulamasında da değişimleri
beraberinde getirmiştir.
Yeni kuramsal yaklaşımların ortaya çıkması ve küresel ölçekte muhalif düşünüşün üzerinde etkili olması ve muhalif
olarak sunulan bazı kuramların sistemin
yeniden üretilmesine hizmet etmekten ya
da muhalif hareketin gerçek yönünü bulmasını engellemekten başka bir işe yaramadığı kuşkularını da beraberinde
getirmiştir. Bu bağlamda yeni muhalif kuramların toplumsal yaşamın dönüşümünü
amaçlayan gerçek muhaliflik bağlamında
yeniden değerlendirilmesi ve toplumsal
muhalefetin küreselleşme süreci ile birlikte kazandıkları ve kaybettiklerinin tartışılması gerekmektedir.

masıdır ve kapitalizme içkindir, Marx’ın
vurguladığı gibi “dünya pazarı yaratma eğilimi, sermaye kavramının içinde verili olarak doğrudan vardır. Her sınır aşılması
gereken engel olarak görünür” (1999;
308), yaşanan süreçte aslında küresel gücün şiddet başta olmak üzere farklı siyasal
argümanlarla dünyayı küresel bir pazar haline getirme çabasının ürünüdür. Küreselleşme sürecinin gerçekten anlaşılabilmesi
bu bağlamda ekonomik belirleyenin ele
alınması yani kapitalizmin günümüzde yaşayan “yeni emperyal” mantığının çözümlenmesi ile olasıdır, toplumsal muhalefetin
gerçek bir muhalefet haline dönüşebilmesi de varolan gerçekliğin aşılabilmesinin
koşullarına gönderme yapan siyasal kuram
ile olasıdır.
Küreselleşme kavramının siyasi yönünün aşırı vurgulanması ekonomik belirleyenin bastırılması ve emperyalizm
kuramının görmezden gelinmesi kuramsal
anlamda muhalif olarak görülen ancak gerçeklikte sistemin sınırlarının dışına çıkma olanağına sahip olmayan düşüncelerin
üretilmesine ve kuramsallaştırılmasına yol
açar. Bu düşünceler yenilik getirdikleri iddiası
ile tüm “eski” düşünüş ve kavramların geçersizliğini ilan eder ve “yeni” kavram ve düşünceler üreterek gerçekliği yeniden tanımlama
ve dönüştürmeye çabalarlar, bu çaba da bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde küresel iktidarın hesabına işleyen bir süreci başlatır.
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Toplumsal hareketler tarihsel süreçlerde iktidarın toplum üzerindeki ekonomik
ve siyasal uygulamalarına odaklanarak çözümlenebilir. İktidarın baskısına karşı toplumsal yapı içersinden gelişen direniş
hareketleri belli dönemlerde yükselerek
tüm dünyayı etkilemiştir. “Baskıya muhalefet, hiyerarşik toplumsal sistemlerin varlığıyla eşzamanlı olmuştur. Muhalefet
süreklidir, ama çoğu kez gizil bir haldedir.
Ezilenler kendi muhalefetlerini aralıksız bir
biçimde ifade etmekte –politik, ekonomik
ve ideolojik bakımdan- çok zayıftır… baskının özellikle keskinleştiği, beklentilerin
özellikle boşa çıktığı, ya da yönetici katmanın gücünün sallantılı olduğu zamanlarda,
hemen hemen kendiliğinden bir biçimde
başkaldırmışlardır” (Arrighi, Hopkins,
Wallerstein, 1995; 34). Toplumsal hareketler tarihsel evrim geçirmiştir ve yeni toplumsal hareketler tarihsel dönemin
zorunlu kıldığı eylem biçimlerini geliştirerek iktidarın karşısında toplumun kendini
ifade etme olanaklarını yaratmışlardır.
Touraine’e göre yeni toplumsal hareketlerin ortaya çıkışı yeni toplumsal çatışma ve hareketler için yeni bir kültür ve alan
yaratan yeni toplumsal yapıyla, post-endüstriyel ya da programlanmış toplumla
ilintilidir. (1985; 781). İktidarla toplum arasındaki çelişki ve iktidar mücadelesi yaşanmaktadır ve toplumsal hareketler “sınıfsal
eyleyenlerin örgütlü kolektif davranışlarının, olayların tarihsel yöneliminin toplumsal denetimi için sınıfsal rakiplerine karşı
mücadeleleridir” (Touraine, 1981; 77). Ayrıca toplumsal ilişkiler yalnızca üretim sürecine gönderme yaparak anlaşılamaz,

kültürel olanda dikkate alınmalıdır. Toplum kültürel yönelim ve toplumsal ilişkiler
tarafından tanımlanmış aktörlerin eylem
sisteminin hiyerarşik sistemidir (Touraine,
1981; 61). Toplumsal hareketler sınıfsal
konumlanıma sahip olsalar ve temel olarak yerel bir alanda etkili faaliyet gösterseler de, sınıfsal sorunlar dışındaki –kültürelsorunlarla da ilgilenmek zorundadırlar. Temel olarak etnik sorunlar, ırkçılık, cinsel
baskı, çevre sorunları vb. etrafında da etkili bir muhalefet yürütme yeteneği kazanmadıkça
hareket
gerçekten
toplumsallaşamaz. “Toplumsal hareketler
temel olarak aşırı baskı ya da yoksulluğa
karşı mücadele, ırkçılığın ve aşağılamanın
kurbanlarıyla dayanışma” (Touraine, 1995)
içersinde olmak zorundadır.
İktidardaki sınıf ve yönetilen sınıflar
arasında süreğen bir mücadele vardır ve tarihsel olarak bu mücadelede değişimler yaşanmaktadır, ancak “büyük sermayenin
hakim olduğu bir politik sistemdeki en
kuvvetli muhalefet dinamiğinin tabandan
gelen aktivizm”dir (Shaw, 2001; 11). Toplumsal hareketler içinde yaşadıkları sürecin sorunlarını aşamayan iktidara karşı
koyar ve kendi dönüşüm politikalarını üretirler. Toplumsal muhalefetin “dünyayı değiştirmeden önce, potansiyel üyelerin ve en
başta kendininkiler olmak üzere çeşitli zihinsel dünyaları değiştirmeler gerekir”
(Jasper, 2002; 271). Düşünsel olarak muhalefet yaratıcı ve esnek olmak zorundadır, değişen koşullara uyum sağlayarak
kendisini yenilemelidir; “toplumsal değişim aktivistleri sürekli olarak yeni fikirler,
öneriler ve programlar araması, verimli ve
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tığı çatışma alanlarının çeperince biçimlenir, çünkü toplum kolektif eylem biçimlerini tetiklemektedir (Touraine, 1977,
92-109). Kitle iletişiminin yaygınlaşması ve
yeni iletişim teknolojileri de toplumsal hareketlerin işleyişini etkilemektedir. Ancak
yeni toplumsal hareketler toplumsal dönüşümü amaçlayan bir kurama sahip olamadığı sürece sistemin kendisine çizdiği
sınırların dışına çıkmayı başarması olanaklı değildir.
Küreselleşme süreci bu kuramları ile
birlikte “büyük anlatılar”, daha doğrusu
eşitlikçi toplumsal dönüşümü savunan düşünceler, geçersiz ilan edilir ve kuramsal
anlamda toplumsal gerçekliğin anlaşılmasını olanaksızlaştıran bir parçalanma yaşanır. Altyapı ve üstyapı arasındaki ilişkiler
koparılır ya da yanlış bağlantılar kurulur.
Ekonomi ve siyaset birbirinden bağımsızmış gibi gösterilir, bu yanılsama gerçekliğin
tahrif edilmesini kolaylaştırır. Ekonomik
olanın gözardı edilmesi ve işçi sınıfının
mücadelesinin geçmişe ait, modası geçmiş
bir argüman olarak sunulması ve kültürel
olanın aşırı vurgulanması siyasetin yapısını değiştirir: “Yeni toplumsal hareketlere
ilişkin analizler, kendi önemlerini asgariye
indiren dar ekonomik bakış açılarına karşı
kültürel hareketlerin politik öneminde ısrar
etmekle büyük bir hizmet görmüştür”
(Hardt, Negri, 2003a; 288). Çünkü yeni
toplumsal hareketler “iktidar yapılarına
meydan okumak için değil “karşı-kültürler” yaratarak bu yapıların by-pass edilmesi için tasarlanmamıştır” (Hellman, 2005;
5), yani toplumsal gerçekliği değiştirmekle
ilgili temel sorunu görmezden gelirler. Bu

üretken bir sürecin göstergesi olabilir”
(Shaw, 2001; 364). Ancak bu yenilenme
sürekli bir biçimde düşünce değiştirmek ve
farklı düşünsel mecralara savrulmak anlamına gelemez, toplumsal hareketler tutarlı bir çizgiye sahip olmak zorundadır,
temel politik çizgilerini korumalı ve değişen dönemlere uygun çizgileriyle çelişmeyen söylem ve eylemler üreterek
kendilerini yeniden-üretme becerisine sahip olmaları gereklidir.
Toplumsal hareketler tüm ezilenler için
özgür iletişim kanalları olmak için çaba
vermelidir. Toplumsal hareketler insanları
kolektif davranmaya ve böylelikle kendi sınırlarını aşarak yeni düşünceler üretmeye
iter (Tarrow, 1996; 1), toplumsal iletişim
süreci içersinde kitlelerin kendisini ifade
etmesinin olanaklarını yaratır, onları bir
güç haline getirir, çünkü “politik güç kazanmak hayallerimizi gerçek kılmanın tek
yoludur” (Shaw, 2001; 364). Politik güç haline gelmek için kitleler öncelikle bireysel
vurgunun yerine toplumsal vurgu alır düşünüş biçimleri kolektifleştirir, genel bir
amaç etrafında bir araya gelinir ve dayanışma içersine girilir. Toplumsal bağlamda yaşanan tüm sorunlar birbiriyle ilintilidir,
toplumsal muhalefet toplumsal yapı içersinde yaşanan tüm önyargılara, baskı ve
şiddete karşı mücadele etmeli ve toplumsal yapıyı kolektif düşünüş etrafında hareket ettirme gücüne sahip olmalıdır.
Kolektif eylem tarihsel bir gerçekliktir
ve tüm iddialara rağmen halen temel toplumsal muhalefet biçimi olarak geçerliliğini korumaktadır. Günümüzde kolektif
eylemler, post-endüstriyel toplumun yarat24

bağlamda muhalif olduğu savlanan ideolojiler de ekonomik olandan uzaklaşır,
kültürel olan üzerinden politika geliştirir:
“Ekonominin siyasetten arındırılışının bedeli ise, bir anlamda siyasetin kendi alanın
da, siyasetten arındırılışı ile ödenir: Gerçek
siyasal mücadele, marjinal kimliklerin tanınması ve farklılıkların hoşgörülmesi için
verilen kültürel mücadeleye dönüşür”, bu
kültürel mücadele ise kapitalizmin “devasa mevcudiyetini görünmez kılma amacındaki ideolojik” (Zizek, 2005; 267) girişimin
bir parçasıdır. Muhalifler kültürel olanın
merkezi belirleyen olması ile birlikte sistemin sınırları içersine hapsedilirler, sistemin
çıkışını gösteren merkez aslında ekonomik
alandır.
Hardt ve Negri –küreselleşme karşıtıyeni toplumsal hareketin kuramcıları olarak oldukça tanınan isimler haline gelmiştir, getirdikleri yeni kavram ve
yaklaşımlarla yeni muhalif düşüncenin öncüleri olarak tanınmışlardır. Temel olarak
“imparatorluk” ve “çokluk” kavramlarıyla
yaşanan süreci açıklamaya ve bu sürecin
nasıl aşılabileceğini kurasallaştırma çabası
içersindedirler. Hardt ve Negri’nin getirdiği kavramlar klasik Marksist yaklaşımın
eleştirisi ve inkarından doğmuştur. Hardt
ve Negri getirdikleri kavramlarla yeni bir
şey söylememektedir, eski Marksist kavramların yerine yeni kavramlar geçirilerek
ve bu düşüncenin temel belirleyenleri inkar
edilip yeni emperyal döneme uygun neoliberal düşünceler üreterek oluşturdukları
kuram yeni toplumsal muhalefetin kuramı
olarak tüm dünyada küresel iktidarın iletişim kanaları kullanılarak yayılmaktadır.

Ancak sözkonusu kuram radikal söylemine rağmen varolan durumun aşılmasına
gönderme yapan bir politik içeriğe sahip
değildir, aksine yapının yeniden-üretimini
sağlayan ideolojik yaklaşımın bir ürünüdür.
Manni’nin belirttiği gibi sermayeye karşı
muhalefet ve meydan okuma yerine politik pasifizmi geçirerek sınıf mücadelesini
inkar etmektedirler (2004, 36), “Sistemin
yetersizlikleri, eğer böyle bir yetersizlik
mevcutsa bile, onunla savaşarak değil sistemin kendi iç mantığı dahilinde düzeltilebilir” (Amin, 2006; 133) anlayışını
savunmaktadır. Hardt ve Negri’nin yaklaşımında “İmparatorluk” kavramını emperyalizm kavramının yerine ikame edilirken,
Marksist düşüncenin kuramsal birikiminin
temel belirleyenleri geçersizleştirilir, gerçekte emperyalizm sona erdiği yerini İmparatorluğun aldığını savunulur ve
kuramsal cambazlıklarla yeni emperyalizm
olumsal bir bağlamda değerlendirilebilir
hale getirilir.
Hardt ve Negri sınıf kavramını reddeder ve bunun yerine yeni özne olarak çokluk kavramını üretirler. Devrimci özne
olarak ortaya konulan çokluk toplumsal
muhalefetin her kapıyı açan anahtarı olarak
ortaya çıkar, böylelikle özne kuramı üzerinden muhalif politikalar üretilir. ‘Üretken ve yaratıcı öznellikler toplamı’ olan
çokluk, sınıfın yerine ikame edilir ve geleneksel sınıf kuramı inkar edilir. Çokluk tarihin öznesi haline getirilir; “kolektif
varoluşta yeni özne kendi eyleminin sınırlarını, her zaman sapasağlam ayakta duran,
ama yeni öznenin her zaman aşmak zorunda olduğu o sınırlara dalga dalga vuran
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kesmeyi amaçlamaktadır. Buna bağlı olarak Hardt ve Negri’nin yerel alandaki mücadelenin geçersizleştiği iddiası gerçek
toplumsal muhalefetin küreselleşerek yüzer-gezerleşmesini, etkisizleşerek yokolmasını
beraberinde
getirmektedir.
“Mücadelenin yerel perspektifle sınırlı olduğu ölçüde hiçbir anlamı olmadığı, mücadelenin doğrudan küresel sisteme karşı
verilmesi gerektiği fikri” (Savran, 2002;
230) radikal bir söyleme sahiptir ve enternasyonalist bir ton taşır ancak egemen küresel gücü alt edecek politikaların
üretilmesini de engelleyerek gerçek toplumsal muhalefet olanaklarının yaratılmasını engeller. Kullanılan süslü radikal
söylemin yansıması şiddeti kullanan radikal
bir biçime sahip görünmesine rağmen
dünyayı dönüştürme gücü taşımayan sistemin sınırları içersinde kitlelerin kendi eylemlerinin ürünü olacak bir geleceği
ertelemelerine neden olan, ideolojik çizgisi olmayan, yüzer-gezer, postmodern yaptakçılığın ürünü olan örgütsüz yığınların
“sabun köpüğü” eylemlerdir.
Yeni toplumsal hareketler ve yeni siyaset biçimleri içinde yaşanılan dönemin etkisini, belirleyiciliğini taşırlar, çünkü
toplumsal hareketler tarihsel koşulların dayattığı zorunluluklara göre süreğen olarak
değişim geçirirler. Bu nedenle dönemin
“egemen düşünceleri” toplumsal hareketlerin yapılanımını da belirler. Kültürel vurguya sahip olan ve “açılıp saçılarak çoğalan
ve tikel meselelere (gey hakları, ekoloji, etnik azınlıklar vs.) odaklanan yeni siyaset
biçimlerine dair tüm o söylenenlerde, akışkan ve kaygan kimlikler arası geçişlerden

özerklik ve üretkenliğini ” (Hardt, Negri,
2002; 443) kavrar ve “baş edilmesi imkansız bir kuvvet” olarak İmparatorluğun baskısına karşı koyar. Sözkonusu özne her
şeyin düğüm noktası haline gelir ve tüm siyasal kuram özne kuramına bağlantılandırılır. Toplumsal muhalefetin özne
sorununa indirgenmesi, toplumsal muhalefeti atomize eder ve kitleselliği bireycilikle yok eder. Bunun yanında iktidar sorunu
muğlaklaştırılmakta ve siyasal gücü elde etme istemi olumsuzlanarak söylemsel olarak keskin çıkışlarla sınıfsal muhalefetin
tarihsel geçmişi de mahkum edilmektedir:
“Leninizm, kendini çokluğun yeniden bileşimine ilişkin bir sorun olarak ortaya
koyduğu zaman diktatörlüğü demokrasinin en yüksek biçimi olarak tanımladığı
anda kendi görevini yerine getirmekte başarısızlığa uğradı” (Negri, 2005; 276). Sınıfsal bağlamda devlet ve iktidarın yeniden
tanımlanmasına dayanan Marksist ve Leninist tezler geçersiz kılınır ve tarihsel deneyimler reddedilirken, bunların yerine sol
söylemle güçlendirilmiş neo-liberal özgürlük kavramı getirilir. Yeni emperyalizm sürecinde yaşanan çelişki ve çatışmalar
basitleştirilerek gerçekliğin anlaşılması engellenmektedir, sorun imparatorluk ve
çokluk arasındaki düelloya dönüştürülmekte ve tüm diğer dolayımlamalar inkar
edilmektedir; “küreselliğin egemen örgütlenmesi bağlamında İmparatorluk doğrudan çoklukla ve çokluk da İmparatorlukla
yüz yüze gelir. Bu bağlamda, bütün dolayımlar bütünlüğünü kaybetme eğilimi gösterir” (Negri, 2005; 278). Bu yaklaşım
gerçek muhalif düşünüş ve eylemin önünü
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temel alır, örgütlenme gevşek bağlara sahiptir, kolektif bir dayanışma ruhu yoktur.
İşçi sınıfı örgütlerinin sahip olduğu tüm
özellikler reddedilir ve iktidara sahip olma
amacı kötülenir. İktidar mücadelesinin
olumsuzlanması gerçekte egemen iktidarın olumlanması anlamına gelir, iktidar
mücadelesinden kaçmanın temel alındığı
yeni toplumsal hareketler bu nedenle kuramsal anlamda ideolojik bir çıkışsızlık ve
çözümsüzlüğe sahiptir. Yapılan tüm söylemsel ve eylemsel üretimler anlık hale gelir çünkü geleceğe uzanan hareketi
üst-belirleyen herhangi bir ilksel amaç
yoktur. Tüm yapılanlar ve söylenenler boşlukta dağılıp gider, bu nedenle; “Ezcümle,
postmodern siyasallaşma biçimlerinin ortaya koyduğu meselelere hasar vermek için
değil, tam da feminist, ekolojik, vs. taleplerin daha etkili bir şekilde gerçekleştirilişinin gerektirdiği şartları yaratmak için
‘ekonominin öncelliğine dönüş’” savunulmalıdır. (Zizek, 2005; 424). Bu savunu
toplumsal hareketlerin yeniden-biçimlendirilmesini de zorunlu kılacaktır.
İktidarın belirleyiciliğinin aşılması, ideoloji bağlamında kültürel olan üzerinden
değil ekonomik olan üzerinden kuramsal
belirlemelerin yapılması ve mücadelenin
bu bağlamda yapılandırılması ile olası hale
gelebilir. Siyaset ve ekonomi arasındaki
ilişki yeniden kurulmalıdır: “siyasallıktan
arındırılmış olan ekonomi post-modern siyasetin o inkar edilmiş ‘temel fantezi’sini
oluşturduğu için –asıl siyasi edim zorunlu
olarak ekonominin yeniden siyasallaştırılışını içermelidir” (Zizek, 2005; 423). Bu siyasallaştırma süreci ise sınıfsal olanın

ve çoklu ad hoc koalisyonlar kuruluşundan
oluşan tüm o mütemadi faaliyetlerde otantik olmayan, sahte bir şey varmış gibidir”
(Zizek, 2005; 421). Bu nedenle de sözdemuhalif bir içeriğe sahip olan bu tür hareketler gerçek toplumsal mücadelenin
ortaya çıktığı durumlarda geri çekilir ya da
parçalanırlar. Tarihsel olarak toplumsal
dönüşüm yaratmayı hedefleyen iktidar
odaklı toplumsal mücadelenin ezildiği durumlarda kendilerine yaşam alanı bulan
“yeni” toplumsal hareketler, varlıklarını
sürdürebilmelerini iktidarın sınırlarını aşmamalarına, hatta onu marjinal olan dolayımıyla yeniden-üretmelerine borçludurlar.
“Tarihsel olarak, sınıf toplumsal hareketlerin şekillendiği merkez olarak kabul edilmiştir”, ancak sınıf-merkezli hareketlerde
yaşanan gerilemeyle birlikte “yeni kolektif
biçimleri için yeni merkezler” ortaya çıkmıştır (Bradley, 2005; 36). Ama bu hareketler sınıf-merkezli hareketlerin temel
belirleyeni olan radikal dönüşüm istemini,
bir başka deyişle iktidar mücadelesini reddederler. “Yeni toplumsal hareketlerin gerçek anlamı hep birlikte aracı oldukları
toplumsal dönüşüm fikrinden sapmaktır.
Örgütlenmenin yeni biçimleri kolektif örgütlenme fikrinden bağlarını koparır. İşçi
sınıfının 1970’lerden bu yana politik bir
güç olarak zayıflaması ve yenilgisi, kuşkusuz, ‘doğrudan eylem’, çevrecilik, feminizm, yerli hakları savunuculuğu, sivil
toplum örgütleri ve bugün de, anti-kapitalist hareket gibi toplumsal hareketlerin
yükselişinin başlıca önkoşulu olmuştur”
(Manni, 2004; 57). Yeni toplumsal hareketler toplumsal olanı değil bireysel olanı
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yeniden vurgulanmasını gerektirir, bir anlamıyla bu durum bastırılmış olanın geri
dönüşü olarak da okunabilir. Bu bağlamda
sınıfsal olanın yeniden merkezileşmesi yeni toplumsal hareketlerin toplumsal mücadelenin temel belirleyeni olmaktan
çıkmasını getirecektir. Sınıfsal mücadelenin temel belirleyen olması ile birlikte tüm
diğer toplumsal hareketler ikincilleşecekler ve sınıf mücadelesine eklemlenecekler,
bunun sonucunda ise sınıf mücadelesinin
ideolojik çizgisine göre hareketlerini ve varoluşlarını belirleyeceklerdir. Sınıfsal vurgusu silik olan küreselleşme karşıtı yeni
toplumsal hareketler küresel olanı merkezleştirirken kendi içinde yaşadıkları yerelin
gerçekliğinden uzaklaşır, ideolojik olarak
güdükleşir ve dünyanın yerelden başlayarak dönüştürülebilir olduğu gerçeğini göremez hale gelir: “Küreselleşme karşıtı”
ideoloji, IMF-DB’nin ve çokuluslu şirketlerin özerkliğini abartarak emperyal devletlerin merkeziliğini ve onların dünya
hakimiyeti itkilerini karartmaktadır. İkincisi, küreselleşme karşıtı eylemciler, gündelik örgütlenme ve mücadelede az şey
yaparken, esasen periyodik dramatik olaylara (Cenova, Davos, Melbourne, Paris)
yoğunlaşıyorlar. Mesele uluslararası karşılaşmaları ortadan kaldırmak değil, ama
bunları işten çıkarmalara, işsizliğe, sömürünün yoğunlaşmasına, vb. karşı bölgesel
ve ulusal kitle mücadeleleriyle birleştirmektir (Petras, 2004; 183). Küreselleşme
karşıtı hareket yerel toplumsal gerçeklikleri temel almadıkça başarılı olma olasılığı
yoktur.
Klasik Marksist yaklaşım bağlamında
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bakıldığında “küresel hegemonik emperyalizmin yıkıcı yönelimine, ancak emekçi
ve üretici sınıflar son verebilir” (Meszaros,
2004;61), “sermayenin egemenliğini işçi sınıfından başka hiçbir güç alt edemez”,
çünkü “başka hiçbir grup, hareket ya da
güç, mevcut iktidar ve özel mülkiyet yapılanmalarına karşı, örgütlü emeğin iktidarındaki kadar etkili ve direngen bir
başkaldırı yükseltemez” (Manni, 2004;58).
Ancak sınıf mücadelesinin temel belirleyen olması yeni toplumsal hareketlerin ortadan kaldırılması ya da ezilmesi anlamına
gelmez, bu hareketler yeniden-yapılanarak
yeni mücadele şartlarına uyum sağlamak
zorunda kalacaklardır: “bu hiçbir şekilde,
kadın hareketinin, siyahların, barış eylemcilerinin, ekolojistlerin, homoseksüellerin
ve diğerlerinin önemsiz olduğunu, ya da
hiçbir etkileri olmayacağı, ya da ayrı kimliklerini bırakmaları gerektiği anlamına gelmez” Marksist anlamda küresel
“kapitalizmin başlıca (biricik değil) ‘mezar
kazıcısı’nın” (Manni, 2004; 58) kolektif örgütlenmeye dayanan ve iktidar hedefine
sahip sınıfsal mücadele olduğu anlamına
gelir.
Yeni emperyalizmin hakim güçleri,
kendilerine engel olabilecek öğeleri şiddet
kullanarak yok ederken aynı zamanda küresel anlamda bir muhalefetin ortaya çıkmasına da neden olmuşlardır. Ancak bu,
küresel gücün öngördüğü bir durumdur ve
bunun da önlemlerini alarak küreselleşme
karşıtı mücadelelerin mastürbatif ifade
alanları olmanın ötesine geçmesini engelleme veya saptırma çabası içerisindedir. Bu
nedenle de muhalif olarak sunulan kuram-

cıların ürettiği kuramların küresel ölçekte
yayılması sağlanmaktadır. Tarihsel olana
bakıldığında birçok muhalif düşünürün
ürettiği düşüncelerin asıl olarak sistem
eleştirisi gibi görünse de sistemin yenidenüretimini sağladığı ve muhaliflerin iktidarın
ele geçirilmesi için değil de sistem içi değişim ve dönüşümler için mücadele etme
noktasına geriletildiği görülebilir. CIA bütçesinden karşılanan bu faaliyetler açıklandığında birçok aydının ve ürünlerinin
–kitapların, filmlerin vb- finanse edildiği
ortaya çıkmıştır. Üretilen sözde-muhalif
düşünceler toplumsal hareketleri belirleme
gücünü elde ettiğinde muhaliflerin başarıya ulaşma şansı da ellerinden alınmış olur.
Toplumsal hareketler sözde-muhalifler tarafından yönlendirildiğinde eyleme geçmekten
kaçar,
siyasal
tasarısını
yaklaşılmaya çalışıldıkça daha da uzaklaşan
bir ütopya olarak görür, iktidara sahip olmaktan kaçınır, küreselleşme sürecinin bu
sözde-muhalif kuramcıları “sermayeye
karşı muhalefet ve meydan okumanın yerine politik pasifizmi geçirirler. Sınıf mücadelesi bir tarafa bırakılır” (Manni, 2004;
56). Tersine gerçek muhalifler ise “eyleme
geçmekten de, kendi siyasal tasarısını gerçekleştirilişi ile ortaya çıkacak sonuçları...
kabullenmekten korkmaz” (Zizek, 2005;
288). Bu nedenle de kuramsal olarak öne
sürülen her radikal gözüken kuram sınıfsal
belirleyenler bağlamında eleştiriden geçirilmelidir. Örneğin Hardt ve Negri’nin kuramına göre proletarya enternasyonalizmi
devrini doldurmuştur. Bu kuramsal yaklaşımın temeli “ulus devletin ortadan kalktığı varsayımına dayanır ki, gerçekte ortadan

kalkmamış yeniden yapılandırılmıştır”
(Manni, 2004; 57) ve devletler yeni emperyal çağda küresel güce bağlı eyleyenler olarak toplumlarına karşı daha da acımasız
politikalar uygulamaktadırlar. Küresel kapitalizmin siyasi ve kültürel düşünüşe yaptığı etkiler sonucunda dünyada herşeyin
değiştiği savlanmakta ve vurgulanmaktadır. Ancak değişim olumsal değildir, gerçekte dünyada zenginler ve yoksullar
arasındaki eşitsizlik azalmamış, artmıştır ve
temel çelişkiler değişmeden kalmıştır. Bu
anlamda ulus devletin ortadan kalkması ve
bu nedenle de yerel bağlamda özgürlüğün
peşine düşülmesinin gerçekçi olmadığı yönünde sözde-muhalif düşünceler, özgürlük düşünü ertelemeye neden olan ve
gerçeklikten kaçarak söyleme dayalı ve
egemen iktidarı yeniden üreten bir ideolojinin ürünüdür. Ne ulus devlet ortadan
kalmıştır, ne de özgürlük küresel alanda
küresel mücadele ile elde edilebilecek bir
dönüşüm yaşamıştır. Enternasyonalizm ise
yeniden yaşama geçirilmesi gereken bir zorunluluk olarak kendisini dayatmaktadır.
Yerellerin uluslar arası özgürlük ve dayanışmaya dayanan bir yaklaşımla hareket etmesi gereklidir ve küresel muhalefet ancak
bu bağlamda gerçekten anlamlı ve güçlü
kılınabilir.

Sivil Toplum Örgütleri
Devlet ve toplum arasındaki çelişki tarihseldir. Toplum devletin despotik iktidarına karşı kendi özerkliğini sağlama
mücadelesi içersine “sivil toplum”u korumaya çalışır. Günümüzde “toplumsal ya29

şam, toplumu güçlendirmekten çok, onu
bölmeye, onun iç duyumunu yıkmaya ve
toplum üyeleri arasına fesat karıştırmaya
çalışan despotik devletler tarafından kuşatılmış ve baskı altına alınmış bulunmaktadır” (Keane, 1993;65). Toplum ise ürettiği
çeşitli mücadele biçimleriyle ve özerk kurumlarla kendisini savunma mücadelesi
vermektedir, ancak iktidar her sürece müdahale ederek toplumsal özgürleşmenin
önünü kesme çabası içerisindedir.
Günümüzde sivil toplum örgütleri de
toplumla iktidar arasındaki mücadelenin
yaşandığı alanlardan birisi haline gelmiştir.
Yeni toplumsal hareketlerle “yeni” sivil
toplum örgütleri tarafından yönlendirilmektedir. Bu nedenle de sivil toplum örgütlerinin bağımsızlığı sorunu önem
taşımaktadır, çünkü sivil toplum örgütleri
toplumsal hareketlerini önbelirlemektedir.
Küresel anlamda yeni emperyal yapı tüm
toplumsal kurumlara sızarak kendi ekonomik ve politik amaçlarını gerçekleştirme
çabası içersindedir ve sivil toplum örgütleri de toplumsal muhalefeti belirlediği için
hem devletlerin hem de küresel güçlerin
etkilemeye çalıştığı yapılardır.
Sivil toplum örgütleri sistem içi araçlar
olarak sistemin aksayan yönlerini imleyen
ve düzeltilmesi için çaba harcayan örgütlenmelerdir ve bu bağlamda da iktidarın
ele geçirilmesi için verilen mücadeleye hizmet etmezler, gerçekte muhalifliklerinin sınırı vardır ve sürecin uzamasına neden
olurlar. Sivil toplum örgütlerinin gücünün
muhaliflerin elinde toplanması ve tüm
toplumu etkileyecek bir güce ulaşması iktidarı tehdit eder, çünkü bu örgütlenmele-

rin yarattığı potansiyelin gerçek muhalif
bir hareketin eline geçmesi ve devrimci bir
ideoloji tarafından yönlendirilmesi durumunda iktidar mücadelesi toplumsal dönüşüm getirebilecek bir aşamayı
yakalayabilir. Bu nedenle iktidar sivil toplum örgütlerine müdahil olur ve kendi yanına çekemediklerini baskı ile susturur,
iktidar sahte sivil toplum örgütleri üretir ve
bu tür örgütlenmelerin inandırıcılıklarını
yoketmeye ve işlevselliklerini ortadan kaldırmaya çalışır. Arundhati Roy’un küresel
ölçekte etkin bir güç kazanan sivil toplum
örgütleri ile ilgili söyledikleri gerçekliğin
anlaşılmasını kolaylaştırıyor. Toplumsal
bağlamda STK’larla ilgili “tehlikeli bir şey
var. ‘Sivil Toplum Örgütleşmesi’. STK’laşması. Üstelik STK’lar kolonyal dönemin
misyonerleri gibi kullanılıyorlar artık. ABD
nereye gidecekse, önceden STK’lar gidiyor. Ne kadar STK görürseniz o kadar
emin olabilirsiniz ki bir felaket yaklaşıyor.
Çok uluslu şirketler gelmeden STK’lar gelip araziyi işgal ediyorlar” (27.06.2005, Milliyet). Sivil toplum örgütleri kullandıkları
söylemle toplumsal mücadeleyi küresel iktidar için kabul edilebilir sınırlar içersinde
gerçekleştirirler. Olumsal amaçlarla yola
çıkan STKlar bir süre sonra bu amaçların
yanında küresel gücün hesabına işleyen etkinlikleri de meşrulaştıran bir işleyiş kazanabilmektedir: “Bazı STK önderleri, ılımlı
bir imaj çizerek gerçekte militan dayanışma çalışmalarına esaslı finans bulma çifte
söyleminde uzmanlaşmışlardır. Belki öyledir, ama daha geniş tarihsel kayıtlar, “iktidar” yapısı ile uzun vadeli, büyük çaplı
ilişkilenmenin, STK önderlerinin yozlaş30

masına ve STK’ların neoliberal projenin
bir eklentisine dönüşmesine yol açtığını
gösteriyor” (Petras, 2004; 183)
Sivil toplum örgütlerinin kullandığı
söylemin vurgusu insancıllıktır ve gerçekte ise sistemin insanlıkdışı yapısının üstünü örter: “Uluslar arası politikalar, ulusal
çıkarlar ve hatta sermayenin yeniden üretimi stratejileri yerine, Hardt ve Negri’nin
de onayladığı insancıl bir söylem öne çıkarılmaktadır. Bu söylemin öncüleri Sivil
Toplum Örgütleridir” (Manni, 2004; 51).
Küreselleşme karşıtı sivil toplum örgütleri tarafından kullanılan söylem ideolojik
olarak ezilenlerin savunusu yapıyor gibi
görünse de gerçekte yaşanan sorunların
aşılmasını değil sistemde bir değişim yaşanmadan iç dinamiklerle çözümlenmesini
ister,
örneğin
Edinburg’da
gerçekleştirilen G-8 zirvesine karşı kullanılan “yoksulluğu tarihe göm” (make poverty history) bunun en açık
göstergelerinden biridir. Yoksulluğun ortadan kaldırılması yoksulluğu yaratan küresel iktidardan istenmektedir, köle-efendi
diyalektiği korunmakta ve parçalanması
değil daha insani kılınması istenmektedir.
Aynı şekilde Bob Geldof ve Bono gibi popüler sanatçıların öncülük ettiği Afrika’daki yoksulluğu konu edinen kampanyalarda
işi kökten çözme değil insani duyguları kötüye kullanarak, bağışlarla erteleme amacı
taşımakta ve küresel iktidarın yeniden-üretimini sağlayan argümanları yaratmanın dışında bir amaca hizmet etmemektedir.
“Sorun, onların böyle bir şeyyaparken küresel adalet hareketi tarafından başlatılan
politik kampanyayı hayırsever bir kampan-

yaya dönüştürmeleridir” (Monbiot,
21.06.2005). Ayrıca eğer Bono ve Geldof ’u “dinlersek G8’i dünya yoksullarına
yardım projesi olarak düşünebilirsiniz”, bu
da gerçekliğin tersinden okunmasını sağlamakta ve iktidarın ideolojisini sanat yardımıyla kitlelere yaymaktadır. Böylelikle
itibarını kaybetmiş politik parti ve liderler
bağlamında hem onlara popülerlik sağlanmakta hem de sistem olumsal terimlerle
meşrulaştırılmaktadır. Bu anlamda tüm sivil toplum örgütlerini muhalefet odakları
olarak görmek yanılgıdır. Gerçek bir muhalif örgütlenme tutarlı bir ideolojik kurama ve bunun getirisi olan net bir söyleme
sahiptir. Muhalif bir hareketin yapması gerekenler Monbiot tarafından Bolivya örneği bağlamında özetlenmiştir; “iktidar
sorununa yanıt iktidardakilerin meşruluğunu reddeden ve kontrolü onların elinden almayı amaçlayan bir hareket
oluşturmaktır; yapılması gereken, şimdi
Bolivya’da insanların yaptıkları şeydir”
(21.06.2005). Bolivya, Venezüella ve diğer
Latin Amerika ülkelerinde yükselen muhalif toplumsal hareket sivil toplum örgütleri bağlamında değil, sınıfsal bir hedefle
sendikalar ve partiler öncülüğünde kendisini ifade etmektedir. Yerele özgün mücadele biçimleri hala geçerliliğini ve etkisini
korumaktadır ve muhalif kuram ve eylem
için tarihsel veriler sunmaktadır.

Yeni Toplumsal Hareketler
ve Karnaval
Yeni toplumsal hareketler karnavalesk bir
yapıya sahiptir. Küreselleşme karşıtı hare31

ketlerin yaptıkları eylemler karnaval öğeleri içerir, kentler bir süreliğine eylemcilerin
denetimine geçer ve iktidar el değiştirir.
Tüm yaşam alışıldık seyrinden çıkar, çünkü karnaval “ters yüz edilmiş bir yaşam”dır, “dünyanın tersine çevrilmiş
tarafı”dır” (Bakhtin, 2002; 238). Karnaval
geçici bir özgürleşme sürecidir, efendi-köle diyalektiği tersine çevrilir; efendiler köle, köleler efendi olur. Karnaval boyunca
“...bütün içgüdüler dizginsiz bırakılır, her
türlü doyuma izin verilir... Festival, izin verilen, daha doğrusu zorunlu olan bir aşırılıktır, bir yasağın kutsal ihlalidir. İnsanlar
aldıkları bir emir sonucunda mutlu oldukları için aşırılık yapmaz; festivalin özü aşırılıktır; festival duygusunu yaratan şey,
kural olarak yasak olan şeyleri yapma özgürlüğüdür” (Freud, 1999; 206). Bu bağlamda yeni toplumsal hareketlerin
karnavalesk yapısı anlaşılabilir, çünkü bu
hareketler iktidarı ele geçirme amacına sahip değildir, yapının esnetilmesini yani sistem içi olanaklarla sistemin kendilerine
koyduğu sınırların genişletilmesini amaçlarlar, iktidarın ve koyduğu tüm sınırların
kaldırılması gibi bir nihai hedefleri yoktur.
Karnavalın temel belirleyeni geçiciliğidir,
karnaval bir süreliğine yaşanan yerinden
çıkmadır, sonrasında ise herşey eski haline
döner. Karnaval “tüm yasaklamaları ve hiyerarşik engelleriyle resmi sistemin tamamının geçici bir süre askıya alınması
anlamına geliyordu. Kısa bir süre için yaşam alışıldık, meşrulaşmış ve kutsanmış
akışlarından çıkıp, ütopik özgürlük alanına giriyordu. Tam da bu özgürlüğün kısalığı,
geçiciliği,
imgelerin festival

atmosferinden doğan fantastik mahiyetini
ve ütopik radikalizmini artırıyordu”
(Bakhtin, 2002; 109). Karnaval bir kısa
devredir, bu süreçte gerçeklik bir süreliğine bastırılır ve yerine “bastırılmış olan”
ütopyalar geçirilir. İktidarın baskıcı, tutsaklaştırıcı gerçekliğine karşı toplumsalın özgürleştirici kurgusu yaşantılanır başka bir
dünyanın mümkün olduğu gösterilmeye
çalışılır. Karnaval sürecinde toplum kendisine ait olan iktidarı geri alır ve öncelikle kendisi üzerinde tahakküm kurmuş olan
iktidar yapılarını aşağılar, yıkıma uğratır,
alaykonusu yapar. Karnavalın vurgusu bu
süreçte Fransız devriminin ilkeleridir: eşitlik, kardeşlik ve özgürlüktür. “Karnavala
özgü kategoriler eşitlik ve özgürlüğe, her
şeyin karşılıklı bağlantılı oluşuna veya karşıtların birliğine dair soyut düşünceler değildir. Bunlar bizzat yaşam biçiminde
deneyimlenen ve oynanan, somut olarak
bedensel zevkleri çağrıştıran ritüel-törensel
‘düşünceler’dir” (Bakhtin, 2002; 239).
Karnaval eleştirel bağlamda ele alındığında temel olarak toplumsal özgürleşmeye değil, iktidarın yeniden-üretimine
hizmet eder. Bu özgürleşme sürecinde
toplumsal gerginlikler azaltılır, çatışmalar
yumuşatılır. Karnaval, bu bağlamda, toplumla iktidar arasındaki basıncın azaltılması için kullanılan kısa zamanlı denetim
altında gerçekleşen yanılsama üreten bir
pratik olarak görülebilir. Çünkü karnaval
radikal bir içeriğe sahip olan özgürleşme
düşünü ütopikleştirir, böylelikle eşitliğe ve
özgürlüğe dayanan başka bir dünyanın
mümkünlüğü her seferinde ertelenir, ulaşılmaz kılınır. Toplumsalın bilinçyapısında
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yaşanan altüst oluş sanki gerçek dünyada
yaşanıyormuş gibi yansıtılarak kısa süreli
doyumlar yüceltilir, kurgusal bir oyun içerisinde gerçek yaşama ilişkin toplumsal
pratikler ertelenir. Toplumsal özgürleşme
düşünün -uzun süreli doyumun yerine- kısa süreli pseudo-özgürleşimler ikame edilir. “Bastırılmış olan” geldiği yere
gönderilmek üzere “tasmayla” bir süreliğine özgür bırakılır. Karnaval olumsuz anlamıyla
toplumsaldaki
iktidarın
eldeğiştirmesi isteğinin bir oyuna çevrilerek, toplumsal özgürleşmenin, bir başka
dünyanın kurulmasının olanaksızlaştırılmasıdır.

lemlerarası” düzlemde bir devamı olan
tüm yeni eylemler bu eylemleri aşacak kuram ve uygulamayı üretemedikleri sürece
her zaman için “yeni” toplumsal hareketlere gereksinim duyulacaktır: “Başarıları
sonuç itibarıyla tartışmalı olan ‘eskiler’in
stratejilerinin yerine ‘yeniler’ güvenilir bir
alternatif strateji keşfedemediler ve dolayısıyla örgütlü ve kalıcı bir kitle desteğini seferber etme yeteneği gösteremediler”
(Wallerstein, 1993; 45). Toplumsal hareketlerin başarılı olabilmesi toplumsal dönüşümü gerçekleştirecek kalıcı bir
toplumsal muhalefetin örgütlenmesine dayalıdır, bu süreç ise gerçekliği dönüştürebilecek ideoloji, örgüt ve eylemin toplumsal
yaşam içersinde yaratılabilmesi ile olasıdır.
Sonuç
Gerçek muhalif toplumsal hareketin “teKüreselleşme sürecinin getirdiği ekonomik mel kalkış noktası, sınıf bağlılığı, ilkelere
ve politik dönüşüm ile birlikte tüm dünya- derinden kök salmış bir program, berrak
da yaşanan değişimler tepkiler doğurmak- bir ideoloji ve bir “kadro” örgütünden detadır, ancak bu tepkilerin varolan yapıyı nizaşırı dayanışma mücadelelerine ve içerigerçekten aşmayı amaçlayan ideolojik çiz- de kitle mücadelelerine girişen toplumsal
gi ve örgütlenmeden yoksun olması, kitle- bir harekete geçiştir” (Petras, 2004; 184).
sel olmasını kolaylaştırsa da uzun
Toplumsal hareketler başka bir
dönemde başarılı olmasını engellemekte- dünyanın mümkün olduğunu gösterdiler,
dir. Toplumsal gerçekliğin dönüştürülebil- ancak gerçekliğin dönüşümünün sağlanmesi için ideolojik bir hatta ve toplumsal ması uzun soluklu bir mücadeleyi gerekdönüşümü hedefleyen kitlesel bir örgüt- tirmektedir, çünkü tüm toplumsal
lenmeye gereksinim vardır. Sivil toplum hareketler için temel kitlelerin eylemleri
örgütlenmeleri olumsal yanlarına rağmen sonucunda içinde yaşanılan gerçekliğin
sistem dışına taşan bir çözüm üretme ye- dönüştürülmesidir.
teneğine sahip değildir.
Yeni toplumsal hareketlerin bunalımı
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Arş. Gör. İlker ERDOĞAN*

Haber Çerçeveleme:
Kuram ve Tipoloji **
Özet
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Giriş

Bir Süreç Olarak Çerçeveleme

Milyonlarca vatandaş her gün haber medyasına başvurmakta ve ‘medya’ demokrasilerimizin temel kurumlarından birini
oluşturmaktadır. Medyanın kamuoyunu
şekillendirebileceği etkili yollardan biri de,
olayların ve konuların belirli şekillerde çerçevelenmesidir. Çerçeveleme, bir konuyu
sunan ve tanımlayan iletişim kaynağını
kapsamaktadır. Çerçeveleme nosyonu,
hem medya içeriği araştırmalarına hem de
medya ve kamuoyu arasındaki ilişki üzerine yapılan çalışmalara rehberlik ederek, iletişim disiplinlerinde hız kazanmıştır.
Çerçeveleme terimine, literatürdeki önemli tutarsızlıklar ile birlikte göndermede bulunulmaktadır. Bunun yanı sıra,
çerçeveleme üzerine yapılan daha önceki
çalışmaların çoğu ya içeriğe (örneğin, haberlerdeki çerçeveler) ya da çerçeveleme
etkilerine odaklanmıştır. Bu makale, farklı
çerçevelerin ne zaman ve nasıl işlediğini
anlamak için farklı çerçeve türlerinin farkında olunmasının gerekliliğini tartışmaktadır. Makale, çerçevelemeyi bir süreç
olarak tanımlamakta ve üretim, içerik ve
medya kullanımı perspektiflerini kapsayan
bütünleşik süreç modeli olarak çerçevelemenin ana hatlarını çizmektedir. Medya çerçeveleri üzerine yapılan daha önceki çalışmalar
temel alınarak, konuya özgü ve genel çerçevelerin bir tipolojisi önerilmektedir. Bir örnek
olay analizi, genel haber çerçevelerinin nasıl
belirlenebileceğini ve haber içeriğindeki ülkelerarası farklılıkların anlaşılması için nasıl kullanılabileceğini göstermektedir. Bu çalışma,
çerçevelemenin, medya içeriğini incelemek
için bir araç olarak nasıl kullanılabileceğinin
bir örneğidir.

Çerçeveleme kavramının potansiyeli, iletişimsel süreçler üzerine odaklanılmasında
yatmaktadır. İletişim durağan olmaktan ziyade, çerçeve kurma (çerçevelerin nasıl ortaya çıktığı) ve çerçeve belirleme (medya
çerçeveleri ve izleyici eğilimleri arasındaki
karşılıklı etkileşim) unsurlarını da kapsayan
dinamik bir süreçtir. Entman (1993) çerçevelerin; iletici, metin, alıcı ve kültürü de
kapsayan çeşitli konumlara sahip olduğunu
belirtmektedir. Bu bileşenler, farklı aşamalardan oluşan (çerçeve kurma, çerçeve belirleme, çerçevelemenin bireysel ve toplumsal
düzeydeki sonuçları) çerçeveleme sürecinin
ayrılmaz bir parçasıdır (d’Angelo, 2002; Scheufele, 2000; de Vreese, 2002).
Çerçeve kurma, haber çerçevelerinin
yapısal niteliklerini etkileyen faktörlere
gönderme yapmaktadır. Gazetecilerin ve
haber organizasyonlarının konuları nasıl
çerçevelediğini gazeteciliğe ait faktörler belirlemektedir (Shoemaker&Reese, 1996).
Ancak, gazeteciliğin dışındaki faktörler de
aynı derecede önemlidir. Çerçeve kurma
süreci, gazeteciler ve seçkinler (Gans,
1979; Tuchman, 1978) ile sosyal hareketler
(örneğin, Cooper, 2002; Snow&Benford,
1992) arasındaki sürekli etkileşim içerisinde yerini almaktadır. Çerçeve kurma sürecinin sonuçları, metnin içerisinde görünen
çerçevelerdir.
Çerçeve belirleme, medya çerçeveleri ile
bireylerin önceki bilgileri ve eğilimleri arasındaki etkileşime gönderme yapmaktadır.
Haberlerdeki çerçeveler, konuların ve olayların öğrenilmesini, yorumunu ve değerlendirilmesini
etkileyebilmektedir.
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timinin özellikleri ile içerik (çerçeve kurma) ve/ya da içerik ile kullanım ve etkiler
üzerine yapılan çalışmalar (çerçeve belirleme) arasında bağlantı kurulmasından faydalanacaktır. Önemli ölçüde çekiciliği
olabilen, ama gerçek haber raporlarında
çerçevelerin kullanımına ilişkin herhangi
bir kanıt ya da tartışma sağlamayan çalışmaların artmasını engellemek için, üretim
ve/ya da etkiler arasında bir bağlantı kurulması gerekmektedir. Bu tür çalışmaların
tuzaklarından biri de şudur ki; çerçevelerin gerçekte, Cappella ve Jamieson’ın kelimeleriyle (1997: 47) ‘gazetecilik
uygulamasında yaygın olarak gözlemlendiğinden” emin olabilmemiz mümkün değildir.

Çerçeveleme sürecinin bu yönü, çoğu kez,
izleyicilerin, örneğin haberlerde kendilerine sunulan çerçeveleri ne dereceye kadar
ve hangi koşullarda yansıttıklarını ortaya
koymak amacıyla ayrıntılı olarak incelenmiştir. Çerçevelemenin sonuçları bireysel
ve toplumsal düzeyde anlaşılabilmektedir.
Bireysel düzeydeki sonuç, belirli çerçevelere maruz kalmaya bağlı olarak bir konu
ile ilgili tutumların değişmesi olabilmektedir. Toplumsal düzeyde ise çerçeveler, siyasal toplumsallaşma, karar verme ve
toplu eylemler gibi sosyal düzeydeki süreçlerin şekillenmesine katkıda bulunabilmektedir.
Çerçeveleme sürecinde çerçeveler, hem
bağımsız değişkenler (IV) hem de bağımlı
değişkenler (DV) olabilmektedir. Örneğin,
medya çerçeveleri; kurumsal baskıları, gazetecilik rutinlerini ve seçkin söylemini
kapsayan üretim sürecinin sonucu gibi bağımlı değişkenler olarak incelenebilmektedir. Medya çerçeveleri aynı zamanda,
izleyici yorumlarının öncelleri gibi bağımsız değişkenler olarak da incelenebilmektedir. Bütünleşik süreç modeli olarak
çerçeveleme bağlamında (bknz. Şekil 1);
gelecekte yapılacak araştırmalar, haber üre-

Haberlerdeki Çerçeveler:
Geniş ve Dar Tanımlar
Hem kuramsal hem de ampirik katkılarda,
haber çerçeveleri tanımlarının çeşitliliği oldukça fazladır. Gitlin (1980: 7) çerçeveleri,
‘söylemin rutin olarak bir düzenleme aracı olarak kullandığı seçme, vurgu yapma ve
dışta bırakma süreçlerinin kavrama, yorum
ve sunum şekilleri’ olarak tanımlamaktadır.

Şekil 1: Bütünleşik Bir Süreç Modeli Olarak Çerçeveleme
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lemektedir (örneğin, Scheufele, 2000; Shah
ve ark., 2001); ancak birkaç ampirik çalışma, ‘aksi yönde değiştirilen bilgi’ fenomenini
incelemiştir.
Çerçeveleme
çalışmalarının büyük bir çoğunluğu, daha
fazla ya da daha az açık bir şekilde, daha
geniş çerçeve tanımları kullanmışlardır.
Kavramsal olarak, çerçevenin ‘açılan haber
şeritleri arasında bir bağlantı örerek bunlara anlam veren merkezi bir düzenleyici
fikir ya da hikaye dizisi’ olarak tanımlanması, haber çerçevelerine ilişkin daha geniş
bir haber çerçeveleri nosyonun oluşmasına
katkıda bulunmuştur. Bu tanım dahilinde
‘çerçeve, tartışmanın ne ile ilgili olduğunu
ve konunun özünü ortaya koymaktadır’
(Gamson&Modigliani, 1989).
Kısacası, çerçeve bir konunun farklı
yönlerinin dikkati çekmesi için yapılan bir
vurgudur. Gündem belirleme kuramı, konuların dikkati çekmesi ile ilgilenirken, çerçeveleme, konuların sunumu ile
ilgilenmektedir. Bu kısa tanım, genellikle
haber çerçeveleri üzerine yapılan çalışmalara uygulanmakta ve çerçevelerin ‘meselenin yazılış tarzı’ şeklindeki dar tanımına
nazaran daha fazla sezgisel anlam içermektedir. Bu kavramsallaştırma için yapılan en
güçlü tartışma, bütün konuların –siyasal ya
da sosyal– iki özdeş senaryoya anlamlı bir
şekilde indirgenemeyeceği yönündedir. Siyasal, ekonomik ve sosyal olaylar ve konular, vatandaşlara, bir eylem biçiminin
alternatif tanımlamaları olarak sunulmaktadır (Sniderman&Theriault, 2004). Örneğin, petrol sondajı konusu aktarılırken,
vatandaşlara gaz fiyatlarının ekonomik maliyeti, işsizlik, çevre ve yabancı enerji kay-

Gamson ve Modigliani (1989) çerçevelere,
bir konuya anlam veren ‘yorumlayıcı paketler’ olarak gönderme yapmaktadır. Bu
paketin özünde, ‘ilgili olaylara anlam vermek ve asıl konuyu öne sürmek için vurgulanan merkezi düzenleyici fikir ya da
çerçeve’ vardır (Gamson&Modigliani,
1989: 3, italik yazım orijinalindeki gibidir).
Bir konunun kimi unsurlarını diğerlerinden daha fazla vurgulamak bağlamında, bir
çerçevenin işlevi, olayı ya da konuyu anlamak için bir yol sağlamaktır. Bu hususta,
Cappella ve Jamieson (1997: 47) çerçevelerin bilgiyi etkinleştirdiğini, ‘kültürel ahlâk
ve değerleri teşvik ettiğini ve bağlamlar yarattığını’ öne sürmektedir. Bu suretle, çerçeveler ‘problemleri tanımlarlar’, ‘nedenleri
tespit ederler’, ‘ahlâki yargılarda bulunurlar’ ve ‘çözümler önerirler’ (Entman,
1993).
İletişim bilimindeki çerçeveleme araştırmaları diğer disiplinlere çok şey borçludur. En belirgin öncüllerden biri de
Kahneman ve Tversky tarafından yürütülen bir çalışma olan (örneğin, 1984) ‘Asya
Ölümü’ serisidir. Onların çerçeveleme manipülasyonu –bir senaryonun yazılış tarzını, ölümcül bir hastalığın sonuçlarını
ortaya koyacak şekilde değiştirerek– psikolojik süreci araştırmak için uygun olsa da,
bu çerçeveleme tanımı oldukça dardır. Aslında, bilgiyi aksi yönde değiştiren yazılış
tarzındaki basit farklar, daha karmaşık iletişimsel durumlarla ve politikalarla kolayca
bağdaşmamaktadır (Sniderman&Theriault, 2004). Bazı kuramsal tartışmalar, çerçeveleme
araştırmalarında
dar
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çerçeve işletimlerinin uygulanmasından yana tavır sergilemişlerdir. Cappella ve Jamieson (1997), sözlü ya da görsel metinlerin
her türlü üretim özelliğini haber çerçeveleri için birer aday olarak düşünmenin çok
geniş bir bakış açısı olduğunu ifade etmektedirler. Bir çerçevenin karşılaması gereken
dört kriter öne sürmektedirler. Birincisi,
bir haber çerçevesinin tanımlanabilir kavramsal ve dilbilimsel özellikleri olması gerektiğidir. İkincisi, bir haber çerçevesi
gazetecilik uygulamasında yaygın olarak
gözlenmiş olmalıdır. Üçüncüsü, bir haber
çerçevesi diğer çerçevelerden güvenilir bir
şekilde ayırt edilebilir olmalıdır. Dördüncüsü de, bir çerçevenin temsili geçerliliği
olmalı (örneğin, diğerleri tarafından fark
edilmesi) ve bir araştırmacının yalnızca hayal ürününden ibaret olmamalıdır (Cappella&Jamieson, 1997: 47, 89).
Tümdengelimli bir yaklaşım ile çalışırken sorulması uygun olan soru şudur: bir
haber hikayesinde çerçeveyi oluşturan nedir (hangi bileşenlerdir)? Entman (1993:
52), haberlerdeki çerçevelerin ‘belirli anahtar kelimelerin varlığı ya da yokluğu, basmakalıp sözler, stereotip imgeler ve
olguları ya da yargıları tematik olarak destekleyen bilgi kaynakları ve cümleler’ aracılığıyla incelenip tanımlanabileceğini öne
sürmektedir. Buna paralel olarak, Shah ve
ark. (2002: 367) ‘dil, alıntılar ve konuyla
ilintili bilginin seçilmesine’ gönderme yapmaktadırlar. Gamson ve Modigliani
(1989), bilgiyi yoğunlaştıran ve bir konunun ‘medya paketi’ni sunan ‘çerçeveleme
araçları’nı tanımlamışlardır. Bu çerçeveleme araçlarını (1) metaforlar, (2) modeller,

naklarında ABD’ye bağımlılık gibi çerçeveler sunulabilmektedir (Zaller, 1992).
Çerçeveler, siyasal tartışmaların, gazetecilik
normlarının ve sosyal hareket söylemlerinin parçalarıdır. Dolayısıyla, siyasal ve sosyal dünyanın içsel bir parçası olarak,
konuları alternatif şekillerde tanımlama
yollarıdır.

Haberlerde Çerçevelerin
Tanımlanması
Haberlerdeki çerçeveler üzerine yapılan
daha önceki araştırmalar, kavramsal bir temelde çok az paydada buluşmakta ve çoğu
çalışma, spesifik bir çalışmanın amacına
yönelik tasarlanan geçici çalışma tanımlarını ya da işlemsel çerçeve tanımlarını kullanmaktadır. Bu nedenle, haberlerde
çerçevelerin nasıl tanımlanacağı konusunda çok az görüş birliği vardır. Yaklaşımlardan biri tümevarım esasına dayanır ve
haber hikayelerini, önceden tanımlanmış
haber çerçevelerini göz önüne alarak analiz etmekten kaçınmaktadır (örneğin,
Gamson 1992; Neuman ve ark., 1992).
Çerçeveler, analiz süreci sırasında eldeki
materyalden doğmaktadır. Tümevarım
yaklaşımını benimseyen çalışmalar, çok küçük bir örnekleme dayanmaları ve yinelenmelerinin zor olması gerekçeleriyle
eleştirilmişlerdir (Hertog&McLoad, 2001).
İkinci bir yaklaşım daha çok tümdengelim
esasına dayanır ve araştırma öncesinde tanımlanan ve uygulanabilir hale getirilen
çerçeveleri incelemektedir.
Bilim insanları, içerik analizlerinde kısa
ve bir o kadar da önsel tanımlara dayanan
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yapılan çoğu çalışmada, öz unsurlar ve çerçeve-taşıyan unsurlar arasındaki ayrım, haber çerçevelerinin kullanılır hale
getirilmesinde etkili bir biçimde uygulanmıştır (örneğin, Cappella&Jemieson, 1997;
Iyengar, 1991, Price ve ark., 1997; Valentino ve ark., 2001; de Vreese, 2004).

(3) sloganlar, (4) tasvirler ve (5) görsel imgeler olarak belirlemektedirler. En kapsamlı ampirik yaklaşım, haber çerçevelerini
tanımlamak ve ölçmek için 11 çerçeveleme mekanizması ya da odak noktası listesi öne süren Tankard (2001: 101)
tarafından sunulmaktadır:
1. başlıklar
2. alt başlıklar
3. fotoğraflar
4. fotoğraf altları
5. manşetler
6. kaynak seçimi
7. alıntı seçimi
8. tanıtımlar
9. logolar
10. istatistikler ve şemalar
11. son cümleler ve paragraflar

Haber Çerçevelerinin
Bir Tipolojisi
Haber yapanlar bir konuyu yayınlarken
pek çok farklı çerçeve kullanabilirken, uzmanlar hikayelerin anlatımı ve oluşturulmasındaki bu seçim bolluğunun belirli
ayırt edici özellikler olarak analizlerde korunabileceği konusunda hemfikirdirler. Bu
çalışmada, daha önceki araştırmaları ve
önerilen farklı haber çerçevesi türlerini
sentezlemek için, çerçevenin doğasına ve
içeriğine referansta bulunarak daha genel
bir tipoloji ya da ayrım önerilmektedir. Belirli çerçeveler yalnızca spesifik konulara ya
da olaylara uygundur. Bu tür çerçeveler konuya özgü çerçeveler olarak sınıflandırılabilmektedir. Diğer çerçeveler tematik
sınırlamaları aşmaktadır ve farklı konularla ilişkili olarak, hatta bazıları zaman ötesinde ve farklı kültürel bağlamlarda
tanımlanabilmektedirler. Bu çerçeveler, genel çerçeveler olarak sınıflandırılabilmektedir (de Vreese, 2002). Bu tipoloji, her
şeyi içerisinde taşıyan ‘çerçeveleme’ teriminin kullanımını açıklamaya yardımcı olan
farklılıklara odaklanan geçmişteki çerçeveleme araştırmalarının organize edilmesine
hizmet etmektedir.
Haber çerçeveleri çalışmaları için konu-

Özet olarak, çerçeveleri ölçmek için
ampirik bir yaklaşımı benimseyen bilim insanları, çerçevelerin spesifik metinsel ve
görsel unsurlar ya da ‘çerçeveleme araçları’ olduğu konusunda hemfikirdirler. Bu
unsurlar, öz haber olguları olarak düşünülebilecek geri kalan haber hikayesinden
esas olarak farklıdır. Price ve ark. (1997:
488), ‘özgün bir gazetecilik çerçevesi oluşturmak için giriş ve sonuç paragraflarını’
başkalaştırarak ve haber yazılarındaki diğer
paragraflar özdeş tutulurken, bilgiyi çerçevenin dışında tutmak suretiyle bir çerçeve
tasarlayıp uygulanabilir hale getirmişlerdir.
Aynı bağlamda, Neuman ve ark. (1992:
126) yaptıkları içerik analizinde, haber yazılarını ‘çerçeveler’ içeren bölümler ve ‘olgular’ içeren bölümler olarak ikiye
ayırmışlardır. Çerçeveleme etkileri üzerine
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olarak sınıflandırılmıştır. Bu dört çerçeve,
konunun haberlerdeki kronolojik gelişimini yansıtmıştır ve konuya duyarlı çerçevelerdir.
Seçimlerde, Shah ve ark. (2002), Clinton başkanlığının son aşamaları sırasında
haberlerde tekrarlanan üç çerçeve belirlemişlerdir. Bunlar, ‘Clinton davranış skandalı’, ‘Muhafazakâr saldırı skandalı’ ve
‘Liberal tepki skandalı’dır. Bu bağlamda,
haberlerdeki çerçeveler üzerine yapılan diğer çalışmalarda da, söz konusu konuyla ilgili çerçeveler incelenmiştir.

ya özgü bir yaklaşım, incelenen olayya da
konu ile ilişkili özgüllük ve detayların seviyesinin yükselmesini sağlamaktadır. Ancak,
bu avantaj potansiyel olarak içerisinde bir
dezavantajı da barındırmaktadır. Bu yüksek seviyedeki konu-duyarlılığı, konuya özgü çerçeveleri kullanan analizlerin
genelleştirilmesini, karşılaştırılmasını ve
kuram inşa etmek için ampirik kanıt olarak kullanılmasını zorlaştırmaktadır. Karşılaştırılabilirliğin olmaması araştırmacıları,
‘aradıkları şey için çok kolay kanıt bulmaya’ ve ‘çerçeveler ve çerçeveleme üzerine
yapılan çalışmalarda en engelleyici eğilimlerden birine, [yani] uzmanların her çalışma için özel çerçeveler dizisi üretme
eğilimine’ katkıda bulunmalarına yol açmıştır (Hertog&McLeod, 2001: 150-151).
Aşağıda, haberlerdeki çerçeveler üzerine
yapılan çalışmalar değerlendirilerek sınıflandırılmıştır (Tablo 1).

Genel Haber Çerçeveleri

Genel çerçeveler üzerine yapılan bir grup
çalışma, siyasetin, özellikle de seçim kampanyalarının içeriği üzerinde yoğunlaşmıştır. İkinci bir grup ise, gazeteciliğin
gelenekleri içerisinde yapılanan genel haber çerçevelerine odaklanmaktadır. Birinci
grupta, Cappella ve Jamieson (1996, 1997)
Konuya Özgü
siyasal olumsuzculuk üzerinde stratejik
Haber Çerçeveleri
olarak çerçevelenen haberlerin sonuçlarını
Konuya özgü haber çerçeveleri üzerine ya- incelemişlerdir. Stratejik haberler, (1) kapılan çalışmalarda, İntifada’nın çerçevelen- zanmaya ve kaybetmeye odaklanan, (2) samesine
(Cohen&Wolfseld,
1993), vaş, oyun ve yarış dilini içeren, (3)
internete (Roessler, 2001), kadın hareketle- ‘oyuncular, eleştirmenler ve izleyicileri’ içirine (Terkildsen&Schnell, 1997) ve iş gü- ne alan, (4) aday tarzı ve algılamalarına
cü tartışmalarına (Simon&Zenos, 2001) odaklanan ve (5) anketlere ve adayların dubakılmıştır. Konuya özgü haber çerçevele- ruşuna ağırlık veren haberler olarak tanımri çalışmalarından biri, ABD ulusal bütçe lanmaktadır (Jamieson, 1992). Cappella ve
açıklarının kamuoyu algılarına odaklanmış- Jamieson’a göre (1997), stratejik haberler,
tır (Jasperson ve ark., 1998). Pek çok bü- yalnızca seçim kampanyalarında değil, ayyük ABD gazetesinin içerik analizine nı zamanda politika konularında da Amedayanarak dört çerçeve belirlenmiştir ve rikan haber içeriğinde egemen olmaktadır.
Kazanma ve kaybetmeye ve anketlere
bunlar ‘konuşma’, ‘kavga’, ‘açmaz’ ve ‘kriz’
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Tablo 1: Haberlerdeki Çerçevelerin İçerik Analizlere Genel Bir Bakış
odaklanma, Patterson’un (1993) seçim haberlerinde ‘oyun şeması’ kullanımına ilişkin tartışması ile büyük benzerlikler
taşımaktadır. Oyunlar, seçim başarısı stratejilerine ve (tahminlerine) gönderme yapmakta ve seçim yarışında adayların
konumunu vurgulamaktadır. Patterson
(1993), 1960’dan 1992’ye kadar geçen dönemde, ABD seçimlerinin yazılı basın içeriğindeki oyun çerçevesi ya da at yarışı
çerçevesi kullanımında gözlenen tarihsel
artışa ilişkin kanıtlar sunmaktadır.
İkinci grup çalışmalar, haber çerçevelerini, gazetecilik gelenekleri, normlar ve haber değerleri gibi daha genel haber içeriği
özellikleri ile ilişkilendirmektedir. Iyengar
(1991) 1981’den 1986’ya kadar geçen dönemde yoksulluk, suç ve işsizlik gibi toplumsal konuların ABD şebeke ağı yayını
üzerine bir analiz yapmış ve günlük haber
yayınının, sosyal konuların haberlerde daha geniş bir yorum ya da bağlam içerisine

yerleştirilmeden sadece olaylarla sınırlı olarak sunulduğu episodik yorum tarzına
doğru güçlü bir eğilim gösterdiğini ortaya
çıkarmıştır. Iyengar (1991) ayrıca, haber
organizasyonları ve haber üretimindeki
normların ve standartların episodik çerçevelemeyi teşvik ettiğini öne sürmüştür. Bu
uygulama, ‘karmaşık konuları anekdot şeklindeki kanıtlar seviyesine indirgeyerek basitleştirmekte’ (Iyengar, 1991: 136-137),
sorunlara ve toplumsal konulara ilişkin kamuoyunun genel ve bağlamsal anlayışından ziyade konuya odaklı, düzensiz ve
yalıtılmış bir kamuoyu anlayışına neden olmaktadır.
Neuman ve ark. (1992), güncel olayları
tartışırken, izleyiciler tarafından kullanılan
çerçeveler geliştirmişlerdir. Bir dizi güncel
olayın haber medyası içeriğindeki sunumunda, izleyicilerle yapılan görüşmelerden
çıkarsanan çerçevelerin de yer aldığını bulmuşlardır. Yaptıkları araştırma ile ilgili ça42

Sorumluluk çerçevesi, bir konuyu ya da
problemi, hükümete, bireye ya da gruba
bir soruna neden olma ya da sorunu çözme sorumluluğu yükleyerek sunmaktadır.
Ahlâk çerçevesi, bir olayı ya da konuyu dini ilkeler ya da ahlâki kurallar bağlamında
yorumlamaktadır. Ekonomik sonuçlar çerçevesi ise, bir olayı, problemi ya da konuyu bir bireyde, grupta, kurumda, bölgede
ya da ülkede yaratacağı ekonomik sonuçlar
açısından yorumlayarak sunmaktadır. Çalışma, sorumluluk çerçevesinin en yaygın
kullanılan çerçeve olduğunu, bunu ulusal
yazılı basın ve televizyon haberlerinin analizine dayanan çatışma çerçevesi ve ekonomik sonuçlar çerçevesinin izlediğini ortaya
koymuştur (Semetko&Valkenburg, 2000).
Bu genel haber çerçeveleri gazetecilik gelenekleri ile ilişkilidir ve bunların, Avrupa
hükümet liderlerinin AB zirvesi ve suç gibi değişik konuların medyada ele alınmasının temelini oluşturdukları görülmüştür.
Ancak, bu çerçevelerin genel yapısı, çerçevelerin ulusal sınırlar ötesinde genelliğini
ispatlamak amacıyla ülkelerarası karşılaştırmalı bir platformda henüz test edilmemiştir.

lışmada, ‘insan etkisi’, ‘güçsüzlük’, ‘ekonomi’, ‘ahlâki değerler’ ve ‘çatışma’yı, medya
ve izleyiciler tarafından kullanılan yaygın
çerçeveler olarak belirlemişlerdir. İnsan etkisi çerçevesi, bir olaydan etkilenen bireylerin
ve
grupların
tasvirine
odaklanmaktadır. Güçsüzlük çerçevesi,
‘güçlerin zayıf bireyler ya da gruplar üzerindeki egemenliğine’ gönderme yapmaktadır (1992: 67). Ekonomi çerçevesi, ‘mali
tablo sonuçları ile kâr ve zarara odaklanmayı’ yansıtmaktadır (1992: 63). Ahlâki değerler çerçevesi, örneğin belirli alıntıları ve
çıkarsamaları içererek ahlâka ve kurallara
ilişkin dolaylı referanslara gönderme yapmaktadır. Çatışma çerçevesi ise, gazeteciliğin, çatışan yorumları içeren haberleri
aktarma uğraşına gönderme yapmakta ve
haber medyasının ‘her birinin yeni kazananlarının ve kaybedenlerinin olduğu sürekli bir yarışmalar dizisi olan siyasal
dünyanın oyun yorumu’ ile çok iyi uyuşmaktadır (1992: 64). Bu çerçeveler, farklı
konular ile ilişki içerisinde ortaya çıkarılmışlardır ve bu çerçevelerin, konuya özgü
haber çerçevelerine kıyasla daha genel bir
uygulanabilirliğinin olduğu öne sürülmektedir.
Bu araştırma dizisi; ‘çatışma’, ‘insan ilgisi’, ‘sorumluluk’, ‘ahlâk’ ve ‘ekonomik
sonuçlar’ olarak beş çerçeve belirleyen Semetko ve Valkenburg (2000) tarafından
geliştirilmiştir. Çatışma çerçevesi; bireyler,
gruplar, kurumlar ya da ülkeler arasındaki
çatışmayı vurgulamaktadır. İnsan ilgisi çerçevesi, bir olayın, konunun ya da problemin sunumuna bir insan yüzü, bireysel bir
hikaye ya da duygusal bir açı eklemektedir.

Genel Haber Çerçevelerine Bir
Örnek: Avro’yu Çerçeveleme
Genel haber çerçeveleri üzerine yapılan
araştırmaları ülkelerarası karşılaştırmalı bir
platforma doğru genişletmek için; Britanya, Danimarka ve Hollanda’daki televizyon
haberlerinde çatışma ve ekonomik sonuçlar çerçevelerinin kullanımı incelenmiştir.
Haberlerin çatışma ve ekonomik sonuçlar
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Çatışma çerçevesi, ‘haber hikayesi, partiler/bireyler/gruplar/ülkeler arasındaki anlaşmazlığı yansıtıyor mu?’ gibi dört madde
ile uygulamaya konulmuştur2. Ekonomik
sonuçlar çerçevesi üç maddeden oluşmuştur, örneğin ‘İlgili maliyet/gider derecesinden bahsediliyor mu?’3. Avro’nun piyasaya
sürülmesi ve diğer bütün siyasi ve ekonomik haberlerle ilgili tüm haber hikayeleri
için bütün maddeler evet (1) ya da (0) hayır şeklinde yanıtlanmıştır. Skalalar, madde skorlarının toplanması ve bu toplam
skorunun ilgili madde sayısına bölünmesi
ile oluşturulmuştur. Skalalar sonuç olarak
0’dan 1’e uzanan değer aralığına sahip olmuştur. Skalaların çerçevelerin varlığını öl-

açısından ne dereceye kadar çerçevelendiği, Avro’nun Ocak 1999’da piyasaya sürüldüğü sırada ve rutin bir dönem süresince
incelenmiştir. Çalışma, 10 gün boyunca üç
ülkede en yaygın izlenen şebeke ağlarının
akşam haberlerini (Britanya’da BBC ve
ITV, Hollanda’da NOS ve RTL ve Danimarka’da DR1 ve TV2) Avro’nun piyasaya
sürülmesi ve rutin bir dönem sırasında sunulan bir olay örneği bazında analiz etmiştir1. Bu vakalar, Avrupa entegrasyonu
hakkında farklı gazetecilik kültürü ve kamuoyu düşüncesini yansıtıyor olmaları göz
önüne alınarak seçilmiştir.
Çalışma, iki haber çerçevesinin her biri
için çoklu-madde skalaları kullanmıştır.

Tablo 2: Britanya, Danimarka ve Hollanda’daki Haberlerde Çatışma
ve Ekonomik Sonuçlar Çerçeveleri
Not: Veri girişleri çerçeve skalaları üzerindeki ortalama skorlardır, parantez içindeki sayılar standart sapmaları ve olay sayılarını göstermektedir. Tablo, de Vreese ve ark.’nın çalışmalarına (2001)
dayanmaktadır.
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da olan bir şirket ile ilgili bir haberdir. Haberde, bu durumun uluslararası rakiplere,
kur istikrarı ve para transerlerinde tasarruf
açısından avantaj sağlayacağı belirtilmiştir.
Avro, önemli bir pazar oyuncusu olarak
görülmekte ve Avro’nun piyasaya sürülmesi kaygı ve endişe ile izlenmekteydi. Danimarkalı bir gazeteci durumu şu şekilde
ifade etmiştir: ‘Avro’nun dünya sahnesine
çıkışı, Avrupa Birleşik Devletleri’ne doğru
atılan en önemli adımlardan biridir’.
Britanya ve Hollanda’daki gazeteciler,
Danimarka’daki meslektaşlarına kıyasla,
ekonomik sonuçlara daha az odaklanmışlardır. Bunu hem siyasal/ekonomik haberlerde hem de Avro’nun piyasaya
sürülmesiyle ilgili haberlerde görmek
mümkündür. Hollanda’daki haberler finansal sektördeki dönüştürme çalışmasının altını çizmiş, ama Hollanda
ekonomisinde Avro’nun yaratacağı ekonomik sonuçlarla daha az ilgilenmiştir. Ekonomik sonuçlarla ilgili tek beyan, dönüşüm
ve yazılımı tamamlamak için fazladan mesai harcamaya zorlanan işletmeler için ortaya çıkan sonuçlar olmuştur. NOS
“Avro’yla görkemli tanışma” başlığı ile açılış yapmış, ama baş haberde “En görkemli şey (patlayan şampanya mantarlarının
görüntüsü ile birlikte) görülmeye değer
hiçbir şey olmamasıydı” ifadesi kullanılmıştır. Hollanda’daki haberlerde çatışma
üzerine yapılan tek vurgu, Wim Duisenberg ‘meselesi’ etrafında dönen ‘siyasal anlaşmazlık’ ile ilgilidir. NOS problemi şu
şekilde tanımlamıştır: “Duisenberg meselesi Avrupa Birliği’nin tipik bir örneğidir.
Ekonomi iyi durumda, ama siyasi anlaş-

çen iç tutarlılığı (Cronbach’s á) .57 ve .77
arasında değişmektedir4.

Genel Çerçeveler
ve Yerel Yorumlar
Haberlerdeki çatışma ve ekonomik sonuçlar çerçevelerine yapılan göreceli vurgunun
incelenmesi göstermiştir ki, her üç ülkedeki siyasi/ekonomik haber hikayelerinde çatışma çerçevesi ekonomik sonuçlar
çerçevesinden daha fazla göze çarpmaktadır (bknz. Tablo 2). Avro’nun piyasaya sürülmesi ile ilgili haberlere bakıldığında, tam
tersi bir şablon ortaya çıkarmaktadır: bu
hikayelerde çatışma, ekonomik sonuçlardan daha az önemlidir.
Danimarka’daki gazeteciler, Britanyalı
ve Hollandalı meslektaşlarına kıyasla, haberlerin hazırlanmasında ekonomik sonuçlar üzerine daha güçlü yorumlar
yapmaktadır. Danimarka’da, ekonomik sonuçlar en görünür şekilde Avro’nun piyasaya sürülmesi ile ilgili haberlerde
gözlenmiştir (M=.37, SD=.24). Britanya’da, hem Avro ile ilgili haberlerde
(M=.09, SD=.22) hem de diğer siyasi ve
ekonomik haberlerde (M=.15, SD=.22)
ekonomik sonuçlar daha az görünürdür.
Avro’nun piyasaya sürülmesinin ekonomik sonuçlar açısından çerçevelenmesinde,
Danimarka
haberleri,
yerel
makro-ekonomiye ve bireysel işletmelere
hız verilmesine yönelik göndermelere vurgu yapmıştır. Örneğin, 4 Ocak 1999 tarihinde Danimarkalı TV-Avisen’deki baş
haber, rekabetçi konumu, Avro’nun piyasaya sürülmesi ile iddiaya göre tehdit altın45

mazlık sürekli olarak bir engel tehdidi
oluşturmaktadır.” RTL4 haberlerinde benzer bağlamda şöyle denilmiştir: “Duisenberg etrafında gelişen kargaşa, yeni para
kurunun istikrarı hakkında çok fazla şey
ifade etmemektedir, ancak işbirliğindeki siyasal zayıflık hakkında çok şey ifade etmektedir. Bir ülke finans politikaları
üzerine yapılan anlaşmalara uymadığında,
ihtilâf yarattığında ve Avro’yu tehdit ettiğinde, büyük sınavı verme zamanı da gelecektir”.
Britanya’daki haberler Avro’nun piyasaya sürülmesini, İngiliz Sterlini için yaratacağı potansiyel ekonomik sonuçlar
açısından tartışmıştır. Ekonomik sonuçlar
haber yorumlarında ön planda yer almamasına rağmen, BBC ve ITN’deki haberciler İngiliz Sterlininin dünya piyasasında
gelecekte azalacak rolünden bahsetmişler
ve Amerikan Doları ile Avro arasında gelecekte savaşlar sürerken İngiliz Sterlininin
kenarda kalacağını belirtmişlerdir.
Bütün ülkelerdeki televizyon gazetecileri, siyasal/ekonomik haberlerin aktarılmasında
çatışmayı
daha
fazla
vurgulamışlardır. Ülkelerarası perspektif,
çatışma çerçevesinin genel ve evrensel doğasını görünür kılmıştır. Tutarlı haber çerçeveleme modelleri için çatışma açısından
yapılan olası açıklamalar, gazeteciliğin kendi içindeki faktörlerden kaynaklanabilmektedir. Sonuçlar, haber seçme sürecindeki
çatışmanın önemini vurgulayan haber değerleri üzerine yapılan araştırmalarla paraleldir (örneğin, Bennett, 1996; McManus,
1994; Price&Tewksbury, 1997). Bu açıklama, haber yapanların yorumlarıyla destek46

lenmektedir. ITN’nin genel yayın yönetmeni, Avrupa Birliği haber yorumlarının
en önemli yönünün “hem partiler arasındaki hem de partiler içindeki tartışmalara
bakmaya devam etmek” olduğunu söylemiştir (de Vreese, 2002: 71). Benzer şekilde, BBC’deki kıdemli bir siyaset muhabiri
çatışma engeli hakkında şunları söylemiştir: “Yerel ya da Avrupa’daki siyasi haberlerde, iki taraf arasındaki gerilime
odaklanmak isteriz. İki kutuplu ve çok çatışmacı bir parlamentomuz var ve siyasi
haberlerde kullandığımız yapı da budur [...]
Elbette bu, olayları basite indirgemek demektir, ama bazen bir olayın ‘Almanya ve
İspanya arasındaki olaya nahoş küçük bir
dikiş atma’ şeklinde daha kolay anlatılacağı gibi kararlar almak zorundasınızdır’” (de
Vreese, 2002: 71).
Haber sunumunda çatışma açısından
pek çok benzerlik olmasına rağmen, Avro’nun piyasaya sürülmesi olayının yorumlanmasında, gazeteciler ekonomik sonuçlar
üzerine çatışmaya kıyasla daha fazla vurgu
yapmışlardır. Burada, konuya ve bağlama
özel iki faktör rol oynayabilmektedir. Birincisi, Avro’nun piyasaya sürülmesinin bir
başarı olduğudur. Piyasaya sürülme süreci
dikkatli bir şekilde yürütülmüş ve borsanın
düşmesi ile ilgili senaryolar ya da panik senaryolarından hiçbiri gündeme gelmemiştir. Bu elbette, çatışma üzerinde güçlü bir
gazetecilik vurgusu için zemin hazırlamamıştır. İkincisi, Avro’nun piyasaya sürülmesi, Britanya ve Danimarka’da çok
tartışılan bir konu olmasına rağmen, Hollanda’da ‘Avro savaşları’ yıllar önce yapılmış ve Avro’yla gerçek tanışma sadece

rine daha fazla zaman ayırmanın yanı sıra,
çeşitli Avrupa meselelerinin sonuçlarına da
daha fazla ilgi göstermiştir. Bunun böyle
olmasının sebebi, Avrupa seçim kampanyası sırasında Danimarkalı TV habercilerinin, ilerlemiş Avrupa entegrasyonunun
sonuçlarını göstermeyi ve Avrupa’daki siyasi kurumların ekonomisine ve finansal
sahtekârlığına odaklanmayı, üstlendikleri
rolün bir parçası olarak görmeleridir. Hollandalı haberciler de ekonomik sonuçlara
odaklanmışlardır; ama bunu, Avro’nun piyasaya sürülme hazırlıkları sırasındaki dönüştürme çalışmaları ışığında yapmışlar ve
haberleri yorumlayarak analizlerini ekleme
isteklerini göstermişlerdir (Deuze, 2002).
Özet olarak, ulusal haber organizasyonları, haber hikayelerinin çerçevelenmesinde
anlamlı bir yerel ve ulusal yorum sağlamışlardır. Bu önemlidir, çünkü çerçevelerin
genel niteliğini, bu örnekte, ulusal odaklı
olan spesifik bir rezonansla birleştirmektedir. Bununla birlikte, farklı siyaset ve gazetecilik kültürlerinde benzer haber
çerçevelerinin kullanılması, bu türden haber çerçevelerinin genel yapısını vurgulamaktadır. Böylece, genel çerçeveler bize
gazetecilik ile ilgili unsurları öğretmekte ve
ülkelerarası farkları görünür kılmaktadır.
Ayrıca, bu çalışma, bütünleşik süreç modelinde çerçeve kurma aşamasını araştıran,
yani gazetecilik gelenekleri ve haber çerçeveleri arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk çalışmadır. Çatışma ve sonuçlar, haber olacak
olayları seçmekte gazetecilere sadece fikir
vermekle kalmamakta, aynı zamanda içerik yapısı için de model sağlamaktadır. Örneğin siyasi seçkinlerin perspektifini ve bu

uzun vadeli bir planın gerçekleştirilmesi olmuştur. Şu anda Avro kuşağının dışında
olan Britanya ve Danimarka’da bile, Avro
tartışmaları çatışma niteliğinden yoksundu, çünkü Avro kıta Avrupası’nın pek çok
ülkesinde zaten bir gerçek haline gelmişti
ve ülkeler henüz Avro üzerine bir referandumdan bahsetmiyorlardı. Britanya’daki
tartışma bu nedenle, ‘Avro Ülkesi’ne ait olmamanın ne anlama geldiği ve insanlar ile
ülkenin kendisinin Avro’dan finansal açıdan nasıl etkilendiği sorularına odaklanmıştı.
Görünen o ki, Avrupa gazetecilik gelenekleri arasında, en azından ekonomik sonuçlar açısından haberlerin çerçevelenmesi
ile ilgili ilginç farklar vardır. Haberleri ekonomik sonuçlar açısından çerçevelemek,
Danimarka ve Hollanda’da daha önemli
olmuştur. Bir olayın ya da konunun yerel
ekonomik sonuçlarına vurgu yapmak, bir
politikanın ekonomik etkilerinin ‘dönüştürülmesi’dir. Gazetecilik kültürleri üzerine
yapılan karşılaştırmalı araştırmalardan biliyoruz ki, Britanyalı gazeteciler kendilerini
yorumlayıcıdan ziyade daha çok sadece olguların aktarıcıları olarak görmektedirler
(Köcher, 1986), bu da, Britanya’daki haberlerde ekonomik sonuçlar çerçevesinin
yokluğunu açıklayabilmektedir.
Danimarka’da Avro ile ilgili haberlerde
ekonomik sonuçlar çerçevesinin varlığı,
1999 Avrupa seçimlerinin bulgularıyla
uyuşmaktadır. Bu bulgularda, Danimarka
televizyonundaki habercilerin oldukça inisiyatif sahibi ve yorumlayıcı bir rol üstlendikleri gözlenmiştir (de Vreese, 2003).
Danimarka’daki haberler Avrupa seçimle47

1996). Bu da, çerçevelemeyi anlamakta bir
konunun karakteristiklerinin önemli olduğunu göstermektedir.
Ayrıca, çerçevelerin uygulamaya konulmasında ve ölçülmesinde, kesinlik olması
gerekmektedir. Neuman ve ark.’nın (1992)
yaptığı çalışma, çerçeveleme kavramına,
olayların daha geniş sosyal ve tarihi bir
bağlam içerisinde, gazetecilikteki sunumunun bir parçası olarak ve bireylerin haberleri kendi yaşamları açısından yorumlama
teşebbüsü olarak ele almaktadır. Ancak çalışma, haberlerdeki farklı konuların çerçevelenmesini
değerlendirmek
ve
karşılaştırmak için önceden kullanılan ölçümlerin detaylı bir tanımını sunmamaktadır. Aynı bağlamda, Iyengar (1991: 145)
“çok az haberin sadece tematik ya da episodik olduğunu” ve haber hikayelerinin iki
çerçeveden biri yönünde ‘açıkça eğilim
göstermeye’ yatkın olduğunu belirtmiştir.
Buna ek olarak, içerik analizleri sıklıkla
Vanderbilt özetlerine dayanmaktadır. Medya içeriğindeki kurnazlıkları değerlendirmek amacıyla, Vanderbilt arşivinin
kullanılması, derinlikten yoksun olduğu
için eleştirilmiştir (Althaus, Edy&Phalen,
2001). Gelecekte yapılacak araştırmaların,
inceleme altındaki çerçevelerin yapısını kesin olarak tayin etmesi gerekmektedir. Burada yapılan değerlendirmede, hem dar ve
geniş kavramsallaştırmalar arasında hem
de konuya özgü ve genel çerçeveler arasında öne sürülen tipoloji, çerçevelerin yapısını açıklarken, referans noktaları olarak
hizmet edebilmektedir.
Kurama bir katkı ve medya analizi için
bir araç olarak değerlendirilen çerçeveleme araştırması üzerinde halen çalışılmakta-

sürece nasıl katkıda bulunduklarını kapsayacak şekilde, çerçeve kurma aşamasının
bütününü araştırmak için şüphesiz daha
fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Diğer araştırmalar göstermiştir ki, iki
haber çerçevesi – çatışma ve ekonomik sonuçlar – güncel bir siyasi konuyu anlamakta, izleyicilerin düşüncelerinin yönünü
etkileme gücüne sahiptir (de Vreese, 2004).
Bununla birlikte, içsel bir değer taşıyan haber çerçeveleri, bir konunun olumlu ve
olumsuz yanlarını vurgulayarak, izlenen
politikalara verilen halk desteğini etkileme
gücüne sahiptir (de Vreese&Boomgaarden, 2003). Bu da, haber çerçevelerinin yapısını
anlamanın
gerekliliğini
vurgulamaktadır; çünkü haber çerçeveleri,
bireylerin güncel olayları anlamasının ve
yorumlamasının öncelleridir.

Tartışma
Bu makale, haberlerdeki çerçevelere odaklanan daha önceki araştırmaları sentezlemiştir. Daha önce yapılan çalışmaların
farklı işlemsel ve metodolojik özellikleri,
bu alanı heterojen hale getirmektedir.
Mevcut araştırmaların temelinde bir çerçeveler tipolojisi geliştirilmiş ve bir genel çerçeve örneği tartışılmıştır. Mevcut
çerçeveleme araştırmalarındaki tartışmalı
bir konu, bir çerçevenin özellikleri ve karakteristiklerine yöneliktir. Mevcut araştırmalar, izleyicilerde yaratılan etkileri söz
konusu etmeden, farklı olayların ve konuların medya çerçevelemelerini tartışmıştır.
Bazı konularda, medyanın eyleme geçirdiği bilgi, örnek kişisel kaynaklardan daha
önemli bir rol oynamaktadır (Gamson,
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bir diğerini kınıyor mu?’; ‘Haber, problemin/konunun iki ya da daha fazla yönüne ya da ikiden fazla yönüne işaret
ediyor mu?’; ‘Haber, bir bireyin/partinin başarılarının ya da eylemlerinin karşısında, diğer bir bireyin/partinin
başarılarını ya da eylemlerini vurguluyor mu?’

dır. Artan ampirik katkılar, bulgular ve kuramsal ilerlemeler açısından bir heterojenite yaratmaktadır. Bu makalede,
çerçevelenen konulardaki farklılıklar ve
tartışılan çerçeve türleri (konuya özgü ve
genel çerçeveler) ana hatlarıyla sunulmuştur. Bunun yanı sıra, bu makale, mevcut
araştırmaları sistematik olarak düzenlemek
ve gelecek araştırmalar için tartışmalı konuları belirlemek anlamında bir ilk girişimdir. Araştırma paradigması halen
oluşmaktaysa da, çerçeveleme araştırması
medya ve iletişim araştırmaları gündemindeki yerini almıştır. Böylece, gelecekte yapılacak çalışmalar, yalnızca bir kavramın
varlığını göstermek üzere tasarlanmayacaktır. Bir kavramı geçerli bir araştırma alanına dönüştürmek için, gelecekte yapılacak
araştırmalar, çerçevelerin ortaya çıktığı koşulları ve kamuoyu oluşumunda nasıl bir
işlev gördüklerini kesin olarak belirtmelidirler.

Ekonomik sonuçlar skalası için diğer
maddeler şunlardır: ‘Bir eylemi sürdürmenin ya da sürdürmemenin ekonomik
sonuçlarına göndermede bulunuluyor
mu?’; ‘Şimdi ya da gelecekteki finansal
kayıp ve kazançlardan bahsediliyor
mu?’
3

Çatışma çerçevesi için alfalar şunlardır: Britanya=.67, Danimarka=.74;
Hollanda=.81. Ekonomik sonuçlar çerçevesi için alfalar şunlardır: Britanya=.57,
Danimarka=.70;
Hollanda=.61. Bütün toplam madde
korelasyonları tutarlı bir şekilde olumlu
olup, güvenirlilik kabul edilebilirdir.

4

Notlar
Avro’nun piyasaya sürülmesinin incelendiği tarih 31 Aralık 1998 – 4 Ocak
1999, rutin dönemin incelendiği tarih
ise 5-11 Ocak 1999’dur. Toplam 660
haber analiz edilmiştir. %10 oranında
rastgele seçilen alt örneklem üzerinde
yapılan karşılıklı kodlamaya dayanan
güvenirlilik testleri, burada sunulan tüm
ölçümler için %82 ile %100 arasında
değişen tatminkâr sonuçlar vermiştir;
detaylar için bknz. de Vreese (2002).
1
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Abstract

Toplumsal bellek oluşturma açısından bakıldığın-

During the first decade of the Republic of Turkey,

da, dinamik bir toplumsal değişim sürecinde, top-

Turkish women’s battle of obtaining their social

lumsal

noktaya

and political rights had been supported via the

ulaşılabilinmesi için otorite ile birlikte toplumun

mass communication device, the press, as to

farklı kesimlerinin de çalıştığını söylemek mümkün-

bring criticism to the deficits in the new Civil Law

dür. Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 10

(Medeni Kanun). Regarding this, by publishing

yılında Türk kadınının siyasi ve toplumsal haklarını

critical writing and popular literary works, as it

kazanması kitle iletişim aracı olan basın ile de

was done in the West, the magazine called Res-

desteklenmiş ve Medeni Kanun’daki eksikliklere

imli Ay assisted Turkish Women Movement and

dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Bu noktada, Resimli

aimed to reach the reader.

Ay dergisi, Türk Kadın Hareketi’ne katkıda buluna-

Occurance of Woman’s Movement in the pe-

rak hem bildiri şeklinde yazılar yayınlamış hem de

riod of ‘Maintenance of Order Law’ (Takrir-i

Batı’da olduğu gibi popüler edebiyatı kullanarak

Sükun Kanunu) (1925-29), which was Turkey’s

okura ulaşmayı hedeflemiştir.

first martial law and cencorship period, draws

Kadın Hareketlerine basın aracılığı ile gelen des-

attention to the free-critical contents of the

teğin Cumhuriyet’in ilk sıkı yönetim ve sansür dö-

published works in the press. In the dynamics

nemi olan Takrir-i Sükun Dönemi (1925-29) içinde

of this period, Sabiha Zekeriya’s critical writ-

olması, yazıların özgür eleştirel içeriklerini önemli

ing, “Am I not a Human Being?”, published in

kılmaktadır. Bu dönemin dinamiği içinde, Resimli

1927 and a popular literature piece, called

Ay’da 1927’de yayınlanan Sabiha Zekeriya’nın

Farewell to Widowhood, a short story written

eleştirel yazısı, Ben İnsan Değil miyim?, ve 1928’de

by İbn-ül Refik Ahmet Nuri, published in 1028

yayınlanan ve bir popüler edebiyat örneği olan

in the magazine Resimli Ay are important

İbn-ül Refik Ahmed Nuri’nin kısa öyküsü Dulluğa

concerning their contents. By studying these

Veda içerik olarak dikkat çekmektedir. Bu iki me-

two texts, the press-support to the Turkish

tin incelendiğinde, Takrir-i Sükun Dönemi’nde ba-

Women Movement during the ‘Maintenance

sının Türk Kadın Hareketi’ne ne şekilde hizmet

of Order Law’ period could be compre-

ettiği görülebilmektedir.

hended better.
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lımcı olan kadınlar, 1924 yılında Türk Ocağı’nda toplanıp Aile Hukuku’nu tartışıp incelemişler ve birbirlerinden farklı
düşünceler ortaya koysalar da, bu konuda
da söyleyecek şeyleri olduğunu göstermişlerdir (Yaraman 2001: 140). “Türk Kanunu Medenisi” işte bu seslerin ardından
toplumun içinde daha eşit bir kadın konumu oluşturmak için 4 Ekim 1926’da yürürlüğe girmiş, cinsiyetler arası faklılık ve
hiyerarşik ilişkiler üzerine kurulu İslami bir
toplumda, Batı medeniyetinin eşitlik ilkesi
aşılanmıştır (Göle 1998: 105-106). Ne var
ki, kadınların erkeklerle eşit siyasal hakları
edinme beklentisi ortadan kaldırılamamış
ve kadınların bundan sonraki hareketi, siyasi seçme ve seçilme konusunda olmuştur. Bu doğrultuda, 1927 tarihinde
Kadınlar Birliği, tüzüğüne kadına “siyasi
haklar için çalışacağı” yolundaki maddeyi
eklemiştir. (Göksel 1993: 165).
Kadınların özgürleşme ve toplumdaki
yerlerinin erkeklerle eşit bir hal alma çabaları siyasi, kültürel ve ekonomik alanlarda
sürerken, Reisman’ın, “19. ve 20. Yüzyıl
toplumlarında kişinin toplumsallaşmasının
ve dünyayı öğrenmesinin yeni bir iletişim
aracı ile olduğu”nu, (Aktaran: Oskay 1982:
55) anlatan sözleri ışığında Türk kadınının
mitingler, toplantılar ve bildiriler dışında
sesini duyurmak amaçlı kullandığı bir başka aracın da, kitle iletişim aracı olan basın
olduğunu söyleyebiliriz. Serpil Çakır’ın da
belirttiği gibi, II. Meşrutiyet Dönemi’nde
Osmanlı kadını, kendilerini ve Batılı kadını basın yoluyla tanıyıp, başka kültürleri ve
yaşam şekillerini öğrendiler. Kadın dergilerinde çıkan yazılarda, kendilerine giydirilen anne ve eş kimliğinden farklı şekillerde

II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar süre gelen ve Cumhuriyet’in ilk
yıllarındaki Batılı bir milli kimlik kurma çabaları, Batı dünyasına yönelme ve Batılılaşma hareketleri ile birlikte siyasi iktidar
mücadeleleri, ilerici ve gerici olma tartışmaları, kadın meselesini modernleşmenin
odak konusu haline getirmiştir. Cumhuriyet’in ilk 10 yılında gerçekleştirilmeye çalışılan toplumsal değişimlerin bir
bölümünün, kadın haklarını kapsadığı düşünüldüğünde, kadın hareketleri bağlamında toplumsal eylemlerin sık olduğu bir
dönemden bahsetmiş oluruz. Bunun nedeninin, Batı kültürel modelindeki “eşitlik”liğin, kadının “insanlık” mertebesine
çıkartılarak ve kadın-erkek eşitliği şekline
getirilerek, geleneksel toplumdaki kadının
İslami geleneklerin koruyucusu halinden
çıkarılması ve özgürleşmesiyle gerçekleşebileceğinin savunulmasıydı (Göle 1998:
73-78).
Cumhuriyet’in ilk yıllarında gerçekleşen
diğer devrimlerin yanı sıra, Medeni Kanun’un kadına sağladığı erkekle eşit olma
hali, kadına Batılı bir toplum olma yolundaki Türkiye’de pek çok hak getirmekle
birlikte, onu siyasi haklardan mahrum bırakmıştı. Bu nedenle, 4 Ekim 1926’da yürürlüğe giren Medeni Kanun, Batılı aile
düzenine geçiş olarak görülmüşse de getirdiği haklar yine de kadınlar tarafından
yeterli görülmemişti (Yaraman 2001: 144).
Bunun nedeni, kadınların II. Meşrutiyet’ten 1926 yılına kadar pek çok şekilde
örgütlenmiş ve haklar kazanmış olmasıydı.1 Toplumun içinde etkin rol edinip katı54

sının devrimlerle sorunsuz bir şekilde toplum tarafından içselleştirilmesi olarak aldığımızda, kadın söylemine izin verilmesinin,
devrimlerin kadının özgürleşmesi üzerine
kurgulanmasından kaynaklandığını söylemek mümkündür. Gerici muhalefetin ve
İslamcı kesimin susturulmasının, kadınlara
yönelik devrimlerin daha hızlı gerçekleşmesini sağladığı düşünüldüğünde, kadınların gerek toplantılarda gerek basın yoluyla
haklarını aramalarına izin verilmesini geleneksel bir toplum yapısından modern topluma geçişi ve planlanan devrimlerin işlev
kazanmasını hızlandıracağı yönündeki düşünceye bağlayabiliz. Bu yüzden, böylesine baskıcı bir dönemde kadının henüz elde
edemediği ama uğruna savaştığı hakların
alınması için kitle iletişim aracı olan basının nasıl kullanıldığı önemlidir.

de toplum içerisinde varolabileceklerini
okudular. Batılı kadının toplumsal haklarını edinebilmeleri için geçirdikleri sancılı
süreci izlediler ve kendi hakları için çabalamaya başladılar. Kadın derneklerinin bu
yöndeki faaliyetleri, dergilerdeki yazılarla
desteklendi ve büyük bir tabana yayılmaya
çalışıldı (Çakır 1996: 316).
Kadının toplumsal siyasal haklarını
edinme çabalarının basın yoluyla geniş bir
tabana yayılmaya çalışılması, Cumhuriyet’in ilk yıllarında da II. Meşrutiyet’e benzer bir yön izlemiştir. Cumhuriyet’in
ilanından hemen sonra, Türk kadınının
toplumsal ve siyasal haklarını kazanma ve
bu kazanımların toplum tarafından içselleştirilme çabalarının, dergi ve gazetelerde
tefrika roman, öykü ve yazılar yayımlanarak desteklendiğini söylemek mümkündür.
Söz konusu olan dönemde, kadın hareketine yönelik yazılarda, Türk kadınının, siyasi otorite kararlarını ve kanun
maddelerini basın aracı ile özgürce eleştirebilmeleri oldukça şaşırtıcıdır. Bunun nedeni, sözünü ettiğimiz sosyal ve siyasal
kazanımları hedefleyen kadın hareketlerinin gerçekleşme yönünde hız kazandığı
dönemin Takrir-i Sükun Dönemi (19251929)2 olmasıdır. Bu dönem, bir çok gazetenin kapatıldığı ve gerici olduğu veya yeni
oluşum içinde olan Cumhuriyet’e zarar vereceği düşünülen gazeteci ve kişilerin İstiklal
Mahkemeleri’nce
yargılanıp,
sürüldüğü ya da cezalandırıldığı, Cumhuriyet’in ilk sıkı yönetim ve sansür dönemidir. Bu baskıcı dönemin hedefini, yeni
kurulan Cumhuriyet’in zarar görmeden
kurumsallaşması ve yeni ulus devlet yapı-

Resimli Ay Dergisi ve Türk
Kadın Hareketi’nin İki
Metne Yansıması
Batı’da, Sanayi Devrimi’nden sonra, devrimlerin, kültürel değişimlerin, toplumsal
hareketlerin gerçekleştiği ve siyasi otoritelerin oluştuğu dönemlerde gazeteler ve
dergiler oldukça merkezi bir rol oynamıştır. Benzer bir şekilde, Atatürk, Cumhuriyet’in ilanından sonra, 1924’te gazetecilere
verdiği yemekli toplantıda yeni rejimin siyasal savaşımının daha bitmemiş olduğunu belirterek, basından Ankara’yla uyumlu
davranışlar istemiştir (Gevgilili 1983: 214).
Atatürk, bu yemekte basının rolü üzerine
şunları söylemiştir:
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okura sunulması mümkündür (Van Der
Haag 1964: 526).3 Bu duruma örnek olacak çalışmamızda, Resimli Ay Dergisi’nde,
kadın erkek eşitliği konusuna değinilen, biri Temmuz 1927 tarihinde dergi sahibi Sabiha Zekeriya’nın Ben İnsan Değil miyim?4
başlıklı yazısı, diğeri Temmuz 1928 tarihinde yayımlanan İbn-ül Refik Ahmed Nuri’nin Dulluğa Veda adlı kısa öyküsü olan
iki yazı ele alınıp, dönemin kadın hareketi
ve popüler edebiyat ilişkisi içinde incelenecektir.
Öncelikle, Sabiha Zekeriya’nın yazısına
bakmak, dönemin iş kadınının kadın hakları konusunu ele alışı açısından aydınlatıcı niteliktedir. Unutmamak gerekir ki,
Sabiha Zekeriya’nın bir yayıncı olmakla
birlikte kadının siyasi hakkını kazanması
için aktif olarak siyasetle de uğraşan bir kişilik ve Türk Komünist Partisinin de etkin
bir üyesi olması, onun politik dilini ve bir
sansür dönemi içindeki cesur söylemini
açıklamaktadır. Bu bilginin ışığında, Sabiha
Zekeriya’nın, kadının siyasette eşit hakları
kazanabilmesinin basit kanuni haklara sahip olmadan gerçekleşemeyeceğini ve Medeni Kanun’daki yetersizliklerin kadın
hareketini ileri götürmede bir engel olduğunu bir kaç defa tekrarladığını ve bu konuya
dikkat
çekmek
istediğini
söyleyebiliriz. Bu bağlamda, Medeni Kanun’un, kadına seçme ve seçilme hakkının
verilmesine kadar olan dönemde geçirdiği
değişimler göz önüne alındığında, Sabiha
Zekeriya’nın yazısında olduğu gibi kitle iletişim araçları aracılığıyla kanuna yönelik yapılan eleştirilerin gözardı edilmediğini
söylemek mümkündür.

Arkadaşlar, Türk basını, milletin gerçek seda ve iradesini belirtmesi şekli olarak Cumhuriyetin çevresinde çelikten bir kale
vücuda getirmelidir, bir fikir kalesi, bir zihniyet kalesi... Basın mensuplarından bunu
istemek Cumhuriyet’in hakkıdır. Bütün
milletin samimi bir birlik ve dayanışma
içinde bulunması bir zarurettir. Umumun
selamet ve saadeti bundadır. Mücadele bitmemiştir. Gerçekleri milletin kulağına ve
vicdanına gereği gibi ulaştırmakta basının
görevi çok, çok önemlidir... (Topuz, 1996:
81).

Cumhuriyet dönemi, Türk modernleşmesinde basının öngörülen, devrimleri
destekleyen, yerini anlayabilmek açısından
Atatürk’ün basının yeni rejim içerisindeki,
hiç değilse Takrir-i Sükun Dönemi süresindeki, yerini belirleyici sözleri önemlidir.
Buna göre, erken Cumhuriyet döneminde
Medeni Kanun’dan sonra, kadının modern
hayat içindeki yerini içselleştirmek ve toplum içindeki kadın erkek eşitliğini sağlamak
amaçlı
söylemlerin
okura
yansıtılmasının büyük oranda basın aracılığı ile gerçekleştirildiğini söylemek mümkündür. Bu bağlamda, gazete ve dergilerde
kullanılan popüler edebiyat ürünleri de, işlevsel olmuş ve bu tür edebi ürünler toplumsal değişim ile eseri üreten yazar,
üretimi destekleyen dergi, gazete ve üretimi talep eden veya üretimin sunulduğu
okur arasındaki ilişki için de önem kazanmıştır. Böylece, Takrir-i Sükun Dönemi’nde görüldüğü üzere bir popüler
edebiyat eserinin geniş kitleler için üretilen
her türlü sanat ürünü olabileceği gibi, siyasal iktidarın reformlarına yol açıcı nitelikteki genel seçim kampanyaları şeklinde de
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Resimli Ay Limited Şirketi’nin kurulmasıyla bayiler ve diğer dergiler, Resimli Ay
dergisinin anlaşılan fiyatın üzerinde satılmasını istemişler ve bunun reddi durumunda dergileri satmama kararı
almışlardır. Bu durum karşısında dergi sahipleri, anlaşarak bayilere ortak bir mektup göndermiş ve bunun karşılınğında
bayiler, dergilere ve dergi imtiyaz sahiplerine dava açmışlardır. Dergi sahiplerinin
birbirlerine tanıklık etmeyi kabul etmeleri
üzerine Sabiha Sertel’in tanıklığının kadın
olması nedeniyle kabul olmaması üzerine,
Sabiha Zekeriya, Resimli Ay dergisinde yayımlanan ve kadın haklarını savunan protesto niteliğindeki yazısını yayınlamıştır.
(Arslantaş 2003) Sabiha Zekeriya, yazısının altında yatan nedeni söyle açıklar:

Ben insan değil miyim? Dedim...5 (Sabiha
Zekeriya 1927: 2, 48).

Sabiha Zekeriya’nın (Sertel)6 yazısı,
Takrir-i Sükun Dönemi’nin İslamcı hareketleri engelleyici ve siyasi otoriteye zarar
verici söylem ve hareketleri cezalandırıcı
tutumu içerisinde, son derece özgür bir
ifade ile yazılmıştır ve Medeni Kanun ile
toplumun kadına bakış açısını eleştirmiştir. Yazıda kullanılan dil, oldukça politik olmakla birlikte eleştirel olmaktan çok bir
bildiri tadındadır. Bu yazı gazetelerde haber olup, Cumhuriyet Gazetesi’nde de yayınlanınca, savcılık, Sabiha Zekeriya’yı
çağırarak, kadının tanıklığı hakkında hiçbir
kanun maddesinin kendisine bildirilmediğini ve eleştirel yazılarına devam ederse tutuklanacağını söyleyince, Sertel Medeni
Kanun’un kadına verdiği hakların yürütülmesini istediğini, yazının hedefinin, hakların kağıt üzerinde kalmaması ve
kullanılması, “eski şeriat zihniyetinin kafalarda bıraktığı son etkilerin de” yıkılması
ve bir yanlışı görüp göstermek olduğunu
belirtir (Arslantaş, 2003). 1927’de yayımlanan bu yazıdaki politik dilin, daha önce belirttiğimiz üzere Sabiha Zekeriya’nın
politik kişiliği ile bağlantısı olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü yazıdan üç yıl
sonra, 3 Nisan 1930’da, 164 maddelik Belediye Kanunu, kadınlara belediye seçimlerinde oy kullanma ve seçme hakkını
getirdiğinde, Sabiha Zekeriya adaylığını
koymuştur. Sabiha Zekeriya 1930’da Belediye Meclis üyeliği için aday olduğunda, yine Resimli Ay Dergisi’nde programını
açıklarken İstanbul’un içindeki fakir halkı,
küçük esnafı ve küçük memuru temsil

Birkaç mecmua sahibinin birleşerek Anadolu’daki bayilerine gönderdikleri bir mektup bu mecmua aleyhine bir dava
açılmasına sebep oldu. Bu davada Resimli
Ay ve Çocuk Ansiklopedisi namına ben de
dahil bulunuyorum. Hakkımızı müdafaa
içün arkadaşlarla bir avukata vekalet vermeyi kararlaştırdık. Vekaletnamenin tanzimi içün Eminönü’nde bir katib-i adle
müracaat ettik. İşimizi yapan katip iki şahide ihtiyaç gösterdi. Orada biz yalnız dört
mecmua sahibi hazır bulunduk. Vekaletnamenin iki nüsha olarak tanzim edilmesini
ve birbirmize şahit olmayı teklif ettik. Katip, gözlerini gözlüklerinin arasından kaldırdı, bir şeyler söyledi. Uzakta olduğum
için yavaşça dudakları arsında fısıldadığı
sözleri işitmedim. Arkadaşlardan biri seslendi:
- Sabiha Hanım, sizin şahadetinizi kabul etmiyorlar, dedi.
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edip, onların reyini, otoritesini, iktisadi ve
içtimai haklarını müdafa edeceğini söylemiştir (Sabiha Zekeriya 1930: 3). Yaraman’a göre, bu programda kadınlara
yönelik hiçbir plan olmamasının nedenini,
kadınların artık istedikleri haklara kavuşmuş ve toplumsal siyasal arenada yerlerini
almaya başlamış olmalarına bağlayabiliriz
(Yaraman 2001: 157).
Görüldüğü üzere, Sabiha Zekeriya’nın
dergide çıkan, kadınların toplum içinde temel hak edinimi konusu üzerine eleştirel
ve bilgilendirici yazıları toplumsal değişimin basında yansımasına bir örnektir. Ayrıca, Ben İnsan Değil miyim? başlıklı metnin
incelenmesi, Fatmagül Berktay’ın Türkiye’de
Kadın Hareketi: Tarihsel Bir Deneyim adlı yazısında, “tek parti devletinin otoriter niteliği ve ‘yeni kadın’ı kendi amaçları için
biçimlendirip dizginlemek istemesi, özerk
bir kadın hareketi oluşmasını da önledi,”
(Berktay 1994: 24) şeklindeki saptaması
doğrultusunda kurumsallaşmış bir kadın
hareketi olmasa da, Takrir-i Sükun Dönemi’nde kadınların bu yönde etkin bir hareketlenme içerisinde olduklarını da
göstermektedir.
Resimli Ay dergisinin politik görüşleri
okura ileten bir işlevinin de olduğu görüldüğünden, derginin içindeki diğer yazıların içeriği de, merak uyandırmaktadır.
Kitle iletişim aracı olan bir dergi, sahibinin
o dergiyi otoriteyi eleştirel amaçlı kullanması, popüler edebiyatın da bu amaçla kullanılabileceği düşünüldüğünde, dikkati
dergideki popüler edebiyat eserlerine çekmektedir. Bu doğrultuda, dergide, amacı
kadın haklarını toplum içinde erkekle eşit
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bir seviyeye getirmek olan bir bildirinin ardından, hikaye türünde de Sabiha Zekeriya’nın desteklenebileceğini öngörebiliriz.
1928 yılında dergide yayımlanan, Dulluğa
Veda adlı öykü, ele aldığımız dönemdeki
kadın-erkek eşitliği konusuna eğilmekte ve
bize bir kitle iletişim aracının nasıl bir çok
şekilde işlevsel olabileceğini göstermektedir.
Leo Lowenthal, popüler metaların kitlelerin sosyal psikolojilerinin belirteçleri olduğunu, kitle iletişim araçlarının yapısını,
içeriğini ve dil kullanımını inceleyerek, toplumların davranışlarının, yaklaşımlarının,
ortak inançlarının, önyargılarının, arzu ve
isteklerinin öğrenilebileceğini söyler (Lowenthal 1984: x)7. Bu bağlamda, Resimli Ay
dergisinde Temmuz 1928’de yayımlanan
Dulluğa Veda adlı kısa öykü de, derginin kadın haklarının edinimi savaşında üstüne aldığı görevi, düz yazının yanı sıra popüler
edebiyat kanalıyla da okura nasıl sunduğunu göstermektedir.
Öykünün kahramanı, “Meliha” dördüncü kez evlenmek üzeredir ve arkadaşı
Şadan’a mektup yazıp, üç defa nasıl evlenip
de dul kaldığını ve son kocasının kim olacağını haber verir:
Bilirsin ki ilk kocam, hem sofu, hem de sefih (zevk ve eğlenceye düşkün) idi. Beraber
akşamcılık etdiğimiz halde sabah namazı
kılmadığım içün beni boşadı. İkinci kocam,
şen idi, şuh idi, fakat çok kıskançtı. Dayızademle seviştiğimizden şüphelendiği içün
ayrıldık. Vakıa sonra dayızademe vardım
ama, ondan da ölüm ayırdı. Tamam dokuz
ay hür bir dulluk yaşadım. Bu son hürriyetten o kadar memnun idim ki... Fakat ailem-

nin de aynı şeyiyapmasını önerdiği sözlerle biter.8
Şadan, balonun ertesi günü arkadaşına
gider ve onun baloda yaşadığı talihsizliği
dinler; Meliha, baloda erkeklerle eğlenirken, siyah maskeli bir adam ile bir odaya
gitmiş ve onunla şampanya içip flört etmiştir. Adamın maskesini çıkartması ile de
şaşkınlıktan bayılmıştır çünkü karşısındaki
adam nişanlısıdır. Adam da Meliha’nın kim
olduğunu kadın bayıldıktan sonra öğrenmiştir. Meliha uyandığında kendisini yatağında bulmuş, hizmetçisi onu eve getiren
adamın kendisine bir mektup verdiğini
söylemiştir. Meliha’nın nişanlısı mektupta
şöyle yazmaktadır:

de kadın içün erkek pençesinden kurtulmuş yok. Bir şa’ir beni tedansanda görmüş,
beğenmiş. İstedi. Ben de onu şöyle bir gördüm. Kısmet imiş zahir, ben de istedim
(İbn-ül Refik Ahmed Nuri 1928: 1. Sütun,
s. 13).

Meliha arkadaşına nikahlanmadan önce dulluğa veda etmek için bir maskeli baloya gideceğini söyler çünkü, “Evlenecek
erkekler, bekarlığa nasıl veda ederlerse kocaya varacak dul kadının da, dulluğa veda
etmek hakkıdır” diye düşünmektedir (İbnül Refik Ahmed Nuri 1928: 1. Sütun, s.
13). Kadın erkek eşitliğini ve bu eşitliği
kendine ispat etmek amacında olduğunu
vurgulamak için de önceki sözlerine şu
sözleri ekler Meliha:

Meliha Hanım. Ben bu gece kanaat hasıl
ettim. Sizin ruhunuzda zevce olmaktan ziyade metres olmak sevdası var. Kıyılacak
nikahımızı bir tarafa bırakalım. Ben sizi seviyorum. Siz de beni seviyorsanız metresim olur musunuz? (İbn-ül Refik Ahmed
Nuri 1928: 3. Sütun, s. 16)

Yoksa hayatta erkek kadın hukukunun müsavi (eşit) olduğu sözde kalır. Ben bunu
nefsime karşı fiilen isbat etmek istiyorum.
Kim ne derse desin bu bir teşebbüs-i şahsidir. Kadın içün artık cesaret-i medeniyye
göstermek zamanı hamd olsun gelmiştir
(İbn-ül Refik Ahmed Nuri 1928: 1. Sütun,
s. 13).

Nişanlısının bıraktığı mektup ile telaşlanan Meliha, toplum içinde kadın ve erkeğin eşitsizliğinden yakınarak şöyle der:

Meliha, mektubun devamında henüz
evlenmemiş olan okura ise öğüt verir ve
“Yalnız henüz kocaya varmamış veyahud
hararet-i şeb-i ayine karşı soğuk kanlılıkla
bekaretini muhafaza edebilmiş olan genç
kızlar içün bu teşebbüs mahzurlu ve tehlikelidir,” der ve kendisi gibi dul kadınlar
için böyle hareketlerin doğal olduğunu belirtir (İbn-ül Refik Ahmed Nuri 1928: 1.
Sütun, s. 13). Mektup, Meliha’nın balo için
ne kadar heyecanlandığını anlatan ve Şadan’a ikinci kez evlenmeden önce kendisi-

(...) Biz ne yapsak erkek gibi olamayacağız.
Hani biz hukuk, müsavat, serbestlik diye
bağırıp çağırıyoruz ya; bunları bize vermiyorlar diye erkeklere kızmayalım. Kabahat
bizim böyle yaradılışımızda... O beni öpmeğe kalksa “ne yapalım erkek değil mi?
Canı istemiş” denir. Ben onu öpmek istesem “aman, bu ne hayasız aşifte kadın”,
derler. Erkeklerle aramızda dağlar kadar
fark bulunduğuna o gece baloda kani oldum. Erkeklerin bekarlığa veda etmesi al59

ren bir araç olarak kullanılmasını örneklediğimiz Resimli Ay’ın okurla ilk defa buluştuğu 1 Şubat 1924’de derginin
sahiplerinden Zekeriya Sertel’in derginin
hedefini okura iletme şekli, popüler kültür
ürünlerinin ve bu ürünleri topluma ileten
araçların ne denli işlevsel olduğunu göstermektedir.
Bizde şimdiye kadar iki şekil dergi çıkmıştır. Bunlardan biri, sayısı az bir okuyucuya hitabeden mecmualardır; yazılar
yazarların edebi zevkine göre yazılır. Bir de
ikince sınıf mecmualar vardır ki, bunları
para kazanmak ve şöhret sağlamak emeliyle kitapçılar ve amatörler çıkarırlar. Resimli Ay ne birinci ne de ikinci zümreye
dahildir. Bizim hedefimiz okuyucuların,
okuma ihtiyaçlarını doyurmak ve memleketimizde gerçek bir halk dergisi kurmaktır. Bizce bir makalenin değeri altındaki
imzadan çok, okunmasıdır. Özellikle Resimli Ay’da yayınlanacak makaleler, hikayeler, genel olarak yazılar, yalnız dar bir
zümrenin edebi zevkine cevap veren yazılar değil, fakat insanların hissi, fikri mimağı, bediiihtiyaçlarını doyuran, genel
nitelikte yazılar olacak. Bu şekil, mecmuacılık aleminde yeni bir yoldur (Aktaran:
Aslantaş 2003).
Görüldüğü üzere, Zekeriya Sertel, derginin hedefini belirtirken, Resimli Ay’ın tanımlamasını bir popüler kültür ürünü
olarak yapmıştır. Bu bağlamda, diğer kitle
iletişim araçlarında da olduğu gibi, Resimli Ay dergisinde çıkan metinleri hem politik, hem de popüler dille yazılmış birbirini
destekleyen, okur kitlesini toplumsal olaylardan haberdar eden, uyandıran, eğlendi-

el-ade bir şey. Fakat bizim dulluğa vedamız,
bir takım kaydlarla bağlı olduğu içün fevkalade zor ve tehlikeli (İbn-ül Refik Ahmed
Nuri 1928: 3. Sütun, s. 15).
(...) Gördün mü Şadan? Biz ne olsak erkek
hükmü, erkek nüfuzu altından kurtulamayacağız... Meb’us olacağız, hakim olacağız,
şu olacağız, bu olacağız, diye beyhude bağırıp çağırmayalım. Bize bu hakları vermiyorlar diye de erkeklere çatmayalım.
Kabahat onlarda değil, bizden dulluğa veda edebilmek gibi küçük bir hakkı bile kısırgayan (esirgeyen?) hilafettedir.. İşte
mektubunu okudun ya, beni seviyormuş.
“Zevce değil, bana metres ol” diyor. Bu bir
hüküm bu bir emirdir fakat ben mesela
sevdiğim bir erkeğe sen bana koca değil,
metres ol diyemiyorum (İbn-ül Refik Ahmed Nuri 1928: 3. Sütun, s. 16).

Meliha’nın sözleri, Sabiha Zekeriya’nın
yazısındaki kadın erkek eşitsizliği konusunu aynı sertlikle ele almaktadır. Sabiha Zekeriya’nın eleştirel yazısına, popüler
edebiyat bağlamında destek veren Dulluğa
Veda’nın son sözleri, mesaj veren nitelikte
olup, daha tutucu bir karakter olan Şadan
tarafından söylenir: “İyi bir kadın ol da nasıl olursan ol” (İbn-ül Refik Ahmed Nuri
1928: 3. Sütun, s. 15). Bu son sözden, iyi
bir insan olmanın kadın ya da erkek olmaktan daha önemli olduğu çıkarımını yapabiliriz. Ayrıca, bu son sözler, ahlaki
normların toplum içerisindeki işleyisini de
çarpıcı bir şekilde yansıtmaktadır.

Sonuç
Sonuç olarak, kadın dergisi gibi bir kitle
iletişim aracının kadın hareketine hız ve60

dıktan bir süre sonra gerçekleşmesinden
dolayı dönemin kadın hareketine sağladığı
katkıların bir göstergesidir. Dulluğa Veda,
bir erkek tarafından yazılmış olsa da dönemin ve derginin kadına ve kadın hareketine bakış açısını anlatmaktadır. Takrir-i
Sükun Dönemi’nde basın yoluyla içselleştirilmeye çalışılan kadın hareketini daha iyi
anlayabilmek için bu dönemde yazılan diğer popüler edebiyat eserlerini ve dergi ile
gazetelerde yayınlanan diğer yazıların birbirlerini bu konuda nasıl desteklediğini incelemek yararlı olacaktır.

rerek öğreten veya ikaz eden, toplumun
değişik kesimleri ve siyasi otorite arasındaki köprüyü de kuran araç olarak değerlendirmek doğru olacaktır. Ayrıca, kullanılan
metinler, içerikleri açısından derginin bakış açısını, sosyal ve siyasal gelişmeler karşısında durduğu yeri de ortaya koyan
zengin kaynaklar niteliğindedir. Buna göre,
Takrir’i Sükun Dönemi’nde, kadın hareketi gibi toplumsal hareketlerin bir popüler
kültür ürünü olan Resimli Ay dergisinde
ne şekilde yansıtıldığını incelemek, bu dönemdeki toplumsal ve siyasal yapının ve
harketlerin daha iyi anlaşılmasına ışık tutmaktadır.
Peyami Safa’nın da belirttiği gibi Cumhuriyet dönemindeki modernleşme hareketini “kitap/doktrin” idealine dayanan
devrimler değil de “hayat”tan alınan ve yaşayarak eksikliklerin giderildiği, toplumdaki tepkiler doğrultusunda gereğe göre
toplum tarafından kabul edilir hale getirilmek üzere değişikliklerin yapılabildiği devrimler (Safa 1938: 174-175) olarak ele
alınabilir. Bu durumda, kitle iletişim araçlarının “hayat”ın içinden ve halk için ürettiği popüler edebiyat ürünleri de önem
kazandığından, Ben İnsan Değil miyim? ve
Dulluğa Veda metinlerini inceleyerek, kitle
iletişim aracı olan bir derginin hem bildiri
özelliğindeki yazı ile, hem de popüler edebiyatı kullanarak belli bir toplumsal hareketi ne şekilde okura yansıttıklarını
görmek mümkündür. Bu özellikle Takriri Sükun gibi bir geçiş rejimi döneminde,
kitle iletişim araçları üzerinden yayınlanan
popüler edebiyat ürünlerinin istenilen ve
gereken değişikliklerin ürünler yayınlan-

Notlar
Örneğin, 1908’de Halide Edip Adıvar,
“Müdafaa-i Hukuku Nisvan” (Kadın
Haklarını Savunma) Derneği’ni kurmuştur (Taşkıran 1973: 38); 1916’da
“Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i İslamiyesi” İstanbul’da kurulmuştur ki bu kurum yardımıyla pek çok kadın iş
bulmuş hatta gönüllü asker olarak, ‘Birinci Ordu-i Hümâyun’a Merbut Birinci Kadın İşçi Taburu’ adı altında
orduda geri hizmette bulunmuşlardır
(Yaraman 2001: 106-108); 1917’de Aile
Hukuku Kararnamesi çıkmış ve evlenmek için Devlet izni, erkeğin ikinci kadınla evlenirken ilk eşten izin alması
gibi poligami konusunda sınırlılıklar getirilmiştir (Göksel 1993: 140); 1919’da
kadınlar, Türk Ocağı tarafından örgütlenen Fatih mitingini düzenleyerek işgal kuvvetlerini protesto etmişlerdir
(Yaraman 2001: 113); Sivas Kongresi’nden sonra, “Anadolu Kadınlar Mü1
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modernleşme hareketini yansıtan, toplumsal bir bellek oluşturma çabasındaki eserlerdir. Bu roman ve öykülerin bir
çoğu, kadın-erkek eşitliği konusunu ele
almış ve Medeni Kanun çerçevesinde
modernleşmeyi içselleştirici bir rol yüklenmişlerdir. (Kânoğlu, 2006: s. 64)

dafaa-i Vatan Cemiyeti” kurulmuş,
Kurtuluş Savaşı sırasında çalışan kadınların katkıları gözönünde bulundurularak, 1923 yılında toplanan Birinci
İktisat Kongresi’nde kadınlara ilgi gösterilmiştir (Yaraman 2001: 118-129);
1922 yılında kız öğreciler Tıp fakültesine kabul edilmiş, 1924 yılında, 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile de
kızlara da erkeklerle birlikte okula gitme hakkı verilmiş ve kısa süre sonra bu
kanunun 87. maddesi değişerek kızlara
ilköğretim zorunlu kılınmıştı (Göksel
1993: 163).

Bu metnin tümünün, dönemin baskıcı yapısındaki, Sabiha Zekeriya’nın cesur söylemini daha iyi anlayabilmek
açısından bir bütün olarak görmenin
yararlı olacağı düşünülerek burada verilmiştir:
4

Takrir-i Sükun Dönemi, Meclis’in
1925’de yaşanan Şeyh Sait ayaklanmasının sonucunda, Takrir-i Sükun Kanunu adıyla bir terör kanunu tasarısını
çıkartması ile başlar. Bu kanun, hükümete, basın özgürlüğünü dilediği gibi
kısıtlayabilmek, gazeteleri kapatabilmek, İstiklal Mahkemeleri’nin kullanımı gibi olağanüstü yetkiler vermiştir. İki
yıl etkin olarak kullanılan ve takip eden
iki yılda ise pek kullanılmadan yürürlükte kalan Takrir-i Sükun Kanunu’nun,
yeni kurulan Cumhuriyet Türkiyesi’ni,
laiklik karşıtlığı, halife yanlılığı, aşırı dincilik ve modernleşme karşıtlığından temizleme
sürecini
oluşturduğu
söylenebilir. Ayrıca bu dönem, bir çok
inkılabın gerçekleştirildiği dönem olması açısından da önemlidir.
2

Birkaç mecmua sahibinin birleşerek Anadolu’daki bayilerine gönderdikleri bir
mektup bu mecmua aleyhine bir dava
açılmasına sebep oldu. Bu davada Resimli Ay ve Çocuk Ansiklopedisi namına
ben de dahil bulunuyorum. Hakkımızı
müdafaa içün arkadaşlarla bir avukata vekalet vermeyi kararlaştırdık. Vekaletnamenin tanzimi içün Eminönü’nde bir
katib-i adle müracaat ettik. İşimizi yapan
katip iki şahide ihtiyaç gösterdi. Orada
biz yalnız dört mecmua sahibi hazır bulunduk. Vekaletnamenin iki nüsha olarak
tanzim edilmesini ve birbirmize şahit olmayı teklif ettik. Katip, gözlerini gözlüklerinin arasından kaldırdı, bir şeyler
söyledi. Uzakta olduğum için yavaşça
dudakları arsında fısıldadığı sözleri işitmedim. Arkadaşlardan biri seslendi:
Sabiha Hanım, sizin şahadetinizi kabul
etmiyorlar, dedi.
Ben insan değil miyim? Dedim...
Hadisenin tuhaflığı karşısında arkadaşlar
güldüler. Katip yavaşça:
Estağfurullah Efendim, dedi. Kanun
böyle...

Takrir-i Sükun Dönemi’nde, Cumhuriyet, Milliyet gibi gazetelerde yayınlanan
tefrika romanlar, Resimli Ay Dergisi’ndeki diğer tefrika romanlar ve öyküler, dönemin, devrimlerin öngördüğü

3
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Eski kanunun öyle olduğunu biliyordum.
Fakat Kanun-ı Medeni’nin benden bu
kadar ciddi bir hakkı esirgemediğini zannediyordum. Daireden gazetelerin posta vazifesile mükellef bir çocuğu
getirttik. O şahit oldu. Ben iki mecmuayı temsil içün orada bulunduğum halde,
diğer iki arkadaşımın “da’vi vekilini tevkil ettiklerine şahidim” sözünü söyleyebilmek selahiyetini bile kazanamadım.
Bu çok basit görünen vaka bana daha
henüz cemaatin ale-l-ade ferdine gösterdiği itimadı bana göstermediğini anlattı.
Bu kanunun sarih manası şudur:
“Kadın daha henüz cemiyette bir ferd
değildir. Her insan çocuğuna tabii bir
hassa olarak verilen rü’yet, hafıza ve şuurdan mahrumdur. Ben, cemiyet, onun
ne gördüğüne, ne hıfz ettiğine ne de taakul ettiğine itimad ederim. Bir kadının
şuurukanun nazarında bir çocuğun şuuru
ile müsavidir. Çocuğun sözüne, rü’yetine, şuuruna nasıl itimad edemezsem kadına da itimad edemem. Kadın cemiyet
içinde ferd değildir. Cemiyetin ferde verdiği medeni, siyasi, insani, ictimai haklar,
vatandaş hakkı, ferd hakkı yalnız onlar
içün mevzu-bahsdir. Kadın daha şuur sahibi olmadığı içün bu haklardan mahrumdur.
Katip adl odasında kanunun bana verdiği cevaptan ben bu manaları çıkardım.
Bana mecmua çıkarmak hakkı, yalnız bu
nesle değil, gelecek nesillere dahi hitab
edecek bir ansiklopedi neşr etmek hakkını veren bir cemiyet, benim daha henüz şuur sahibi bir ferd olmadığımı kabul
etmiştir.
Bana verdiği büyük vazife ile, benden
esirgediği küçük hak arasında müthiş bir
tezad vardı. Bana bütün bir memleketin

irfan ordusuna hitab etmek selahiyetini
vermekle şuurumu kabul etmişti. Şimdi
bir vekaletname tanziminde, şuurumdan
neden, nasıl, ve niçün şüphe ediyordu?
Ben bu iki adamın bir üçüncüyü tevkil ettiklerini gördüm, işittim diyebilmek hakkından niçün mahrumdum? Niçün
Mahrumum?
Vaz-ı kanun bana “sen münferid bir kadın olarak bu hakkı kazanmış olabilirsin.
Fakat ben ale-l-umum kadına hitab ederim, ale-l-umum kadının şuuruna itimadım yoktur” diyemez.
Bu tarz telakki bana Hıristiyanlığın ibtidasında sembolik riyaseti altında toplanan bir ruhban meclisinde kadının canı
var mı yok mu diye geçen münakaşayı ve
bir rey-i muhalefe karşı yoktur kararı veren papazları hatırlattı.
İsviçre kanun maddesinde bu ilk Hıristiyanlığın bir eseri kalmış olabilir. Fakat
Türk kanun maddesinde yeri olmasa gerek.
Kanun, bi-l-hassa kanun maddesinin kadına verdiği bir çok haklar var. Bunlar
naif olmakla beraber ictimai tekamülde
kadının oynadığı role nazaran şayan-ı
şükrandır. Kadına sahib-i imtiyaz olmak,
muallim olmak, doktor olmak hülasa tamamen kadını şuurlu farz ettiren bir çok
şeyler olmak hakkını veren kanun bu gün
artık, “kadının sözüne itimadım yok” diyemez.
Meb’us olmak, kadın siyasi haklarını almak içün hamleler yapmaya çalışan kadınlar aceba kanunun daha bizleri ferd
olarak kabul etmediğinden haberdar mıdırlar? Çünki vatandaşlık hakkı muasır
demokrasilerde kadın erkek her ferdin
hakkıdır. Kadın ferd olamadığı içün tabii
olarak bu haklardan mahrumdur. Türk
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kadını henüz vatandaş değildir. Türk kadını şahid olamaz, Türk kadını vasi olamaz, Türk kadını çocuğunun ve hatta
kendinin sıhhi, ictimai hayatı ile alakadar
olan beledi işlere karışamaz. Kadın daha
henüz müstakil bir ferd değildir. Yanında istinad edecek bir baba, bir zevc veya
bir erkeği yoksa hayat mücadelesinde
mağlub olmağa mahkumdur. Kadının ticaret hayatında hiçbir itibarı yoktur, kadının ailedeki rolü ancak reisine tabi’
olmakdır. Çünkü ailenin reisi erkektir.
Kanıt müstahsil değil müstehlektir. Kadın ferd değil, erkeğin cemiyetin sırtında
yaşayan bir yüktür. Memleketin siyasi
hayatına müdaheleye ise hiçbir hakkı
yoktur. Kadının meb’us olması içün mücadele edenler seri bir atlama hareketi yapıyorlar.
Daha kendilerinin şuur sahibi bir ferd
olarak kabul etmeyen, memleketin sathı,
umranı, terakkisi yolunda ona hakk-ı kelam ve hakk-ı semiy vermeyen bir kanundan, meb’us olmak hakkını istemek çok
yüksek bir atlama değil midir?
Ben intihab hakkımı, siyasi hakkımı istemezden evvel insanlık hakkımı istiyorum. Katib-i adl odasında bana
dairemdeki ale-l-ade memura verdiği insanlık hakkını benden esirgeyen kanundan iddia’m, benim de her ferd gibi
görmek ve gördüğümü bilmek kabiliyetine sahib olduğumu kabul etmesidir. Ben
çocuklarıma karşı veya vatanın her hangi bir çocuğuna karşı vesayet hakkımı istiyorum.
Çocuğumun babası öldüğü zaman şahadet içün dairemdeki memuru kullandığım gibi, uşağımı vasi tayin etmek
küçüklüğünden kurtulmak istiyorum.
Her vatandaşın memleketinin terakkisin-

de, umranına ait meselelerde bir hakk-ı
reyi vardır. Ben çocuğumun ve memleketimin çocuğunun hakkını sathi ile,
memleketin umranı ile alakadar beledi faaliyetde rey hakkını istiyorum, fikrimi beyan edebilmek hakkını istiyorum. Bu
memleket bana “sen bu vatanın çocuğu
değilsin, bu vatanın işleri ile alakadar olamazsın” diyemez. Benim bu toprağa
karşı nasıl bir vazifem varsa bu toprağın
da bana vereceği bir hak var. İşte ben, kanunun her vatandaşa verdiği vatandaşlık
hakkını istiyorum.
Kanun-ı Medeni’nin kadına verdiği haklar arasında ferdiyetini şuurunu inkar etmesi ictimai bir yanlışlıktır. Kadına
verilecek en basit, en mantıki, en ehemmiyetsiz hak, şahadet hakkıdır. Ben bununla, ruhban meclisinde kadının canı
var mı yok mu diye geçen münakaşa arasında hiçbir fark görmüyorum. Biri kadının zü-ruh olduğunu, öteki zi-şuur
olduğunu inkar ediyor. Arada geçen asırlar nazar-ı i’tibara alınırsa bu günkünü,
dünden daha geri farz etmek icab eder.
Beni zi-şuur diye kabul etmeyen bir cemiyette ise, siyasi haklarımı istemeği değil düşünmeyi bile çok seri bir atlama
diye kabul ediyorum. Siyasi hak isteyenlere, vermek mevki’inde bulunanlar; evvela beni bir ferd olarak kabul ediniz, o
zaman her ferd gibi, bana da diğer haklarımı vermek lüzum ve zamanı ister istemez kabul edersiniz. Ben bu gün için
yalnız bir ferd olduğumun, zi-şuur bir
ferd olduğumun kabulünü istiyorum (Sabiha Zekeriya 1927: 2, 48).

Ben İnsan Değil miyim? ve Dulluğa Veda
metinleri Osmanlıca orijinallerinden çalışılmış olup, Osmanlıca’dan çevirisi Fi5
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liz Öğretmen tarafından yapılmıştır.

yınları - 906, Atatürk Dizisi – 27. 2.
Baskı, 1993.

Sabiha Zekeriya, Zekeriya Sertel ile
evlenince, Sabiha Zekeriya Sertel oluştur.
6

Göle, Nilüfer. Modern Mahrem: Medeniyet
veÖrtünme. Metis Yayınları. 5. Baskı, İstanbul, 1998.

Bu bölüm Lowenthal’in önsözünden
alınmıştır.

7

Kânoğlu, Meltem. Takrir-i Sükun Dönemi’nde Türk Modernleşmesinin Tefrika Romanlara Yansımasına Analitik bir Bakış,
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniveristesi, Radyo Televizyon Sinema Bilim Dalı, İstanbul, 2006.

Mektubun yazıldığı tarih 27 Kanun-ı
sani (Ocak) 1928’dir. Popüler edebiyatın güncel olayları ele aldığının altını
çizmek açısından öyküdeki mektubun
tarihinin, öykünün yayımlandığı tarih ile
öykünün konusunun ilham aldığı kadın
hareketlerinin meydana geldiği döneme
yakınlığını vurgulamak önemlidir.
8

Lowenthal, Leo. Literature and Mass Culture: Communication in Society. New
Brunswick, New Jersey: Transaction
Inc., Vol 1, 1984.
Oskay, Ünsal. “David Reisman’ın Görüşleri”. Ankara Üniversitesi Basın Yayın
Y.O. Yıllığı, Sayı VII. Ankara, 1982.
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Özet

Abstract

Dördüncü kuvvet olarak addettiğimiz
basın, kamuoyu oluşturma ve gerçekleri kamuoyuna duyurma gibi önemli bir
sorumluluğu üstlenmektedir. Basın, bu
görevi sürdürürken çoğu zaman iktidarın nefesini de ensesinde hissetmektedir. Birçok zorluğun yanı sıra gazete
patronları da basın çalışanlarına göz
açtırmamakta, gazeteciler yasal ve
sosyal haklarını kullanamamaktadır.
Gazetecilerin büyük bir kısmı 212 Sayılı
Kanun yerine 4857 Sayılı İş Kanunu’na
göre çalıştırılmaktadır. Çalışmada, özellikle 212 Sayılı Kanun ile Değişik 5953 Sayılı Kanun incelenmiş, önemli görülen
noktalar açıklığa kavuşturulmaya çalışılmış ve kanunun günümüzde uygulanırlığı sorgulanmıştır. Konu, yöntem
olarak seçilen literatür tarama ile aydınlatılmaya çalışılmıştır.

Press, which we count as fourth power,
is responsible for the announcement of
realities to the public. While the press is
making this duty, generally behaves in
conflict with the political power. At the
same time, employers also give their
journalists no chance to do anything
else so the journalists can not use their
legal and social right. Most of the journalists, are worked under the law numbered 4857 instead of the law
numbered 212. In this study, especially
the law numbered 212 which contains
the modifications of the law numbered
5953 is studied and the most important
points of this law have been explained
and it’s practicability has been interrogated. The subject has been tried to
be cleared by searching literature
which is selected as an approach.
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Giriş

Dokuz gazete sahibinin emsali görülmemiş bir tehlike olarak bahsettikleri basınla
ilgili kanunların biri, basında çalışanlarla
çalıştıranlar arasındaki ilişkileri düzenleyen
Fikir İşçileri Kanunu, diğeri de Basın İlan
Kurumu teşkiline dair kanundur (İstanbul
Gazeteciler Sendikası 1963: 13, 14).
212 Sayılı Kanun ile Değişik 5953 Sayılı Kanun basın çalışanlarına özel haklar
sağlamıştır. Çalışmada, basın çalışanlarının
haklarını gözeten bu kanunun önemli
maddeleri ayrıntılarıyla incelenmiş ve günümüz basınında uygulanırlığı tartışılmıştır.

Toplumun doğru bilgilendirmesi gibi
önemli bir görevi üstlenen basının, bu gücünü doğru yönlendirebilmesi amacıyla ülkemizde hukuki düzenlemelere gidilmiştir.
Bu düzenlemeler 5 dönemde incelenebilir:
İlki 3008 Sayılı İş Kanunu’dur. Bu kanuna
göre fikir işçileri Borçlar Kanunu’nun
313–354 maddelerinde düzenlenen hizmet
sözleşmesi hükümlerine göre sınırlı bir korumaya alınmıştır (Şakar 2002: 24, 25).
İkinci düzenleme olan Basın Birliği Kanunu ile gazeteciler, bir oda etrafında toplanmışlardır. Birliğin amacı; gazetecilerin
maddi, manevi, bireysel, ortak çıkarlarını
gözetmektir (Yücedoğan 2000: 87; Özsever 2003: 14). Üçüncü olarak Basın Birliği
Kanunu yürürlülükten kaldırıldıktan sonra
gazeteciler tekrar Borçlar Kanunu hükümlerine tabi olmuşlardır (Şakar 2002: 27, 28).
Dördüncü düzenleme, her meslek grubunun kendine özgü çalışma şartlarının özel
kanunla düzenlenmesi düşüncesinin ilk
kez basın çalışanlarına uygulanmasıdır.
5953 Sayılı Kanun’un başlangıçtaki içeriği
itibarıyla en önemli özelliği, o yıllarda kamu kesimi dışında fikir işçisi sayılanlardan
ilk olarak çalışan gazetecilerin işverenleri
ile ilişkilerini ve onları korumayı amaçlamasıdır (Atılgan 2001: 47, 48).
Milli birlik hükümetleri döneminde ilan
müessesesinin işleyişini yasal esaslara bağlayan bir teşkilat oluşturulmuştur. 195 ve
212 Sayılı Kanun’ların çıkarılmasına karşı
gazete sahipleri, üç günlük boykot düzenlemişlerdir. Gazeteciler de patronların bu
protestolarını protesto etmek için bir yürüyüş düzenlemişlerdir (İnuğur 1992: 374).

212 Sayılı Kanun ile Değişik
5953 Sayılı Kanun’un Kapsamı
Basın İş Kanunu’nun “Kanun Şümulü”
başlığını taşıyan 212 Sayılı Kanun ile Değişik 1. maddesi; bu kanunun Türkiye’de
yayınlanan gazete ve mevkutelerle haber
ve fotoğraf ajanslarında her türlü fikir ve
sanat işlerinde çalışan ve İş Kanunu’ndaki ‘işçi’ tanımı kapsamı dışında kalan kimselerle bunların işverenleri hakkında
uygulanacağını ifade etmektedir (Şakar
2002: 45).
A. Can Tuncay’a göre; “İşçi tanımı kapsamı dışında kalma” şeklindeki vurgulama
yasa koyucunun gazeteciyi tam tanımlayamamasından kaynaklanan bir vurgulamadır. Eski İş Kanunu’na baktığımızda bu
kanun zaten fikir çalışması üstün gelenleri
kapsam dışında tutmaktaydı. Bu iki kanun
ayrı iki çalışmayı düzenlemişlerdir. Bu sebeple Basın İş Kanunu’ndaki, İş Kanunu’nda işçi tanımı dışında kalan ifadesi
sadece bir tekrar hükmüdür (1989: 38).
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lı akitte; işin türü, ücret miktarı ve gazetecinin kıdeminin yer alması zorunludur
(md. 4/2). İşin türünün ya da ücretin değişmesi durumunda bu hususların sözleşmeye derc edilmesi (eklenmesi) mecburidir
(md./3) (Şakar 2002: 55). Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen işveren para cezasına mahkûm edilir (md. 26).
Basın iş sözleşmesi türlerine baktığımızda süresi belirli olan-süresi belirli olmayan, tam süreli ve kısmi süreli, deneme
süreli olan ve olmayan şeklinde bir ayırıma
gidebiliriz. Belirli süreli sözleşmelerde bitim tarihi zaten bilindiğinden feshin ihbarına gerek kalmaz. Bitim tarihinde
sözleşme kendiliğinden sonlanır. Gazeteci, iş yerinde günlük ve haftalık çalışma saatlerine uygun olarak tüm çalışmasını
işverene hasrediyorsa böyle bir çalışmayı
konu alan sözleşme tam süreli sözleşmedir. Kısmi süreli çalışan gazetecinin sözleşmesi de iş akdi niteliğinde olduğundan
Basın İş Kanunu’ndan, sendika ve toplu
sözleşme haklarından yararlanır (Şakar
2002: 57, 58).
Sözleşmenin deneme süreli olarak akdedilmesi de mümkündür. Basın İş Kanunu’nun 10. maddesi mesleğe ilk giren
gazeteciler için en çok üç aylık deneme süresinin olabileceğini belirttikten sonra hatalı olarak bu deneme süresi içindeki
gazetecileri stajyer olarak adlandırmaktadır. Uygulamada ise bu durum bazı işverenlerce kötüye kullanılmaktadır. Oysa 10.
maddede gösterilen bu deneme süresi içinde olanlar iş sözleşmesi ile çalışan basın çalışanlarıdır. Basın İş Kanunu’nun 10.
maddesinin 3. fıkrasında stajyer adedinin

Basın İş Kanunu’nun 2. maddesi “İstisnalar” başlığı altında şöyledir: Birinci maddenin şümulü dâhilinde bulunup da
Devlet, vilayet ve belediyeler ve İktisadi
Devlet Teşekkül ve müesseseleriyle sermayesinin yarısından fazlası bu teşekküllere
ait şirketlerde istihdam edilen memur ve
hizmetliler hakkında bu kanun hükümleri
uygulanmaz (Kurt 2005: 89).
3984 sayılı Radyo ve Televizyonların
Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun’un 38. maddesine göre radyo ve televizyon kuruluşlarında haberle ilgili
bölümde çalışanlar da 27 numaralı gazetecilik iş koluna dâhil edilmiş ve Basın İş Kanunu’na tabi olmuşlardır (Şakar 2002: 46).

İş Sözleşmesinin Yazılı
Yapılması Zorunluluğu
Gazeteci ile işvereni arasında kurulan iş
ilişkisi hizmet sözleşmesine dayanır. Bu
sözleşme, işverene fikir işçisinden sözleşmede belirlenen iş türünde hizmet isteme
hakkını vermektedir. Böylece işçinin hizmet alanını saptamakta ve işverenin bu
alan dışında kalan hizmetleri fikir işçisinden talep etme olanaklarını ortadan kaldırmaktadır. Buna karşılık, basın çalışanına da
sözleşme çerçevesi içinde kaldığı sürece
işini iyi niyetle ve gerekli özeni göstererek
yerine getirme zorunluluğu yüklemektedir
(Orman 2000: 6).
İş sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması gerektiği Basın İş Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilmiştir (md. 4/1). Ayrıca
kanunda yazılı sözleşmede yer alması gereken noktalar da şöyle açıklanmıştır: Yazı69

mukaveleli yazı işleri kadrosunun yüzde
onunu geçemeyeceğini hükme bağlanmıştır (Alemdar vd. 2006: 34).

rektiği belirtilmiştir. Gazeteci geçimini aldığı bu ücretle sağlayan kişidir (Karaca
2000: 37, 38).

Fikir ve Sanat İşlerinde Çalışma

İş Karşılığı Ücret

5953 Sayılı Kanun’un kapsamına giren fikir işçileri şunlardır: Başmuharrirlik, muharrirlik, mesul müdürlük, yazı işleri
müdürlüğü, istihbarat şefliği, muhabirlik,
mütercimlik, müsahhiklik, foto muhabirliği, ressamlık, karikatürcülük, istihbarat telsizciliği-radyoculuğu, gazete müdürlüğü ve
idare müdürlüğü gibi her türlü fikir ve sanat işlerinde çalışanlar kanun kapsamına
girmektedir. 5953 Sayılı Kanun uygulanma
alanını mümkün olduğu kadar geniş tutarken 212 Sayılı Kanun bir önceki kanunda
‘fikir ve sanat işlerinde çalışanlar’ diyerek
örnek olarak saydığı kişiler sayılmamıştır
(Atılgan 2001: 64).

Emeği ile geçinen herkes gibi gazetecinin
de yaptığı iş karşılığında ücret alma hakkı ilk
akla gelen hakkıdır. Gazetecinin ne kadar
ücret alacağı gazeteci ve işveren arasında yazılı olarak yapılan akitte belirtilecektir (m.4).
Gazetecinin başlangıçtaki ücreti 2 yılda
bir arttırılacaktır. 4. maddenin son fıkrasına göre “İki yıl gazetede çalışmış olan gazeteci terfie hak kazanır. Terfi, sözleşmede
belirlenen yüzde oranında yapılır” (Oğuzman 1967: 867, 868).
Gazeteci sözleşme maddeleri haricinde
işveren tarafından verilen başka işler, sipariş edilen ya da yayınlanan yazılar için ayrıca ücret almaya hak kazanır (m. 15).
Gazete işletmesinde farklı birimlerde Günümüzde, aynı medya kuruluşu bünyebirçok insan çalışır. Bu çalışanlar gazeteci sinde birçok yayın organı hazırlanmakta ve
olabileceği gibi gazete işletmesinin şoförü, gazetecinin emeği ile hazırladığı bu ürünkapıcısı, bekçisi, muhasebecisi, reklam mü- ler yayın organlarında kullanılmaktadır.
dürü vs., gazetecilik mesleğiyle ilgili olma- Ancak, çoğu zaman gazeteciye bunun için
yan kişiler de olabilir. 212 Sayılı Kanun’da ayrı bir ücret ödemesi yapılmamaktadır.
açıkça belirtilmese de idari, ticari, teknik bö- Basın İş Kanunu’nun 15. maddesindeki
lümlerde çalışan kişilerin gazeteci sayılması hüküm bu uygulamayı kapsamadığı gibi
mümkün değildir (Alemdar vd. 2006: 28). TGS’nin yaptığı toplu iş sözleşmelerinde
de bu konuda gazeteciyi koruyucu hükümlere rastlanmamaktadır (Şakar 2002: 71).
Ücret Karşılığında Çalışma
Fikir ve sanat işinde çalışan bir kişinin gazeteci sayılabilmesi için iş sözleşmesine dayalı olarak yaptığı çalışmanın ücret karşılığı
olması gerekir. 5953 Sayılı Kanun’un 1.
maddesinin 2. fıkrasında gazetecinin çalışmasının ücret karşılığında yapılmasının ge-

Ücretin Ödenme Zamanı
Basın İş Kanunu’nun 14. maddesine göre;
Kararlaştırılan ücret her ay peşin olarak
ödenir. İlave ücretlerin sigorta priminin
ödenmesi mecburidir. Gazetecilere ücret70

hesabıyla 48 saattir. Çalışma süreleri sözleşmeyle azaltılabilir (Şakar 2002: 83).
Kanunda gündüz ve gece çalışmaları
için farklı çalışma süreleri düzenlenmemiştir, gece çalışmasının ne olduğu da açıklanmamıştır. Ek 1. maddenin 5.fıkrasında
fazla mesailerin gece saat 24’den sonrasında ücretin bir misli fazlasıyla ödeneceği kuralı getirilmişse de bu hüküm de sadece
fazla mesailerin ücretinin hesabıyla ilgilidir. Gece çalışması ile ilgili boşluğun İş Kanunu’nun 69. maddesi hükmünün kıyasen
uygulanmak suretiyle doldurulmasının yerinde olacağı ileri sürülmüştür (Alemdar
vd. 2006: 75). İş Kanunu madde 69’a göre: Çalışma hayatında “gece” en geç saat
20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya
kadar geçen ve her halde en fazla on bir
saat süren dönemdir.

leri vaktinde ödemeyen işverenler, bu ücretleri, geçecek her gün için yüzde beş fazlasıyla ödemeye mecburdurlar. Mukavele
müddeti sona ermeden evvel kendisine atfedilebilecek bir kusuru olmaksızın işine
son verilen gazeteci, peşin almış olduğu
ücretin henüz işlememiş bulunan kısmını
iade etmeye mecbur tutulamaz. Gazeteciler her hizmet yılı sonunda işverenin sağladığı karın emeklerine düşen nispi karşılığı
olarak asgari birer aylık ücret tutarında ikramiye alırlar.
14. madde hükümleri gazeteciye ücretin
korunması anlamında diğer iş kanunlarından farklı bir konuma getirmektedir. Bu da
gazetecinin maddi sorunlar yaşamasını engelleyerek düşünce özgürlüğüne hizmet ettiği gerekçesiyle uygun karşılanmaktadır.
Ücretin ödenmemesi durumu cezai
yaptırım gerektirir (md. 27). Ücretin gecikmesi durumunda günlük %5 zamlı ödeme
hükmü, Yargıtay’ın 1973 tarihli “İçtihadı
Bileştirme Kararı” ile bir kamu düzeni
maddesi olarak kararlaştırılmıştır. Bu nedenle de bu oranı azaltmayı ya da yok saymayı amaçlayan sözleşmeler geçersizdir
(Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı T:
24.12.1973, E.4, K.6) (Şakar 2002: 79).

Fazla Mesai

Basın İş Kanunu’nda günlük iş süresi gece
ve gündüz çalışılan iş yerlerinde 8 saat olarak belirlenmiştir. Bu 8 saatin üzerinde yapılan çalışma fazla mesai olarak kabul
edilmelidir. Ek 1. maddede fazla mesainin
3 saati geçemeyeceği şeklinde gazeteciyi
korumaya yönelik hüküm vardır. Bu hükme rağmen gazeteci günde 3 saatin üzerinNormal Çalışma Süresi
de fazla mesai yapmışsa yaptığı fazla
Basın İş Kanunu’nda çalışma süreleri ve çalışmaların tamamı için fazla mesai ücrefazla mesailer ek madde 1’de düzenlenmiş- tine hak kazanabilecektir (Göktaş ve Çil
tir. Bu maddeye göre günlük çalışma süre- 2003: 307, 308).
Fazla mesai ücreti, normal çalışma saati
si gece ve gündüz devrelerinde 8 saattir.
Sürekli gece çalışanların hafta tatili 2 gün ücretinin %50 fazlasıdır. Gazeteci, fazla
olduğundan (md. 19) haftalık çalışma süre- çalışmanın saat 24.00’den sonraya rastlasi bunlar için 40 saat; gündüz çalışanlar için yan saatlerinin ücretini %100 zamlı alır.
ise haftada 1 gün tatil ve 6 günlük çalışma Fazla çalışma ücretleri, müteakıb ücret ile
71

Sözleşmenin Kendiliğinden
Sona Ermesi

birlikte ödenmesi zorunludur. Fazla mesai
ücretlerinin ödenmemesi durumunda her
geçen gün için ücretlerde olduğu gibi %5
zamlı ödenmesi zorunludur (Özek 1962:
76). Yine Ek 1. maddeye göre fazla mesai
saatlerinin hesabında yarım saatten az süreler yarım saat, fazlası ise 1 saat sayılır.

Süresi belirli basın iş sözleşmeleri aksi kararlaştırılmadıkça fesih bildirimine gerek
duyulmaksızın sürenin bitmesi ile kendiliğinden sona erer (Borçlar Kanunu md.
338). Kendiliğinden sona eren böyle bir
sözleşmede gazeteciye kanun, işverene
karşı her hangi bir talep hakkı vermemiştir (Şakar 2002: 93).
Borçlar Kanunu 339. maddeye göre,
sözleşmede belirtilen sürenin dolmasına
karşılık gazeteci çalışmaya, işveren de çalıştırmaya devam ederse sözleşme aynı süreyle ancak en fazla 1 yıl için yenilenmiş
olur. Sözleşme ikinci kez aynı şekilde yenilenirse, sözleşme başlangıçtan itibaren
belirsiz süreli olarak kabul edilmeli ve buna ilişkin fesih kuralları uygulanmalıdır (Şakar 2002: 93). Her ne sebeple olursa olsun
yayının tatil edilmesi halinde çalışanlar tatil tarihinden itibaren 2 ay müddetle ücretlerini alırlar (Basın İş Kanunu md. 17/4).
Aynı zamanda 17. madde gazetecilerin tazminatlarının tercihan ödeneceğini belirtmektedir (Özek 1962: 98).
Borçlar Kanunu’nun 347. maddesinin
1. fıkrasına göre gazetecinin ölmesi durumunda basın iş sözleşmesi sona erer. 347.
maddenin 2. fıkrasına göre de işverenin
ölümü sözleşmeyi kendiliğinden sonlandırmaz (Şakar 2002: 94).

Hafta Tatili
Her altı günlük çalışmanın sonunda gazeteciye bir günlük ücretli hafta tatili izninin
verilmesi zorunludur. Eğer gazeteci sürekli gece çalışması yapıyorsa hafta tatili iki
gündür (md. 19) (Şakar 2002: 86).
2.1.1924 Tarihli Hafta Tatili Hakkında
Kanun’un 2. maddesine göre işçiyi haftada
6 günden fazla çalıştırmak yasaktır. Bu kanuna göre önceleri Cuma günü olarak belirlenen hafta tatili günü 27.5.1935 Tarih
ve 2739 Sayılı Kanun ile “Pazar” günü olarak değiştirilmiştir. Buna göre gazetecinin
Pazar günü tatil yapmaya hakkı vardır. Bununla birlikte Pazar gününden başka bir
gün de hafta tatili iznini kullanabilir (Ek 1.
madde). Hafta tatilinde çalışma fazla çalışmaya girerken Pazar günü dışında başka
bir günde hafta tatili yapan gazeteci fazla
çalışma yapmış sayılmaz (Ek 1. madde)
(Göktaş ve Çil 2003: 309).

Sözleşmenin Tarafların
Anlaşması ile Sona Ermesi

Basın iş sözleşmesinin tarafları olan gaze- Sözleşmenin Fesih Bildirimi İle
teci ve işveren anlaşmaları durumunda
Sona Ermesi
sözleşmeyi her zaman sona erdirebilirler.
Sözleşmenin belirli ya da belirsiz süreli olFesih, sözleşmenin taraflarından birinin
sözleşmeyi sona erdirmeye yönelik irade
masının bir önemi yoktur (Şakar 2002: 93).
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gazetecinin akdi fesheden işveren gözetiminde hizmet süresi dikkate alınacaktır.
Gazetecinin hizmeti 5 yıl ve daha fazla ise,
Basın İş Kanunu’nun 6. maddesinin 4. fıkrasında ihbar öneli 3 ay olarak belirlenmiştir. Ancak bunun için gazetecinin işverenle
olan hizmet ilişkisi aralıksız olması gerekir.
Gazetecinin feshi yönünden ihbar öneli
şöyledir: Basın İş Kanunu’nun 7. maddesinde “en az bir ay evvel” işverene bildirmek
yoluyla gazetecinin hizmet akdini feshedebileceği düzenlenmiştir. Böylece gazetecinin hizmet süresinin belirleyiciliği yoktur.
Akdin süresi ne kadar olursa olsun gazetecinin feshi yönünden ihbar öneli 1 aydır
(Göktaş ve Çil 2003: 37).

açıklamasıdır. Fesih, bozucu yenilik doğuran bir haktır. Bu nedenle irade açıklamasının açık ve belirli olması gerekir. Ancak
taraflardan birinin tutum ve davranışlarından onun sözleşmeye son verdiği anlaşılıyorsa, bu durumda da fesih gerçekleşmiş
kabul edilir. Fesih beyanının karşı tarafa
ulaşması gerekir. Karşı tarafa ulaşmayan
irade açıklamaları hüküm ve sonuçlarını
doğurmaz. Karşı tarafa ulaşan fesih beyanından dönülemez. Henüz karşı tarafa
ulaşmamış olan fesih bildiriminden dönmek ise mümkündür (Sümer 2005: 88, 89).

Sözleşmenin İhbar Süresinin
Bitiminde Sona Erdirilmesi

İşverenin feshi yönünden ihbar öneli şöyledir: Gazetecinin hizmeti 5 yıldan az ise, Haklı Sebeple Derhal Fesih
Basın İş Kanunu’nun 6. maddesinin 4. fıkrasında ihbar öneli 1 ay olarak düzenlen- Basın İş Kanunu’nun 11. maddesine göre
miştir. Önel süresinin tespitinde sözleşmenin süresi ister belirsiz isterse be-

Şekil 1: Basın İş Sözleşmesinin Sona Ermesi
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Şekil 2: Sözleşmenin İhbar Süresinin Bitiminde Sona Erdirilmesi
di feshedemez. Değişikliğin mevkutenin
veche ve karakterinde olması gerekir
(Özek 1962: 86).
Yargıtay’ın 1964 yılında verdiği bir kararında (Yargıtay 9.H.D. 26.10.1964.
E.1964/6723,
K.7191), gazetecinin işvereGazeteci Tarafından Fesih
nin kusuru sonucunda iş akdini bozmuş olGazetecinin, Kanun’un 7. maddesinde ya- ması durumunda 5953 Sayılı Kanun’da
zılı ihbar süresine uymadan akdi feshede- tazminatın düzenlenmemiş olduğu belirtibilmesi 11. maddeye göre mümkündür. 11. lerek, özel kanunda hüküm bulunmayan
maddeye göre “bir mevkutenin dünya gö- hallerde genel yasaya gidileceği ve Borçlar
rüşünde gazeteci için şeref veya şöhretini Kanunu’nun 325 ve 345. maddelerinin
veya genellikle manevi menfaatlerini ihlal uyuşmazlığın çözümünde dikkate alınacağıedici bir durum olduğunda gazeteci ihbar nı kabul etmiştir (Göktaş ve Çil 2003: 94).
müddetini beklemeden akdi feshedebilir.
Bu maddenin uygulanabilmesi için gazete- İşveren Tarafından Fesih
cinin şeref ve şöhretini veya manevi değerlerine zarar verici bir yeni durumun Basın İş Kanunu, iki durumda işverenin
ortaya çıkması gereklidir. Buna göre gaze- sözleşmeyi haklı nedenlerle derhal fesheteci, işyerine girdiği zaman mevcut olan bir debileceğini belirtir:
durumu ileri sürerek 11. maddeye göre akBirincisi görevin ifasıyla ilgili konularlirli olsun kanunda belirtilen haklı nedenlerden biri varsa gazeteci veya işveren tarafından ihbar süresi verilmeksizin derhal
sona erdirilebilir (Şakar 2002: 95, 96).
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ne akdi fesih yetkisi vermez. Buna karşılık
eylem ve hareketin gazetecinin yarattığı
eserin sonucu olması şart değildir. Örneğin, bir muhabirin resmi bir basın toplantısına aşırı şekilde sarhoş gelmesi, 11.
maddenin takibini gerektiren bir sebeptir.
Bunların yanı sıra, bir hizmetin kusurlu ifası veya hiç ifa edilmemesi, işverene 11.
maddeye dayanarak akdi feshetmek yetkisini vermez (Özek 1962: 91, 92).
İkincisi de gazetecinin hastalığının altı
aydan fazla uzaması durumudur. 12. maddeye göre işveren böyle bir durumda tazminat ödeyerek sözleşmeyi feshedebilir.
Söz konusu olan derhal fesih olduğundan
ihbar tazminatı ödenmez. Gazetecinin
hastalığı görevini yapmasına mani olmuyorsa işveren bu sebeple sözleşmenin feshi yoluna gidemez. Hastalık nedeniyle

da gazetecinin bilerek veya ağır bir ihmali
sonucunda yayın organının itibar ve şöhretine zarar verecek bir harekette bulunmasıdır. (md. 11/3) Şakar’a göre, bu
durumda ihbar tazminatı söz konusu olmadığı gibi kıdem tazminatı da ödenmez.
Ayrıca, gazeteci peşin almış olduğu ücretin işlememiş bulunan kısmını da geri vermek zorundadır. Kanunun 14. maddesinin
3. fıkrasındaki karşıt kavramından bu sonuç çıkmaktadır (Şakar 2002: 97).
Gazetecinin yayın organının itibar ve
şöhretine gölge düşürecek fiil ve hareketinin mevcudiyeti gereklidir. Bu eylem ve
hareketlerin gazetecinin mesleği ile ilgi olmaması gerekir. Mesela, gazetecinin kumarbaz, alkolik v.s. olması bir yayın
organının şeref ve itibarına gölge düşürse
dahi mesleği ile ilgili olmadığından işvere-

Şekil 3: Sözleşmenin Derhal Sona Erdirilmesi
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Geçersiz Feshin Sonuçları

işten çıkarılan gazeteci 1 yıl içinde iyileşirse işveren, gazeteciyi öncelikle işe almak
zorundadır (md. 12/2) (Şakar 2002: 97).

4773 sayılı İş Güvencesi Kanunu’nun
13/D maddesine göre;
İşverence geçerli sebep gösterilmediği
veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı
mahkemece tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir
ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi
başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe
başlatmaz ise, işçiye en az altı ay en çok bir
yıllık ücreti tutarında tazminat ödemekle
yükümlü olur. Mahkeme feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat
miktarını da belirler. İşçinin mahkeme kararının kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre içinde en çok dört aya kadar
doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları
kendisine ödenir. Bildirim süresine ait ücret işçiye peşin ödenmişse, bu tutar yukarıdaki hükümlere göre yapılacak
ödemeden mahsup edilir. İşçiye bildirim
süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait
ücret peşin olarak ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir.
İşçi, kesinleşen mahkeme kararının tebliğinden itibaren altı iş günü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak
zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda
bulunmazsa, işverence yapılmış olan fesih
geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece
bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.
Birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri
sözleşmeler ile hiçbir suretle değiştirilemez; aksi yönde sözleşme hükümleri geçersizdir.
(http://www.calisma.gov.tr/mevzuat/4773_is_degisiklik.htm 03.09.2006).

Deneme Süresi İçinde
Derhal Fesih
Mesleğe ilk başlayan gazeteciler için deneme süresi en çok üç aydır. Bu süre içinde
taraflar iş akdini ihbar müddetine ve tazminat yükümlülüğüne tabi olmaksızın feshedebilirler (md. 10/1).

Sözleşmenin Feshinde
Usul ve Feshe İtiraz
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 19. maddesine
göre, işveren fesih bildirimini yazılı olarak
yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir
şekilde belirtmek zorundadır. Hakkındaki
iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin
davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle
feshedilemez.
İş Kanunu’nun 20. maddesine göre,
hizmet akdi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı iddiası ile
fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava
açabilir. Toplu iş sözleşmesinde hüküm
varsa veya taraflar anlaşırsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür. Feshin
geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde
sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde
kesin olarak karar verir.
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Toplu İşçi Çıkarma

Sözleşmenin Sona Ermesinin
Hukuki Sonuçları
4773 Sayılı Kanun, İş Kanunu’nun 24.

maddesini değiştirmiştir. “İşveren, ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme,
işyeri ve işin gerekleri sonucu topluca veya bir ay içinde toplam en az 10 işçinin iş
akdini feshetmek istediğinde bu en az 30
gün önceden bir yazı ile işyeri sendika temsilcilerine veya işçi temsilcilerine ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumu’na
bildirir. Bu bildirimde işçi çıkarmalarının
sebepleri, çıkarılacak işçi sayısı ve grupları
ve işe son verme işlemlerinin ne kadarlık
bir zaman diliminde gerçekleşeceğine ilişkin bilgilerin bulunması zorunludur.
Bildirimden sonra temsilcilerle işveren
arasında yapılacak görüşmelerde toplu işçi çıkarmanın önlenmesi ya da çıkarılacak
işçi sayısının azaltılması yahut çıkarmanın
işçiler açısından olumsuz etkilerinin en aza
indirilmesi konuları ele alınır. Görüşmelerin sonunda toplantının yapıldığını gösteren bir belge düzenlenir. Fesih bildirimleri,
işverenin toplu işçi çıkarma isteğini bölge
müdürlüğüne bildirmesinden otuz gün
sonra hüküm doğurur.
İşyerinin bütünüyle kapatılarak kesin ve
devamlı surette faaliyete son verilmesi halinde, işveren sadece durumu en az 30 gün
önceden ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirmek ve işyerinde
ilan etmekle yükümlüdür” (Şakar 2002:
103, 104). Aynı düzenlemeler 10.6.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu’nun 29. maddesinde getirilmiştir.

İhbar Tazminatı
Gazeteciye, akdin işveren tarafından feshi
durumunda ödenen ve akdin feshedilmesi
nedeniyle doğan bir tazminattır. Bu tazminatın hesaplanmasında gazetecinin hizmete girdiği tarih önemli değildir. Gazetecinin
o iş yerinde işe başladığı tarih esas alınır ve
en son aldığı ücret üzerinden tazminatı verilir. İşveren maddi imkânsızlıklar nedeniyle bir seferde tazminatı ödeyemediği
takdirde bir yılı geçirmeden tazminatı 4
taksit halinde ödeyebilir (Özek 1962: 94).
Ölüm Tazminatı
Gazetecinin ölümü nedeniyle iş akdinin
son bulması halinde 5953 Sayılı Kanun’un
18. maddesinde ölen gazetecinin eşi ve çocuklarına bunlar bulunmadığı durumda
geçimi kendisine terettüp eden ailesi efradına ölen gazetecinin aylık ücretinin üç
mislinden az olmamak üzere kıdem hakkı
tutarında ölüm tazminatı verileceği belirtilmiştir (Göktaş ve Çil: 2003: 253).
Bu tazminatın kıdem tazminatı olup olmadığı tartışma konusudur. Şakar’a göre,
212 Sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle, 18.
maddedeki tazminatın niteliğinde değişikliğe gidilmiştir. Ölüm tazminatı, önceden
kıdem tazminatıyla bağlantısı olmayan ayrı bir tazminat iken yapılan değişiklikle kıdem tazminatının ödeneceği durumlardan
birinin de gazetecinin ölümü hali olduğu
belirtilmiştir. Toplu İş Sözleşmelerinde
ölüm halinde hak sahiplerine ödenecek kı77

dem tazminatının dışında, işverenin cena- cinin kıdem tazminatına esas kıdemi mesze masrafı ve ölüm yardımı ödemesi de leğe ilk giriş tarihinden itibaren hesaplanır
(md. 6/2). Bu tarih, Başbakanlık Basın Yavurgulanmıştır (Şakar 2002: 107, 108).
yın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
bünyesinde bulunan ve 9. madde gereğince
Kıdem Tazminatı
işverenin verdiği beyannamedeki bilgilerin
Kıdem tazminatı, belirli bir süre çalışmış işlendiği sicildeki kayıtlara göre tespit edilir
olan ve kanunla gösterilen nedenlerden bi- (Şakar 2002: 109, 110).
ri ile sözleşmesi feshedilen gazeteciye ya
Kanunun 6. maddesi düzenlemiş buda ölümü durumunda hak sahiplerine iş- lunduğu kıdem tazminatına esas olarak gaveren tarafından yasal bir yükümlülük ola- zetecinin hizmete girişini göz önünde
rak ödenmesi gereken bir paradır.
bulundurmuştur. Bu durumda bir gazeteBasın İş Kanunu’nda “kıdem tazmina- ci 25 sene bir işyerinde beş sene de diğer
tı” kavramıyla beraber “kıdem hakkı” kav- bir işyerinde çalışsa burada akdin feshi haramı da kullanılmaktadır. Bu durum, farklı linde işveren 30 sene üzerinden tazminat
tartışmalara neden olmaktadır. Gazetecile- ödeyecektir. Özek’e göre bu otuz yılın tazrin kıdem tazminatlarıyla ilgili düzenleme- minatını ödeyen işveren bu tazminat içinlerden biri kanunun 6. maddesinde diğeri deki hisselerini ödemeleri için daha evvelki
de 11. maddesinde yer almıştır. Altıncı işyerlerine müracaat edebilir. Yani rücu
madde, sözleşmenin işveren tarafından hakkı vardır (Özek 1962: 95).
feshini öngörürken, 11. madde ise gazeteÇalışmadan ya da başka bir meslekte
ci tarafından feshini düzenlemektedir çalışarak geçirilen süreler kıdemden sayıl(Korkmaz 2004: 58).
mamalıdır. Sicilde aksini ispat eden bir kaGeçmiş yıllarda kıdem tazminatının bir yıt yoksa gazetecinin çalışmasını sürekli
fondan karşılanması tartışılmıştır. İşçi sen- devam ettirdiği kabul edilir. Deneme süredikaları, kıdem tazminatını istihdam gü- si de gazetecinin kıdemine dahildir.
Kanunun istediği 5 yıllık süre Toplu İş
vencesi
olarak
düşünürler.
İşçi
sendikalarına göre kıdem tazminatı ne ka- Sözleşmeleri ile 1 yıla indirilmektedir (Şadar ağırlaşırsa işçi çıkarmak işveren için kar 2002: 110, 111).
zorlaşacaktır. Oysa kıdem tazminatı bir
fondan ödenecek olursa işverenin hiçbir Sözleşmenin İşveren Tarafından
kaygısı kalmayacak ve işçi çıkarması kolay- Feshedilmesi
laşacak (Kutal 1980: 216).
Basın İş Kanunu’nun 6. maddesinin
başlığı
ile 3. ve 7. fıkralarından anlaşılacaKıdem Tazminatına Hak
ğı üzere işverence hizmet akdinin feshi haKazanma Şartları
linde gazeteci kıdem tazminatına hak
Meslekte en az 5 yıl çalışmış olan gazeteci- kazanacaktır. Maddede işverenin fesih billere kıdem hakkı tanınır (md. 6/1). Gazete- dirimi ile sözleşmeyi sona erdirmesi ve kı78

dem tazminatı düzenlendiğine göre gazetecinin kıdem tazminatı alabilmesi için süresi belirli olmayan hizmet akdinin işveren
tarafından fesih bildirimi ile sona erdirilmesi gerekmektedir. İşveren sözleşmeyi ister usulüne uygun olarak ister usulsüz
olarak (ihbar öneline uymadan) feshetsin,
gazeteciye kıdem tazminatı ödenmelidir.
İşveren, hizmet akdini haklı nedenle, örneğin Basın İş Kanunu’nun 11/3 maddesinde yazılı hakka dayanarak feshederse,
gazeteciye kıdem tazminatı ödemek zorunda değildir (Göktaş ve Çil 2003: 54).
Ancak basınımızda uygulamalar, çoğu
zaman kanunlarda yazdığı şekliyle olmamaktadır. Belki de ortada feshedilecek bir
sözleşme dahi yoktur. Emin Çölaşan’ın konu ile ifadeleri çarpıcıdır: Bastırdılar, medyada sendikayıyok ettiler! Ortalık dikensiz
gül bahçesi oldu. İletişim Fakültelerini bitiren pırıl pırıl gençleri yıllar boyu hem sigortasız, hem de bir kuruş maaş vermeden
çalıştırıp köle düzeni kurdular. Kıdemli kıdemsiz hemen hemen bütün gazeteci arkadaşlarımızın
meslek
heyecanını
törpülediler (Çölaşan 2007: 204, 205).
Farklı bir örnek olarak muhabir Kamuran
Zeren’in kovulmasını gösterebiliriz: Hürriyet Gazetesi ilginç bir işten çıkarmaya
imza attı. Ankara’nın en deneyimli muhabirleri arasında gösterilen, ancak bir süredir kanser tedavisi gören Kamuran
Zeren’in performansı düşük denilerek işine son verildi (…, 2007: 22).

düzenlendiği 6. maddenin başlığı “Akdin
işveren tarafından feshi ve kıdem tazminatı” olup gazetecinin feshi bu maddede yer
almamıştır. Anılan kanunun 7. maddesi ve
“Akdin gazeteci tarafından feshi” başlıklı
olup burada kıdem tazminatı düzenlenmemiştir. Bu konuda 11. maddenin ilk iki fıkrasında gazetecinin ihbar mühletini
beklemeksizin fesih hakkı ve tazminat hakkı ile ilgili kurallar vardır. Maddede bahsedilen tazminatın kıdem tazminatı olup
olmadığı tartışmalı olmakla beraber Yargıtayca kıdem tazminatı olduğu kabul edilmektedir. Oğuzman, akdi kendisi fesheden
gazetecinin kıdem tazminatına hak kazanamayacağını kabul etmekle birlikte 11.
maddedeki tazminatın kıdem tazminatı olmadığı Borçlar Kanunu’nun 345. maddesine göre hesaplanacak bir tazminat olduğu
görüşündedir (Göktaş ve Çil 2003: 55).

Kıdem Tazminatının Miktarı
ve Hesaplanması
Kıdem tazminatının hesabında belirleyici
bir unsur olan ücret, akdin sona erdiği tarihteki son ücrettir. Basın İş Kanunu’nun
6. maddesinde sözü edilen ücret “giydirilmiş ücret” diye tabir edilen ücret olmayıp
fesih tarihindeki “temel” (kök) ücrettir.
Kıdem tazminatının son ücret üzerinden hesaplanacağı hususunda herhangi bir
sorun bulunmamaktadır. Ancak, bu son
ücretin ne olduğu hususunda uygulamada
bir takım sorunlar yaşanmakta, bir kısım
işverenler bu ücreti bordroda yer alan son
ücret olarak ele alırken Yargıtay bunun
bordroya yansıtılmayan gerçek ücret olduğunu kabul etmektedir. Uygulamada sıkça

Sözleşmenin Gazeteci
Tarafından Feshedilmesi
Basın İş Kanunu’nda kıdem tazminatının
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Yargıtay 9. H.D. 27.09.2000. E.8155,
K.12627 sayılı kararında, gazeteciler için
ödenecek kıdem tazminatında en yüksek
banka mevduat faizi uygulanamayacağı,
Basın İş Kanunu’nda böyle bir hükmün
yer almadığı belirtilmiştir.
Kıdem tazminatı almaya hak kazanan
gazetecinin, işverene bir ihtarname gönderip, onu temerrüde düşürdükten sonra alacağını yasal faiziyle birlikte alabileceği
Yargıtay 9. H.D. 10.10.2001. E.12273,
K.15701 sayılı kararıyla hükme bağlanmıştır (Korkmaz 2004: 66).
Kanunlar uygulanıyor mu? Ümit Otan,
kitabında şu örneği veriyor: Ali Haydar
Yurtsever, on altı yıl emek verdiği gazetesi Milliyet’ten iki yıl önce 28 Şubat 2001’de
sözleşmesi feshedilerek çıkarılıyor. Türkiye’nin en güçlü medya grubu on altı yıldır
çalıştırdığı gazetecisinin kıdem tazminatını
ödemiyor (Otan, 2006: 50, 51). Otan, bu
konuda tek suçlunun medya patronları olmadığı, gazetecilerin de zamanında hakkını aramadığı noktasında serzenişte
bulunuyor.

rastlandığı üzere, bordrodaki ücret miktarı ile işçinin fiilen aldığı ücret farklı bulunmakta; kötü niyetli bazı işverenler
yükümlülüklerini hafifletmek amacıyla gerçek dışı kayıtlar tutmaktadır. Bu kötü kullanmaya set çeken Yargıtay kararında,
gerçeği yansıtmayan bordrodaki ücretini
kıdem tazminatının hesabında esas alınamayacağı hükme bağlanmıştır (Korkmaz
2004: 63, 64).
Hizmet akdi kıdeme hak kazanacak biçimde son bulan gazeteciye feshedilen akdin ilgisi olan her hizmet yılı veya küsuru
için, son aylığı esas alınmak suretiyle her
yıl için bir aylık ücreti miktarında tazminat
verilir. Ancak, yıllık hizmetin altı aydan az
kısmı dikkate alınmaz (md. 6/2)
(http://www.isguc.org/ahmet1.htm
16.08.2006).
Basın İş Kanunu hesaplamada tavan sınırlaması getirmemiştir. Kıdem tazminatı
hesabında yalnızca 5953 sayılı Basın İş Kanunu kapsamında gazetecilik mesleğinde
çalışılan süre dikkate alınacaktır. İşçilikte
geçen ya da Basın İş Kanunu’nun istisnaları dâhilinde kalan çalışmalar kıdem tazminatı hesabına alınmaz (Göktaş ve Çil
2003: 57).

Sonuç

Sosyal hukuk devleti olmanın gereği çalıKıdem Tazminatının Ödenmesi şanların kanun ile korunmasıdır. Maalesef
pek çok sektörde olduğu gibi basın sektöKıdem tazminatı bir defada ve derhal öde- ründe de gazeteciler yasal ve sosyal haklanir. İşveren maddi sıkıntı nedeniyle tazmi- rını kullanamamaktadırlar. Bu noktada
natı bir defada ödeyemiyorsa işyerinin bağlı sosyal hukuk devleti olmak da kanunlar da
bulunduğu vergi dairesinin o işletmenin za- sadece kitaplarda kalmaktadır. Çünkü hurar etmekte olduğuna ilişkin kararı üzerine kuk göz göre göre çiğnenmektedir. Bunun
ödeme en çok 4 taksitte yapılır ve bu taksit- çaresi örgütlenmektir. Ancak sendikaya
lerin tamamının süresi bir yılı geçemez üye olmak anayasal bir hak olduğu halde
(md. 6/son) (Şakar 2002: 115, 116).
gazeteciler işsizlik baskısıyla bu haklarını
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sih madde 11/3 uyarınca ya da gazetecinin
hastalığı altı aydan fazla sürerse gerçekleşir.
Meslekte en az 5 yıl çalışmış olan gazetecilere kıdem hakkı tanınır. Gazetecinin
kıdem tazminatına esas kıdemi mesleğe ilk
giriş tarihinden itibaren hesaplanır. Kıdem
tazminatı bir defada ve derhal ödenir. Eğer
düşük ücret üzerinden sigorta primi ödenmişse bu durum gazetecilerin emekli maaşlarına da aynı şekilde yansıyacaktır.
Ayrıca ihbar ve kıdem tazminatı da bordroda yazan ücret üzerinden hesaplanacağından önemli kayıplar söz konusu
olmaktadır.
Sorun tek taraflı değildir. Sorunun çözümü için üçlü sacayağının dengede durması gerekmektedir: Gazeteciler, sendika
ve devlet. Gazeteciler de üzerlerine düşen
görevi yerine getirmeli ve öncelikle örgütlenmeliler, sendikaya destek olmalıdırlar.
Diğer taraftan devlet, caydırıcı yaptırımlar
ortaya koymalı ve uygulanmasını sağlamalıdır.

da kullanamamaktalar. Diğer taraftan tekelleşme, basın çalışanlarının iş değiştirmelerine de engel teşkil etmektedir. Zira
kıpırdayacakları alan sınırlıdır.
İş akdi zorunluluğu çoğu işveren tarafından uygulanmamaktadır. Stajyer gazeteci adı altında işe alınan yeni mezun gençler
kanunda belirtilenin aksine uzun yıllar stajyer olarak ve sosyal güvenlikten yoksun
olarak çalışmaktadır.
212 Sayılı Kanun ile Değişik 5953 Sayılı Kanun’un 15.maddesinde belirtildiği
gibi gazeteci sözleşme maddeleri dışında
bir iş yaptığında ayrıca ücret almaya hak
kazanmaktadır. Oysa işveren havuz sistemi
ile bir gazetecinin çalışmasını diğer yayın
organlarında da kullanabilmektedir ve bunun için ücret ödememektedir. Kısaca taşeronlaşma ve havuz sistemi sömürünün
bir başka şeklidir.
Basın İş Kanunu’na göre günlük çalışma süresi gece ve gündüz devrelerinde sekiz saattir ve sekiz saatin üzerinde yapılan
çalışma fazla mesaiye girmektedir. Fazla
mesai normal çalışma ücretinin %50 fazlasıdır. Her altı günlük çalışmanın sonucunda gazeteciye bir günlük ücretli hafta tatili
izninin verilmesi mecburidir.
Basın İş Sözleşmesi 3 şekilde sona erer:
Sözleşmenin tarafların anlaşmasıyla sona
ermesi, sözleşmenin kendiliğinden sona
ermesi ve sözleşmenin fesih bildirimi ile
sona ermesi. Fesih bildirimi ile sona ermesi iki şekilde olur: Haklı sebeplerle derhal
ve ihbar süresinin bitiminde.
Haklı sebeplerle derhal fesih iki şekilde
incelenir: Gazeteci tarafından fesih ve işveren tarafından fesih. İşveren tarafından fe-
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Abstract

Dünyanın birçok yerinde faaliyet gösteren internet
gazeteciliğinin genelde “haber eleştirisi” ya da “haber gözlemciliği” ilkesine göre işlev görmesinden de
hareketle diyebiliriz ki, bağımsız haber siteleri, yalnızca egemen medyanın sunduğu hakikat tanımlamalarını
eleştirel
açıdan
yeniden
gözden
geçirmekle yetinmezler, aynı zamanda önemli bazı
demokratik ve alternatif açılımlar da sunarlar. Başta internet olmak üzere, sanal ortamda yayın yapan eleştirel haber siteleri, zaman ve mekân
farklılıklarını ortadan kaldırarak sağladıkları geniş
çaplı iletişimsel bütünleşmeyle, hızlı küresel içerik
akışlarının neden olduğu “yersiz yurtsuzlaştırmaya”
karşı da farklı kimliklere yeni aidiyet biçimleri kazandırmaktadırlar. Bu konuda Arjun Appadurai tarafından geliştirilmiş olan “mediascape” kavramı, söz
konusu küresel hareketlilik karşısında kültürel kimliklere ve kimlik siyaseti temelli aidiyetlere ilişkin operasyonel bir niteliği açığa vurmaktadır. Diasporik ve
yersiz yurtsuzlaşmış yığınların hızla çoğalması ve düşünsel göçebelik deneyimini analiz eden Appadurai, aşırı akışkan küresel enformasyon hareketliliğiyle
elektronik medyaların eşzamanlı gelişiminin ulusal
politika ve kültürlerin belirlenmiş sınırlarını zorlayan
yeni sanal aidiyet biçimleri yaratımını mümkün kıldığını belirtmektedir. Bu çalışmada, bu saptamaların
ışığı altında cisimleşen kimi sorunları da unutmadan,
genel olarak, internet konusu, özgür bilgilenme ve
demokratik tartışmaya yaptığı ciddi katkılardan dolayı, pandoranın kutusunun esinlediği bir iyimserlikle
değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda, demokratik tartışma kültürünün gelişmesi, çokkültürlülük, bilgiye erişim hakkı, siyasal kimlik ve aidiyet
kavramlarındaki değişim ve dönüşümler, temsilde
adalet, eşit söz hakkı, v.b. konular, son yıllarda sanal
ortamda filizlenmeye başlayan yeni bazı habercilik
biçimleri ve düşünce-tartışma platformları olan
“blog” gazeteciliği (diğer bir deyişle, “sanal ortam
günlükleri”) ile wiki’ler ve “açık yayıncılık” türleri üzerinden tartışmaya açılmaktadır.

It can be said that according to the functions of internet journalism’s “critic of news” and “observation of news” principles that are active all over the
world, independent news web sites not only review
critically the definitons of the truth that the dominant media propose, but also propose some of the
important democratic and alternative expansions.
New critical news web sites that broadcast on the
cyber sites, chiefly on internet; demolishing time
and space variations and getting a wide integrated communication, and different identities
also gain new identications against delocalisation
that a fast developing global trend caused it. The
“mediascape” concept which was eleborated by
Arjun Appadurai reveals an opetatoinal qualification concerning culturel identity and new identity
on cultural policy as a responnse to this global unstability. Appadurai who analyses the increase of
the dislocated and diasporic crowd and the experience of the nomadism of intellectuals denotes
that an overflow of the instable global information
and the spontaneous development of electronic
media that made the creation of new cyber identity forms possible which force the defined national
policy and cultural limitations.
In this paper the issue of internet is tried to asses the
optimitically that the Box of Pandora inspied by
taking some concrete matters into account and
thanks to the contributions to like the democratic
arguments and independent informing in general.
In this context, the subjects like the development
of democratic argumantative culture, multi-cultures, the right of getting information, the transformation and changes in political identity and
concepts of identity, represented justice, equal
right of saying, etc. Are opened for discussion by
relating to “Blog Journalism” (in other word; virtual
journals) which is a sort of new journals and opinion-argumentation platform, and Wiki and an
open-publishing genres.
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lerin de “ses”e kavuştuğu demokratik bir
ortamı sağlamaya dönük sunduğu olanaklardır.
Bu yeni iletişim teknolojisinin sağladığı
alternatif olanaklardan biri de internet yoluyla eğitim alanında göze çarpmaktadır.
Neredeyse, öğretmen-öğrenci ilişkisinde
öğretmenin yerini alan bir büro bilgisayarıyla, artık her alanda bilgi toplamak ve eğitici etkinliklerde bulunmak mümkündür.
İnternet, eğitim CD’lerinden, belli mesleklerin ve becerilerin öğrenilmesine ilişkin simülasyon programlarına kadar pek çok
öğretim tekniğinin vazgeçilmez sanal mekanıdır. Teknoloji destekli eğitim sayesinde, çok kısa sürede ve daha az maliyetle
geleneksel eğitim yöntemlerinin ve mesleki formasyonların edinilmesinin mümkün
kılınması, internetin en son harikalarındandır. Yine bu sayede, artık öğrencilerin “sanal ortamlar”, “zekâ oyunları” ve “akıl
hocası ağlar” yardımıyla öğrenme süreçlerine katıldıkları; dahası, artık kişisel olarak
okula gereksinme duymadıkları gibi, öğretmenlere de ihtiyaç duymadıklarını iddia
edenler bile vardır. Tüm bu yönleriyle internet, böyle düşünenlere göre, bir “süpermedya”dır (Baggaley, 2006). Elbette bu
iddiaların geçerlilik derecesi ve özünde öğretmen-öğrenci karşılıklı ilişkisine ve etkileşimine dayalı eğitim anlayışının
geleneksel “sıcaklığı” açısından taşıdığı sakıncaların tartışılabilirliğini saklı tutmak
koşuluyla.
İnternet’in ticari açıdan sunduğu olanaklar da, bu aracın günümüzün yeni merkantilist düşünce pazarını (başka bir
deyişle, “yeni korumacı” ekonomik bakış
açısını) oluşturduğu şeklindeki görüşlerle

Pierre Fouilhoux’un da belirttiği üzere, öncelikle “bağımsız haber siteleri, uluslararası gazetelerin sahip olamadıkları kadar
büyük bir dürüstlüğe sahip, bağlanımcı
(angaje) basın ve habercilik anlayışına girişe de olanak sunarlar” (Fouilhoux, 2005).
Fouilhoux’un görüşüne göre, haber siteleri ve özellikle internet, temsil ettikleri
alternatif medya nitelikleriyle, salt enformasyonun farklı sunulmasının da ötesinde
önemli bir amaca hizmet etmektedir. Bu
yeni medyanın en önemli özelliği, öncelikle, egemen / küresel medyanın kaçınılmaz
biçimde tabi olduğu ticari voyörizm1 ve
reklamcılıkla gizli anlaşma yapmayı reddetmeleridir. Fouilhoux’a göre, yine bu önemli özgün niteliklerinden dolayıdır ki,
“bütün bir Irak Savaşı boyunca, Amerikan
halkı bile, kitlesel olarak yabancı gazetelerle eleştiri sitelerini takip etme gereği duymuştur” (Fouilhoux, 2005).
Anti-hegemonyacı, neo-liberalizm ve
uzmanlık karşıtı haber sitelerinin sundukları kolektif “eylem repertuarı”na karşı oldukça övgü dolu şeyler söyleyenlerden
birisi de Arjun Appadurai’dir. Appadurai,
Bombay’ın “gri pazaryerlerini” betimlerken, internetten ve net kullanıcılarından
“sürgünde olmayı peşinen kabullenmiş
medya militanları” şeklinde söz etmektedir (Appadurai, 2001: 91). Appadurai’nin
işaret ettiği şey, İnternet’in, sıradan yurttaşlar için egemen medyanın belirlediği
alanlar dışına belli bir kaçış çizgisi yaratmanın yanı sıra, toplumun anaakım düşünce iklimi içerisinde barınma olanağı
bulamayan bazı siyasal ve radikal söylem84

duymalarına neden olmaktadır” (Atabek,
2001: 130). Bu ve benzeri gelişmeler için
sunduğu yeni olanaklarla internetin e-pazarlama (e-marketing) şeklinde tanımlanan
yeni bir elektronik ekonomi alanının doğuşunu hızlandırdığı da, yine savunulan
görüşler arasındadır.
Öte yandan, internetin tüm bu olumlu
katkılarının yanı sıra, bir enformasyon aşırılığı ve belirsizlikler ortamı olarak içerdiği sorunlar da bir başka ciddi olumsuzluğu
açığa vurmaktadır. Nitekim herhangi birisi, herhangi bir web sitesinde bir araştırma
yaptığında, göze çarpan başlıca problem,
a) Ticari işletmeler tarafından internet
enformasyon enflasyonunu simgeleyen bir
kullanımının yaygınlaşması,
belgeler yığını ile karşı karşıya kalmasıdır.
b) İnternetin eğlence içerikli enformasBu, gerçekten de aranan asıl şeyin bulunayon alanında kullanılması,
bilmesi anlamında ciddi bir sorundur. Bu
c) Siber-cehalet probleminin tek tek kianlamda, bilgiye erişebilme özgürlüğü, taşilerle ilgilenilerek çözümlenmesi,
mamıyla kaotik bir özgürlükler alanı, ya da
d) Online mağazalar yoluyla para kadaha iyisi, bir “özgürlüksüzlükler” alanıdır.
zanmanın yaygınlaşması,
Web dünyası aynı zamanda içerdiği zene) İnternet gazeteciliğinin yaygınlaşmaginlikler oranında kaotik bir evrendir. Yine
sı (Raymond, 2006).
bu çerçevede bir başka sorun, internet orGerçekten de söz konusu internet kul- tamında yayımlanan etik dışı enformaslanım yaygınlığının özellikle ticari etkinlik- yonlara ilişkin hiçbir etkili hukuki
ler alanındaki uzantıları dikkat çekici yaptırımın uygulanamamasıdır. Bunun
boyutlardadır. Sözgelimi bu sayede: “Ban- önemli nedenlerinden birisi de, Avrupa
ner reklâmcılık diye adlandırılan ve popü- Konseyi’nin Siber Suç Sözleşmesi gibi biler web sitelerinin özellikle giriş sayfalarına lişim hukukuyla ilgili bazı çalışmalarının
yerleştirilen grafik-animasyonlu reklâm, daha nihai şeklini bile alamadan bazı itirazkolay ve sürekli bir şekilde güncellenebil- larla karşılaşarak bir taslak metinden öteye
mektedir. Ürünün online satışının yapıla- gidememesidir (Uluç, 2003: 70). Sanal suçbildiği ve ürün hakkındaki diğer larla ilgili denetim zorluğu bir yana, sanal
ayrıntıların verildiği ana siteye ‘link’ verile- kimlikler de, bir ölçüde akışkan ve kaygan
rek ‘müşterinin’ yönlendirilebilmesi, rek- kimlikler olduğundan, bu kimliklere ait
lamcının ve reklam verenlerin bu yeni sesler de buharlaşıp gitmesi en kolay olan
reklam mecrasına giderek daha fazla ilgi seslerdir. Yukarıda sözünü ettiğimiz “gizörtüşmektedir. Bu konuda Eric S. Raymond’un yaptığı saptamalar oldukça açıklayıcıdır. Raymond, internet’in -çoğu ticari
amaçlarla olmak kaydıyla- kullanımıyla birlikte yaygınlaşan başlıca beş mitin varlığına
işaret etmekte ve şunları yazmaktadır: “İnternet’in yaygınlaşması oldukça popüler
hale gelen bazı mitleri de yaygınlaştırmıştır beraberinde. ‘Mükemmel Beşler’ olarak
da anılan bu mitler, gerçekte yeni medyanın bir uzantısıdır” (Raymond, 2006). Raymond’un sözünü ettiği mitleri kısaca şu
şekilde sıralamak mümkündür:
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lenmiş kimlikler”in pozisyonu da tastamam budur. Şu halde yeni olanaklar, beraberinde yeni kaygıları da getirmektedir.
Tarihsel açıdan internet ile birlikte başlayan iletişim döneminin “yeni bir Rönesans
çağı” olduğunu düşünenlerin sayısı hiç de
azımsanacak düzeyde olmamakla birlikte,
bu kişilerin çoğu, yine anlamlı bazı kaygıları dile getirmekten de geri durmamaktadırlar. Nitekim özünde bu yeni teknolojiye
karşı olumlu düşünceler beslemekle birlikte, söz konusu ortama eleştirel bakanlardan biri de bilgi otoyolları konusunda
dikkate değer bir uzman olan Michel Cartier’tir. Cartier, RND (Revue de Notre Dame) dergisinin Ağustos 1998 tarihinde
kendisiyle yapılan bir söyleşide bu yeni iletişim teknolojisi konusunda pek çok yanlış
anlamadan söz ederek, bu aracın içerdiği
sakıncalar hakkında şunları söylemektedir:
“İlk olarak, insanlar ortalıkta çok sayıda
enformasyon olduğunu sanıyorlar. Oysa
bu bir yanılgıdır. Ben internet üzerinde 320
milyon sayfalık -söyleşinin 1998 yılında
gerçekleştirildiği hesaba katılırsa, o tarihten bugüne söz konusu rakamın katlanarak büyüdüğü rahatlıkla söylenebilir- veri
bulunduğunu düşünüyorum; ama bu bilgilerin birçoğu sağlam ve güvenilir değil. Dahası, internet ortamında bilgilerin güvenilir
olduğunu hiç kimse garanti edemez. Artık
ağlar üzerinde sörf yapmak da çok kolay
değil. Burada yer alan enformasyon, tıpkı
kitapların ilk icat edildikleri yıllarda olduğu
kadar kötü biçimde organize edilmiş durumda. Bu çağda ne sayfalama ve numaralandırma, ne de oran hesaplamaları var. Şu
halde, ‘tipografi yasası’ olarak adlandırılan
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şeyi yeniden oluşturmamız gerekiyor”(Cartier, 1998: 18–19).
Yazılı kültürün en parlak dönemlerinin
ürünü olan böyle bir yasanın – düzenleyici / denetleyici bir mekanizma olarak- hayata geçirilmesi gerçekten de zor
görünmektedir. Günümüzde internet kullanıcılarını ya da Aydın Uğur’un deyişiyle
“netperestler”i (Uğur, 2003: 107) sınırlamaya dönük girişimlerde bulunan sitelerin
mutfağındaki çok yetenekli webmaster’ların varlığına rağmen, bunu başarmak
mümkün olamamaktadır. Şunu da belirtmek gerekir ki, elektronik iletişim medyası olarak internet kültürü, henüz emekleme
aşamasındadır; bu yüzden de, “internet
üzerine söyleneceklerin olgun önermeler
olma olasılığı çok düşüktür” (Atabek,
2003: 66). Yine aynı nedenden dolayı, Cartier’nin saptamalarını çok da katı bir düzlemde okumamak gerekir. Bugün için,
internet ile ilgili enformasyona duyulan güvensizlik, pekala içerdiği düzensizlikle doğru orantılı bir biçimde, özgür etkileşimin
kaos kılığına bürünmüş bir görünümü de
olabilir, pandora’nın kutusu da. Çünkü
tüm diğer alanlarda olduğu gibi, düşünce
ya da enformasyon alanına düzen vermek
için getirilen bazı hukuksal ya da siyasal
düzenlemeler, gereken dikkat ve özen gösterilmediği takdirde, kolayca bir sınırlamaya ya da sansürcü bir denetim
uygulamasına dönüşebilmektedir. Kaldı ki,
söz konusu düzenlemelerin “ne” amaçla
ya da “kimin” adına yapılacağı gibi hususlar da bazı etik sorunlarla birlikte önemli
bazı kuşkuları açığa vurabilir. Nitekim vurmaktadır da.

Blog Gazeteciliği
(Sanal Ortam Günlükleri)

cısı William Quick adlı bir internet uzmanıdır. Quick’in weblog sitesi Daily Pundit,
dünya olaylarına ilişkin gözlemleriyle
önemli bir gündem oluşturmaktadır. Ayrıca, yine Quick’in adlandırdığı şekliyle, tüm
bu weblog’lar, bir tür birleşik sanal uzam
olarak “Blogosfer”i oluşturmaktadırlar
(http://journaldunet.com, 07.07.2006).
Ortak enformasyon sitelerinin yeni bir
türü olan weblog’ların sayısının bugün tüm
dünyada yaklaşık 1,3 milyondan fazla olduğu tahmin edilmektedir. İlk görülmeye
başladıkları 1990’lı yılların sonlarından bu
yana gitgide sayıları çoğalan weblog’lar, yine bugün ortak enformasyon siteleri alanında amatörlüğün vardığı en son noktayı
temsil etmektedirler. Birçoklarının deyimiyle, bu “satır kenarı gazeteleri” üzerinde
etkinlikte bulunan yazarlar (blogcular), büyük ölçüde yüksek bir gazetecilik duyarlığı
ile hareket etmektedirler; yine buralarda,
herkes kendi günlük gazetesini çıkarıp,
kendi analizlerini ve görüşlerini sunabilmektedir
(http://journaldunet.com,
07.07.2006).
Weblog uygulamasının son yıllarda daha da yoğunlaşmasının başlıca nedeni olarak ise, uluslararası alanda cereyan eden
olayların varlığı gösterilmektedir. Tıpkı
IRC’nin (İnternet Relay Chat), Körfez Savaşı’yla halka mal edilmesi örneğinde olduğu gibi. Dolayısıyla tahmin edilebileceği
gibi, weblog’lara karşı duyulan aşırı hayranlığın asıl gelişme gösterdiği olay da 11 Eylül 2001 saldırıları olmuştur. Nitekim
Opinion Reason adlı Amerikan magazininde
yayımlanan bir yazısında, Virginia Postrel,
“Amerikalılar’ın bu felaketten sonra artık

Weblog ya da blog gazeteciliği, gündem
oluşturmak için hazırlanmış ve dışarıdan
katkıda bulunacak kişilere açık olan bireysel gazetecilik sitelerine verilen bir isimdir.
“Sanal ortam günlükleri” diye de bilinen
Webloglar, etkileri oldukça geniş alanlarda
yankılanan çok sayıda güncel gelişme ve
olayın yorumlanarak belgelenmesi işini
üstlenmektedirler. Diğer yazılı medya türlerine göre en büyük avantajları ise, olayları sıcağı sıcağına, neredeyse “gerçek
zamanlı” bir biçimde aktarabilme yetenekleridir. Deyim yerindeyse, geleneksel gazetecilerin canlı web kameralarına dönüşmüş
yeni bir şeklini simgelemektedirler; bu nedenle de gerek doğrudan tanıklığın sağladığı
güç, gerekse hızlılık açısından son derece ciddi işler başarabilmektedirler. Blog’ların bir diğer önemli özelliği de, olay aktarımındaki
dinamizm ve sürekli yorumlama yetenekleriyle toplumun belleğini son derece canlı ve
taze tutmayı başarabilmeleridir.
Salt habercilik boyutunda değil, aynı zamanda bilgi paylaşımı ve tartışma platformları olarak da her tür konuda
webloglara rastlamak mümkündür: din,
teknoloji, bilimsel araştırma, tarım, sinema, politika, erotizm, hatta pornografi içerikli olanlarına bile rastlanmaktadır
(http://journaldunet.com, 07.07.2006).
Tüm bu weblog türleri, herhangi bir konudaki kişisel görüşlerin kolektif platformlara taşınmasına aracı olmaktadır. Büyük
ölçüde kabul edildiği gibi, bu yeni iletişim
biçiminin öncüsü ve Daily Pundit’in yaratı87

olanaklardan yararlananlardan birisidir.
ABC News’in sitesinde de, uluslararası redaksiyon gazetecileri bir weblog oluşturmuşlardır. Bunların dışında, diğer haber
siteleri de kendi okuyucularına kendi gazetelerini yapmayı salık vermektedir. Nitekim
Salon. com’un durumu tam olarak böyledir. İnternet kullanıcılarının birer şifre çözücü ya da kod açıcı olarak işlev gördükleri
weblog’ların en önemlileri arasında InstraPundit.com, Blogcritic.org (webloglar’ın
eleştirisini yapan bir weblog’dur), Freedmag.com ve Slashdot.com’un isimleri anılabilir.
(http://journaldunet.com,
07.07.2006). Üstelik bu yeni iletişim olgusuna ilgi duyanlar, sadece amatörler ya da
büyük gazeteler de değildir; dünyaca tanınmış büyük ticari markalar da etkili pazarlama kampanyaları ve satış destek
uygulamalarında önemli bir araç olarak
weblog’lardan yararlanmaktadırlar. Tutundurma çalışmalarında bazı büyük markalar zaten tüketicinin gözünde var olan
şöhretlerini bu yolla pekiştirme yoluna giderlerken; diğer bazıları da kendilerinden
daha çok söz ettirmek amacıyla onlardan
yararlanmaktadırlar. Weblog’ların ticari
markalar tarafından kullanımına verilebilecek en iyi örnek, ileri teknoloji ürünlerinin
tanıtımını amaçlayan Gizmodo.com adlı
weblog sitesidir. Benzeri bir uygulama online reklam pazarında da göze çarpmakla
birlikte, bunların en bilinen örnekleri Honor System d’Amazon.com ve Paypage
System de PayPal’dir. Son olarak, bazı ticari firmaların da -örneğin, kendi ilerleme
durumları hakkında ekipleriyle diyalog
kurmak amacıyla-, kendi proje şeflerine

kendi meslektaşlarının, komşularının ve
tüm dünyanın ne düşünüp ne hissettiğini
öğrenme arzusu duymaya başladıklarını”
belirtmektedir (Cartier, 1998:20). Weblog’lar, deyim yerindeyse, Postrel’in sözünü ettiği bu izlenimlere ulaşmanın ideal bir
aracını sunmuştur. Bu nedenledir ki, weblog uygulamasının tüm dünyada en fazla
gelişme olanağı bulduğu yer de, yine Amerika Birleşik Devletleri olmuştur.
Propaganda işlevleri de asla küçümsenmeyecek boyutlarda olan weblog’lar, daha
önce de ifade ettiğimiz gibi, ajite edici bir
tartışma platformu sağlamalarından dolayı,
internet uzamındaki etkili bir “medya-karşıtı iktidar biçimi”ni simgelemektedirler.
“Pro-weblog” ya da “anti-weblog” olarak
da adlandırılan bu tartışma platformları,
“gazetecilerin söylemeye cesaret edemediklerini söyleme gücüne sahip” (Cartier,
1998: 20) olabildikleri gibi, aynı zamanda
“büyük basın organları tarafından taşınan
enformasyonun da güncelleştirilmiş başka
bir versiyonunu açığa vururlar” (http://journaldunet.com, 07.07.2006). Enformasyon kaynağı anlamında alternatif bir
kaynak niteliği taşıyan, kamusal tartışma
için gerekli çoğulcu düşüncelerin yeni değişim alanlarını temsil ettiği bu yeni iletişim ortamları, son yıllarda büyük gazeteleri
de bu alanlara yöneltmeye başlamıştır.
Weblog’lar, özellikle büyük gazete kuruluşlarına yorum ve analizlerini doğrudan yayımlatabilen uzman ve önemli gazetecilere
yeni ifade kanalları açmak konusunda büyük olanaklar sunmaktadırlar. Sözgelimi
New York Times’ın sitesinde Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Paul Krugnan, bu tür
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okuyucu ve izleyicilere sitenin içeriğini
oluşturmalarına ya da yayımlanmış makaleleri yorumlamalarına olanak sağlamasıdır. Bunlar arasında, merkezi makalelerin
yanı sıra, internet kullanıcılarının yaptığı
katkılar ya da bir basın ajansından gönderilen “Pizza Hut Grevde” gibi saf enformasyon değeri içeren haberler ile “Kalıcı
Gelişme Miti” gibi düşünce içeren saptamalar bulunmaktadır” (http://alternativelibertaire.org, 10.07.2006). Indymedia
Paris sitesi, ayrıca etiğe aykırı olan yazıları
–ırkçı, cinsiyetçi, homofobik, v.s.- elemek
suretiyle, ifade edilen bu materyalleri yeniden gözden geçirdikten sonra yayına vermektedir. Ne var ki, bu denetimin
yapılamadığı durumlarda –özellikle moderatörlerin dinlenmeye çekildikleri gece saatlerinde-, bu açık yayıncılık uygulamasının
ciddi bir sakıncası vardır: yayın yapma hakkının her kesimden insana açık olması, zaman zaman araya aşırı sağcı düşüncelerin
de sızmasına neden olabilmektedir. Öte
yandan, açık yayıncılığın bir başka türü
olan “ılımlı açık yayıncılık” uygulaması, bu
tip zararlı düşüncelerin ifade edilmesini yasaklama yönünde belli bir girişimde bulunmamaktadır ilke olarak. “Burada ifade
edilen düşüncelerin niteliği ne olursa olsun, Indymedia ‘sokağın itirazlarının militanca ifade edildiği bir kanal’ olarak işlev
görmektedir” (http://alternativelibertaire.org, 10.07.2006). Bu nedenle de ılımlı
açık yayıncılık uygulamasının sunduğu nimetler hakkındaki teorik gerekçelerin genellikle iki grup altında toplandığına tanık
olunmaktadır: İfade özgürlüğü ve kendi
kendini dengeleyen bir enformasyon akışı

‘business weblog’lar kurmalarını tavsiye ettikleri görülmektedir. Sanal ortam yayıncılığının sunduğu tüm bu olanakları bir
arada düşündüğümüzde, “internet gibi
yüzlerce ağı bir araya getiren bir ağda yol
bulmak, bazı araç ve yöntemler kullanılmadan neredeyse imkânsızdır” (Geray, 2003:
21). Aynı şekilde, bu araç ve yöntemler arasında, bu olağanüstü iletişim olanağını ne
amaçla kullanacağımız konusu da her şeyden önce ciddi bir politik tercih konusudur.

Açık Yayıncılık
(Open Publishing)
Weblog’larla yakın benzerliğinden dolayı,
burada, “açık yayıncılık” (“open publishing” ya da “publication ouverte”) şeklinde adlandırılan bir diğer yeni iletişim
ortamından da söz etmek yerinde olacaktır. Bu uygulamaya Fransa’dan verilebilecek tipik bir örnek Indymedia Paris adlı
sitedir. Bu site, Paris Özgürlükçü Alternatif Toplumcu ve Özgürlükçü Savunma
(OLS-Offensive Libertaire et Socials) Hareketi’nin de yönetimini üstlenmiştir. Kelimenin tam anlamıyla anti-kapitalist olan ve
karşı-enformasyonu savunan bu site,
1999’daki “Seattle çarpışması”ndan sonra,
gezegenin her köşesine yayılan etkinlikleriyle dikkat çekmektedir (http://alternativelibertaire.org, 10.07.2006). Temel
konseptini “açık yayıncılık” olarak belirlemiş olan bu site, pek çok açıdan internet
kullanıcıları için bir buluşma ortamı sağlamaktadır. Burada “açık yayıncılık” kavramıyla kastedilen şey, anonim olarak
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yayına girer; ancak bir süre sonra moderatörün gözüne tesadüfen çarpması sonucu,
sansür edilir. İlkine Samizdat. Net ve Indiymedia Lille 2; ikinci duruma ise, Indymedia sitelerinin büyük çoğunluğu örnek
olarak verilebilir (http://alternativelibertaire.org, 10.07.2006). Açık yayıncılık türüne ek olarak, konuyu bilgisel açıdan
tamamlaması bakımından, teknik işleyiş
olarak weblog’lardan bazı küçük farklılıklar içeren bir diğer iletişim biçimi olan wiki’lerden de söz etmekte yarar vardır.

sistemi.
İlk gerekçeye göre, ılımlılık, a priori olarak ataerkil ve otoriter sansür biçiminin
gizli bir türü olarak düşünülür ve buna göre, her görüş kendini rahatça ifade edebilir. Ayrıca, ırkçı, sömürgeci, cinsiyetçi
metinlerin buralarda yayımlanması pedagojik bir eğitim işlevi görmektedir. İkinci
gerekçeye göre ise, karşıt metinlerin biraradalığı, doğru ve sağlıklı değerlendirmelere
zemin hazırlayabilir. Nitekim İslam korkusuna ya da Yahudi düşmanlığına dayalı metinlerin bir arada sunulması, çoğunlukla
doğru bir tartışma ortamı ve bilinçlenmeye olanak sunar, bu sorunlara ilişkin önyargıları
dağıtır
(http://alter na ti veliber tair e.or g ,
10.07.2006). Yine açık yayıncılığın serbest
olmasını savunanların sığındıkları bu tür
gerekçelere göre, birtakım yanılgıların da
üstesinden gelinebilir. Sözgelimi, bu anlamda “ırkçı ve homofobi davalarını mahkeme önünde kovuşturmaya izin veren
yasaları destekleyebiliriz; ancak, temelde,
yasalar tarafından onların yasaklanmalarını
ya da düşüncelerin başka düşüncelerle çarpıştığı gerçeğini gözden yitirmemek kaydıyla” (http://alternativelibertaire.org,
10.07.2006). Son olarak, ılımlı açık yayıncılık biçiminin de başlıca iki türünden daha
söz etmek mümkündür: “a priori olarak
ılımlı” ve “a posteriori olarak ılımlı” açık
yayıncılık. İlkinde, göndericinin yolladığı
herhangi bir ileti ya da katkı, sıkı bir kontrol süzgecinden geçirildikten sonra yayına verilir. İkinci durumda ise, internet
kullanıcısı, mesajının içeriği ne olursa olsun postalayabilir, mesajı otomatik olarak

Sanal Ortamda Sürekli
Yenilenen İçerik ve
Kolektif Bilgi Paylaşımı: “Wiki”
En kısa tanımlamayla Wiki, “her ziyaretçinin sayfalarını dilediği gibi düzenleyebildiği
bir
web
sitesidir”
(http://www.jo ur nal du net.com,
07.06.2006). Bu tanımlamadan da açıkça
anlaşıldığı üzere, wiki, kolektif ve işbirliğine dayalı bir iletişim ortamını ifade etmektedir. Son derece dinamik bir görünüme
sahip olan wiki’ler, sanal ortamdaki karşılaşmaların ve görüş alış-verişlerinin yoğun
bir şekilde yaşandığı ortamlar olmakla birlikte, belli ve değişmez bir mimari yapıdan
yoksundurlar. İlk wiki, 1995 yılında Ward
Cunningham tarafından yaratılmıştır; rivayete göre, Cunningham, yarattığı siteye
“wiki” ismini verirken, Hawai dilinde “hızlı” anlamına gelen “wiki wiki” sözcüğünden esinlenmiştir.
Yazılı ve görsel belgelerin kolektif üretim ve paylaşıma dayalı bir modelini oluşturan wiki, günümüzde birçok topluluk ya
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da örgütleyebilme yeteneğiyle, oluşturduğu haber gruplarıyla, geleneksel iletişim ve
haberleşme biçimlerinden farklı olarak daha fazla işlevsel bir görünüm sunmaktadır.
Uzun yıllar weblog uygulamalarıyla ilgilenen ve kendisi de Elanceur.org isimli bir
weblog’un kurucusu olan Christophe Ducamp’e göre, “wiki’ler bilgi değiş tokuş sistemleridir. Geleneksel sanal cemaatlerden
ziyade, gerçekliğe demirlemiş olan ağ organizasyon araçlarıdır. Wiki’lerin gün geçtikçe içerik yönetim sistemlerine
dönüşecekleri tahmin edilmektedir. Ama
insanların büyük çoğunluğu tarafından benimsenebilmelerini kolaylaştırmak için, internet kullanıcılarının alışık oldukları
biçimlere yaklaştırılmaları da gerekmektedir”
(http://www.journaldunet.com,
07.06.2006).
Ducamp’ın isim babalığı yaptığı Craowiki adlı web sitesi de, özünde bu değişiklikleri yapmaya çalışmaktadır. Craowiki,
dünyaca ünlü otuz kadar wiki’den sadece
birisidir. Ducamp’ın deyimiyle, “burası,
farklı profillerden insanların bir araya geldikleri adeta nitelikli bir çalışma bürosu gibidir” (http://www.journaldunet.com,
07.06.2006).
“Wiki’lerin mucidi” sayılan Ward Cunningham’ın kurduğu ilk wiki olan Portland
Pattern Repository ise, İngiltere’de faaliyet
göstermektedir. Ayrıca bu iki kökensel örnek dışında, isimlerinden sıkça söz ettiren
belli başlı wiki siteleri arasında üçünün daha altı çizilebilir: Adminet, Meatball ve Wikipedia.
Adminet; özünde sanal bir Francophone cemaat tasarısı olup, Fransızca kamu

da cemaat tarafından, kolektif bazı tasarılar ve amaçlar üzerinde işbirliği yapmak,
eylemde bulunmak ya da enformasyon
akışının hızını artırmayı sağlamak için kullanılmaktadır. Bu özellikleriyle wiki’ler, hızlı haberleşmeyi sağladıkları gibi, merkezi
olmayan ve dolayısıyla da bir ölçüde denetim dışı kalabilen yeni bir enformasyon havuzunun yaratımına da kaynaklık
etmektedirler. Öte yandan, kavram, bir dereceye kadar da “underground” (yeraltı)
çağrışımı yaptığından, kurulu düzen karşısında söyleyecek farklı ve daha özgün sözü olan kişilerin alternatif bir yayın organı
konumundadır. Uygulamada, bir wiki’nin
weblog’dan farkı, genel olarak, weblog’un,
siteyi kuran bir tek kişinin ya da birkaç kişinin düşüncelerini, yorum, analiz ya da taleplerini dile getirmesine karşılık; wiki’nin
“ortak çıkarları ya da felsefeyi paylaşan bir
grubun sesini açığa vurması”dır
(http://www.jour naldunet.com,
07.06.2006).
Wiki’lerin belli saat ya da mekân sınırlamalarıyla nitelenen tartışma forumlarından farkı da, içeriğinin sürekli olarak ve
hızla yenilenebilmeye olanak sunmasıyla ilgilidir. Wiki’lerin içeriğinden ve yapısından
kendilerini sorumlu hisseden cemaatler,
yaptıkları sürekli güncellemelerle söz konusu iletişim ortamına bir canlılık ve evrimci bir siyasal nitelik katmaktadırlar. Bir
wiki için belki de en büyük özellik, düşünce ve tartışma ortamını sürekli olarak etkin ve canlı tutmaya dönük olarak sahip
olduğu bu müdahaleye açıklık durumudur.
Çünkü bu niteliği sayesinde wiki, pek çok
sayıda insanı bir konu ya da sorun etrafın91

yayımlanması ya da moderatörün gözünden kaçmış olsa bile bir süre sonra yeniden denetime tabi tutulduktan sonra
yayımlanması veya sansürlenmesi esasına
göre işleyen bir yapıya sahiptir.

hizmetleri ve Fransız kuruluşları üzerine
genel bilgiler sunmaktadır. Tüm dünyada,
Fransızca dilinin kullanım alanının genişletilmesi ve Fransız düşünce biçimi ve kültürel yaşam tarzının yaygınlaştırılması gibi
temel bir amaç doğrultusunda hareket
eden site, demokratik ve kalkınmacı bir
modernist tasarının gelişmekte olan ülkelere de ihraç edilmesi için çaba harcamaktadır. Meatball adlı wiki ise, özünde cemaat
olgularına ve kültürel çoğulculuk konusuna ağırlık veren bir yayın çizgisi izlemektedir.
Üçüncü olarak herkes tarafından çok
yakından tanınan Wikipedia adlı site, pek
çok ulusal sitenin de içeriğinin oluşumuna
destek verdiği uluslararası düzeyde hizmet
veren özgür bir ansiklopedidir. Site, hemen
hemen her konuda bilgilenmek isteyen
herkesin aradığını rahatça bulduğu çeşitlilikte ve zenginlikte bir bilgi hazinesidir.
Felsefeden edebiyata, sosyolojiden antropolojiye, sanat tarihinden dilbilim konularına kadar pek çok alanda eşsiz enginlikte
bir başvuru kaynağı niteliğindeki Wikipedia, daha şimdiden sanal alemdeki bu yeni
iletişim biçimlerinin genelini mantalite olarak temsil edebilecek bir fenomene dönüşmüş durumdadır.
Denebilir ki, tüm bu wiki’lerin ortak
özelliği, tıpkı intranet (“iç ağ”) gibi, aynı
zamanda dışa hem açık, hem de kapalı olabilmeleridir. Bu özelliğiyle bir wiki, daha
önce sözünü ettiğimiz ılımlı açık yayıncılığın iki türünde de geçerli olduğu gibi, ya
tamamıyla internet kullanıcıları tarafından
dışarıdan gönderilen mesajların editoryal
bir denetim süzgecinden geçtikten sonra

Sonuç
Gerek blog gazetecilik türü, gerekse açık
yayıncılık biçimleri, isteyen herkesin mesajların oluşturulma anına doğrudan doğruya
katılımını
ve
tanıklığını
öngörmelerinden dolayı iletişim olgusunu
“tabandan gelen” süreçler olarak yeniden
yapılandırmaktadırlar. Aynı şekilde, yine
tüm bu yeni iletişim ortamları, içerdikleri
alternatif düşünce, bilgilenme ve tartışma
potansiyelleri nedeniyle, -dikkatli ve rasyonel biçimde kullanılmaları ve kamunun yarar ve çıkarlarını gözetmeleri koşuluylaönemli bir sivil toplumsal örgütlenmeyi de
açığa vurmaktadırlar. Denebilir ki, bu alanın tarihsel olarak yeni ev sahipliğini üstlenmiş görünen internet, yüzyıllardır
demokratik sürece eşit biçimde katılım arzusunu ve özlemini duyan Batı uygarlığının bu arzusunu gerçekleştirmek için türlü
çareler aradığı bir dönemde, ele geçirdiği
çok önemli bir fırsattır. İnternet, tüm bu
yeni iletişim biçimlerine ev sahipliği yapmakla, aynı zamanda bireyi her türden
merkezi enformasyon sistemine ve özellikle de devlete karşı özgürleştirebilecek bir
araç konumundadır. Özünde weblog ve
wiki gibi alternatif iletişim ve etkileşim biçimlerini ve haber sitelerini de her şeyden
önce bu çerçeve içinde düşünmek gerekmektedir. Bu yeni iletişimsel evrede, artık
92

BAGGALEY, Jon (2006). “L’impact
des Technologies de l’information sur
l’éducation nationale et internationale”.
http://www.idrc.ca/fr/ev.html.
09.06.2006.

herkes kendi özgür iletişim ağını kurarak
hayal gücünün ve bu gücün etkilerinin
menzilini ve sınırlarını istediği gibi belirleyebilecektir.
İnternet teknolojisinin sunduğu weblog, açık yayıncılık ve wiki gibi yeni iletişim
biçimleri ve ortamları, katılımı maksimize
eden ve “tabandan gelen süreçler”e olanak
sunan nitelikleriyle, gerek geleneksel yayıncılık biçimlerindeki dikey hiyerarşik yapıya
ciddi bir esneklik katmalarından dolayı; gerekse medya-demokrasi ilişkisindeki sorunlu temsilî yapıyı yapı-bozuma
uğratmalarından dolayı, yayıncılık alanında radikal bir dönüşümü simgelemektedir.
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Özet

Abstract

Ulusal kimliğin kurgulanmasında kullanılan bayrak, kurucu lider figürü gibi milliyetçi göstergeler
açısından seçilen Türk ve yabancı spor federasyonlarının web sayfaları incelenmeye değer
metinler olarak bu çalışmanın çıkış noktasını
oluşturmaktadır. Çünkü spor federasyonlarının
web sayfaları, sosyal düzenin ve ulusal kimliğin
temsil biçimi olarak sporun; kalıplaşmış söylem
biçimlerini bir kitle iletişim aracı olan internet ortamında da, bu uzamın kendine özgü sembolik
yapısını kullanarak, yeniden inşa etmesinin bir
örneğidir. Bu çalışma kapsamında genel olarak
spor ve milliyetçilik arasındaki bağın federasyonlar tarafından da pekiştirilip pekiştirilmediğine ilişkin verilerin elde edilmesi planlanmaktadır.
Çalışma kapsamında ABD, Fransa, İtalya, İsviçre ve Türkiye’nin futbol, tenis ve satranç federasyonlarına ait web sayfaları incelenmiştir.
İnceleme sonunda beş ülkeye ait federasyonların neredeyse tamamında kullanılan bayrağı
çağrıştıran göstergelerden hareketle milliyetçiliğe vurgu yapıldığını söylemek mümkündür. Ancak
bu
yapılırken
Türkiye’deki
spor
federasyonlarına ait sayfalarda milliyetçi göstergelerin doğrudan sunulduğu, diğer ülkelere ait
sayfalarda ise belli bir stilizasyona başvurulduğu
ve spora ilişkin göstergelerin daha çok ön planda olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak farklı ülkelerde, farklı düzeylerde olmakla birlikte
milliyetçi göstergelerin her ortam ve şekilde kullanılması olgusunun spor federasyonlarına ait
web sayfalarında da kendini gösterdiği sonucuna varılmıştır.

Web pages of Turkish and foreign sports federations, chosen for points such as flag, founder leader figure used for composing
national identity is the starting point of this
study. Because web pages of sports federations are samples of reconstruction of social
structure and national identity as sport’s stereotyped discourse forms through internet
as a media. With this study, we plan getting
data whether the relationship between
sports and nationalism is strengthered by federations or not.
In the context of this study, web pages belonging to football, tennis and chess federations of ABD, France, Italy, Switzerland
and Turkey are analysed. It is possible to
declared that nationalism is emphasized
through indicators reminding flag used almost by web pages of all these federations
belonging to all five countries. While, nationalist emphasis is made directly in web pages of Turkish sports federations, it is made
indirectly in web pages of other countries’
sports federations and also indicators related to sports itself is mostly emphasized in
other countries. As a result, it is determined
that national signs are used in the web pages of sports federations in any case, in any
form by different countries in the different
levels.
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1. Giriş

kimliğin temsil biçimi olarak spor; kalıplaşmış söylem biçimlerini bir kitle iletişim
aracı olan internet ortamında da, bu uzamın kendine özgü sembolik yapısını kullanarak, yeniden inşa etmektedir. Zira yeni
ve giderek yaygınlık kazanan bir iletişim
kanalı olarak internet, sosyal düzenin temsil biçimlerini yansıtmakta ve dönüştürmekte önemli işlevler üstlenmektedir.
Buradan hareketle bu çalışma kapsamında
genel olarak spor ve milliyetçilik arasındaki bağın federasyonlar tarafından da pekiştirilip pekiştirilmediğine ilişkin verilerin
elde edilmesi öngörülmektedir.

Bu çalışmanın çıkış noktasını, Türkiye’deki spor federasyonlarına ait web sayfalarında yer alan ve ulusal kimliğin
kurgulanmasında rol oynayan bayrak, bayrak renkleri, ülkeyi temsil eden göstergeler, kurucu lider figürleri, kısaca milli değer
atfedilen göstergelerin incelenmesi oluşturmaktadır. Bu kapsamda incelenmeye
değer metinler olarak Türk spor federasyonu sayfaları ile yabancı spor federasyonları web sayfalarının kıyaslanarak, spor ve
milliyetçilik arasındaki bağın federasyonlar
tarafından da pekiştirilip pekiştirilmediğine
ilişkin verilerin elde edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca Türkiye’deki spor federasyonlarına ait web sayfalarında yer alan,
milliyetçi göstergelerin Avrupalı ve Amerikalı muadillerine kıyasla ne yoğunlukta kullanıldığının, kullanılan figürlerin stilize
edilmeden klişeleri tekrar eden bir söylem
içinde mi gizil bir söylem içinde mi yer aldığının saptanmasına çalışılacaktır.
Günümüzde milliyetçi gösterge ve söylemlerle gündelik hayatın hemen her alanında karşılaşmamız mümkündür. Ancak
sporda özellikle de futbolda bu söylem çok
daha belirgindir. Öyle ki uluslararası spor
özellikle de futbol karşılaşmalarında farklı
ülkelerin, diğer bir deyişle “biz” ve “onlar”ın hem sporcuları hem de izleyicileri
karşılaşmaktadır. Bu çerçevede uluslararası spor karşılaşmalarının günümüzde uluslararası alanda yapılan “silahsız çatışmalar”
halini aldığını ve ulusal başarının ve gururun başlıca temsil alanlarından biri haline
geldiğini söylemek mümkündür.
Dolayısıyla sosyal düzenin ve ulusal

2. Spor-Siyaset İlişkisi
Spor, sporcu açısından kazanma amaçlı
teknik ve fiziki bir çaba iken seyirci için izlemekten keyif aldığı estetik bir süreçtir.
Bununla birlikte yerine göre o toplumun
çelişki ve özelliklerini yansıtan sembolik
bir evren de olabilmektedir. Dolayısıyla
sporun, sosyal düzenin idealize edilmiş bir
temsil biçimi olduğunu söylemek mümkündür. Bu çerçevede ulusal duyarlılığın
oluşturulmasında ve ulus kimliğinin yeniden inşasında da önemli rol oynayan sporu yalnızca eğlence boyutu ile
değerlendirmek yetersiz olacaktır, zira spor
siyasetten bağımsız değildir. Bu bağlamda
spor en çok milliyetçilik ideolojisi ile anlam kazanmaktadır. Örneğin uluslararası
karşılaşmaların en gelişmiş organizasyonuna sahip olan Dünya Kupası’nın “ulus”un
ve ritüellerinin - ki futbolun dünyası ve ritüelleri kendine has olsa da- yeniden üretimine katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz.
Modernizmin ünlü Fransız entelektüeli
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anlam kazanması söz konusudur (Guibernau, 1997, s.136). İşte günümüzün küreselleşme karşısındaki zayıf bireyinin, ait
olduğu ulusla arasındaki bağı güçlendiren,
“biz” duygusu yaşamasına imkân sağlayan
önemli mecralardan biri de spor karşılaşmalarıdır. Çünkü insanlar tuttukları takımlar üzerinden kimliklerini tanımlayarak, bu
başarıyı kendi öznel başarıları olarak algılamaktadır. Bu ruh hali spor haberleri aracılığıyla yeniden üretilmekte, haberlerin
içeriğinde yer alan iletilerde ülkeye ve ulusa övgü söylemi yoğun olarak yer almaktadır.
Bu noktada Hobsbawm’ın deyimiyle
ulusal hassasiyetleri görünür kılan, icat
edilmiş geleneklerdir. Hobsbawm, bir cemaatin ya da kurumun kendisini sembolleştiren bir cemaatle ve/veya kurumla
özdeşleştiğini belirtir. “İnsanların bizatihi
yurttaşlığın bilincine vardıkları vesilelerin
çoğu, büyük bölümü tarihsel olarak yeni
ve geniş ölçüde icat edilmiş göstergelerle
ve yarı-ritüel pratiklerle ilintilendirilir: bayraklar, imgeler, kutlamalar ve müzik gibi”
(Hobsbawm, 1983, s.11-12). Bu gelişmeler ise gösterge ve nesnelerle bütünleşen
ya da giderek göstergeler üzerinden etkileşim kuran bir toplumsal doku ortaya çıkarmaktadır. Öyle ki insanların yaşadıkları,
nefes aldıkları topraklara ilişkin aidiyetleri,
gösterge ve nesnelerle kurdukları “yakınlaşmanın” derecesi ile ölçülmeye başlamaktadır.
İşte böyle bir ortamda Türkiye’de de
spor tüm dünyada olduğu gibi sosyal bir
olgu olarak yerini almaya başlamıştır. Bununla birlikte sporun bütün dallarına eşit

Renan, milliyetçiliğin ilhamını oluşturan
ulusu ve buna bağlı olarak milliyetçiliği
şöyle tanımlamaktadır; “Ulus bir ruhtur;
bir ruhsal prensip. Hakikatte sadece iki şey
bu ruhu/ruhsallığı oluşturur: birisi geçmiş
diğeri şimdi... Kahraman bir geçmiş, büyük adamlar ve şeref. İşte bunlar milliyetçi düşüncenin temelleridir” (Renan, 1995,
s.17-18). Milliyetçiliğin bütün türlerinde bir
ulusun geçmiş ve şimdiki varlığının yüceltilmesi söz konusudur. Böylece ulusal kimliğin çeşitli milliyetçi söylemlerde aldığı
anlam hem geçmişin fetih kültürünü bugüne yansıtmayı ve yeniden üretmeyi sağlar hem de bugünün zıtlıklarını ve
hoşnutsuzluklarını bertaraf edecek sosyalpsikolojik bir barınak sunar.
Bu bağlamda milliyetçilik, kökeni ve altın çağı keşfetme, tekil kimliği bulma ve
otantik tecrübeye dönme ideolojisi olarak
yapılanmaktadır. Bu yapılanmada ise kolektif kimliğin somutlaştığı bir kültürel arena olarak spor, özellikle gündelik hayatın
içine sızan ancak fark edilmeyen milliyetçiliğin ortaya çıkarılmasında büyük önem taşımaktadır. Zira ulus kavramı etrafında bir
cemaati hayal etme süreci ve modern dönemin arzularıyla birleşen bir hareket ve
düşünce tarzı olarak milliyetçilik, modern
donanımlarla ulusu yüceltmekte, hayalileştirmekte ve bir birlik projesi olarak işlevselleştirmektedir.
Günümüzde milliyetçilik artık ulusdevletler kuran ve yeniden üreten bir güç
değildir. Buradan hareketle milliyetçiliğin,
günümüzün görece zayıf bireyi ile karmaşık ve güçlü küresel güçleri arasında aracılık eden bir dizi “kimlik kategorisi” içinde
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dece bir kimlik veya bir bağ olarak adlandırmak, meseleyi tam olarak açıklamamaktadır. Bağların nasıl işlediği, nasıl
üretildiğine, kimliğin nasıl inşa edildiğine
bakmak gerekmektedir. Buradan hareketle makalemizin çıkış noktasını hazırlayan
Türkiye’deki spor federasyonlarının web
sitelerinde kullanılan ulusal göstergelerin
doğrudan ilgili federasyonun ya da Türk
ulusunun çoğunluğunun milliyetçi duygularını yansıttığını söylemek mümkün değildir. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta,
söz konusu sitelerde, milli göstergelerin bu
tür bir ulusal kimlik duygusu varmışçasına
stilize edilmeden doğrudan sunulmasıdır.
Bu çerçevede Türkiye’deki federasyonların doğrudan ya da dolaylı olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı
olması ve dolayısıyla devlet söylemini destekleyen bayrak ya da bayrağı çağrıştıran
ay- yıldız simgesi, kırmızı-beyaz bayrak
renkleri, Atatürk portresi ya da Atatürk’ün
spora ilişkin sözleri gibi milli gösterge ve
öğelerin web sayfalarında kullanılması bu
sayfaları milliyetçiliğin izlerinin yakalandığı mecralar haline dönüştürmektedir. Bu
mecralarda milliyetçi değerlerin sürekli olarak imlenmesinden hareketle Billig, aşırı
yüklenmiş bir bilgi/haber dünyasında başka ne unutuluyor olursa olsun, yurtlarımızı
unutmadığımızı belirtmektedir (Billig,
3. Gündelik Hayatın İçinde
Milliyetçiliğin Spor Aracılığıyla 2002, s.147). Anderson ise ulusal kimliğin,
ulusların günlük yaşantısı içinde sürekliliÜretilmesi
ğinin dayanağını bularak kendini yeniden
Günümüzde bir sosyal ritüele dönüştü- ürettiğini, ancak bu yeniden üretimin biğünden milliyetçiliği, politik bir program linçli bir tercih olmadığını belirtmektedir.
dâhilinde yaşamadan da yeniden üretmek (Anderson, 2001, s.16).
Ulusal kimliğin, ulus olma, dünya ve bimümkündür. Billig’e göre milliyetçiliği sa-

ya da dengeli bir ilginin geliştiğinden söz
etmek güçtür. Türkiye’de spor denilince
akla gelen ilk ve tek dal futboldur. Uluslararası arenada sahip olduğu etkiden dolayı
özellikle milli maç zamanları hayatın durması, bu ilginin açık bir göstergesidir. Türkiye için futbol sadece bir oyun değildir
çünkü bireyler kimliklerini ve aidiyetliklerini, destek verdikleri takımlar üzerinden
tanımlamaktadır. Özellikle başka ülkelerin
takımlarıyla yapılan maçlar söz konusu olduğunda ulus kimliği ve aidiyet duygularının yeniden inşasında futbol büyük rol
oynamaktadır. Çünkü ulus devletin üyeleri açısından, bir ulusa ait olmak ve başka
hiçbirine ait olmamak, anlam ve değer kazandıran bir şeydir ve futbol bu değeri
göstermenin popüler yollarından biridir.
(Belge, 17.11.2002)
Ayrıca Ahmet Talimciler, Türk futbolunun milli karakteristiği olan Batı’ya kendini kanıtlama kaygısı, Batı tarafından
kabul görme diğer bir deyişle “Avrupa takımları gibi olma” isteğine dikkat çekerken
ulusal maçlarda tekrarlanan şu sloganı vurgulamaktadır: “Avrupa Avrupa duy sesimizi işte bu Türklerin ayak sesleri” ya da
“Türklerle kimse başa çıkamaz Avrupa
kolla kendini”. (Talimciler, 2003, s.15)
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cazi imgesi, bilinçli olarak ateşli bir tutkuyla sallanan bir bayrak değil, kamu binasının önünde fark edilmeden dalgalanan
bayraktır. Günümüz dünyasında ulus olma, politik söylemler, kültürel ürünler ve
hatta gazetelerin biçimlendirilmesi için sürekli bir zemin oluşturmaktadır. Ayrıca günümüzün ulus-devletlerinde bayrak, para,
kurucu lider, ulusal kahramanların adlarının ilçelere verilmesi ve burada sayamadığımız sayısız şekilde milli gösterge,
gündelik hayatın içindeki yerlerini almışlardır. Bu çerçevede milliyetçiliğin gündelik hayatın bir parçası olarak özellikle
1980’lerden sonra popülerleşmesi söz konusudur.

zim bu dünyadaki yerimizin, kısaca uluslara mensup olarak yaşadığımızın bizlere hatırlatılmasında “banal sözcüklere” ihtiyacı
vardır, çünkü gündelik hayatın içine sızan
sıradan milliyetçilik, ulusları sorgusuz sualsiz kabullenen ve onları adetleştiren adi,
rutin sözcükler üzerinden işlemektedir.
Billig’in deyimiyle “banal milliyetçiliğin”
ayırt edici yönü, “teorik bilinçliliğin reddi
anlamına gelen bir bayağılık” ve milliyetçiliğin her hali ama öncelikle “ev hali” konusunda bizi bugünden düşünmeye iten
bir yorum tarzı olmasıdır. İşte bu rutin dil
alışkanlıkları sayesinde ulus olmanın, çağdaş yaşantının yüzeyine yakın bir yerde bulunması sağlanmaktadır (Billig, 2002,
s.178).
Bu çerçevede okuyucunun ya da izleyicinin zihninde “ev” olarak kodlanan ulusun bir üyesi olarak konumlandırılması
sadece siyaset haberleri değil, memleket
haberleri, spor ve popüler kültür ve hatta
hava durumu raporları aracılığıyla da gerçekleştirilir (Tomlinson, 2004, s.165). Zira
ev, bir fiziksel mekândan daha fazlasıdır.
Bir meskeni eve dönüştürmek için özel bir
davranış tarzı ve söylem gereklidir. Aynı
şey yurt içinde geçerlidir dolayısıyla ev dili ile yurt dili arasında paralellik vardır. Bizler bu yurtta yaşayan ulus olarak kendimizi
kolayca evimizde bir aile olarak düşünebiliriz. Yurtta evimizde olmak için rutin, bilinçsiz ve gündelik olarak bu dilin ortamında
yaşamamız gerekir (Billig, 2002, s.127). Etrafımızdaki bayraklar, heykeller, çıkartmalar,
marşlar, şarkılar, bu ideolojiyi biz farkında
olmadan sürekli var etmektedir.
Bu bağlamda banal milliyetçiliğin me-

4. Popülerleşen Milliyetçilik
Son yıllarda, gündelik hayatta pek çok
alanda milliyetçi bir dayatma söz konusudur. Bunun nedeni hayatımızın hemen her
alanında fark etmesek de varlığını koruyan
milliyetçiliğin, özellikle kriz dönemlerinde
daha görünür bir hal alması ve keskinleşip
sertleşmesidir. Bu çerçevede ulus-devletlerin karşı karşıya olduğu her sorun milliyetçi bir tepkiyle karşılanmakta milliyetçilik,
popüler kültürün araçlarını kullanarak
gündelik hayatta daha fazla görünür hale
gelerek ve bir ideoloji olarak bağrında taşıdığı tehlikeleri popülerlik aracılığı ile insanların zihninden uzak tutmayı başararak
kendi meşruiyet alanını genişletmektedir.
Buradan hareketle içinde bulunduğumuz toplumda spor gibi popüler alanlarda
milliyetçiliğin hem sembolik bir strateji
olarak kullanılması hem de modernliğin
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krizleri karşısında bireylerin kendilerini yeniden konumlandırmalarına yardım etmesi söz konusudur (Işık, 2006, s.227).
Çünkü popüler kültür ürünleri, doğrudan
gündelik yaşamın içinde biçimlendirildikleri gibi yaşayan bireylerin düş ve fantazyalarının olduğu kadar maddi ve manevi
beklentilerinin de dışavurumudur (Oktay,
1997, s.216).
1990’larda milliyetçiliğin, bir yanda
pop-milliyetçi motifleri eklemleyerek bir
yandan da kendi şiar ve simgelerini bu akıma yedirerek, meşrulaşma ve popülerleşme fırsatı yakaladığı gözlenmektedir.
Popüler kültürün işleyişine bağlı olarak
milliyetçi ikonografi esneklik ve değişkenlik kazanmaya başlamıştır. Popüler milliyetçilik, ulusu bir arada tutacak “gelenek”
ve “mitler”i oluşturur. Kitlesel eğitim, bu
geleneğin yayılması ve yeniden üretimi için
ana mecradır (Hobsbawm, 1995, s.47).
Pop-milliyetçi söylemin bu mecraları hamaratça kullanması sonucunda statlardan
futbol konvoylarına, asker uğurlama törenlerinden konserlere aktif ve çoğu zaman
eğlenceli biçimlerde dışa vurulan bir milliyetçilik ortaya çıkmıştır (Kozanoğlu, 1995,
s.140).
Milliyetçiliğin dışavurumunda en sık
kullanılan göstergelerden biri olan bayrak,
devleti simgeliyor olması bakımından meşruiyet potasında eritilmiş, hatta başlı başına meşruiyetin kaynağı haline gelmiş ulusal
bir göstergedir. Devlete bağlılık, toprağın
korunması, ülkenin bölünmezliği, geleceğe dair olabilecek kaygıların ortadan kaldırılması ve vatan sevgisinin popüler hale
getirilmesiyle tanımlanabilecek bir pop

milliyetçilik içinde, ulusal birliği en iyi ve
en genel şekilde temsil edeceği düşünülen
bayrak göstergesi ön plana çıkarılmaktadır.
Bunun sonucunda bayrak, bir toplumsal
bir gösterge olarak toplumun bütün kesimleri tarafından çok yoğun biçimde kullanılmaktadır.
Bu çerçevede başlangıçta, yükselen bir
değer olarak görülen ve bu nedenle popüler basına malzeme olan milliyetçiliğe dayalı hareketlerde ve popüler ulusal gurur
girdilerinde artış olduğu gözlenmektedir.
Bunun sonucunda ise Türk bayrağının
meşrulaştırıcı gücünden yararlanmak isteyenler hemen her olayda bayrak açmaktadır. Özellikle maçlardaki başarılar, ülke
insanlarının kendilerine özgüven kazanmalarına, yeni kuşakların milli göstergelerine
ve ülkelerine bağlılıklarının artmasına vesile olmaktadır. Bu gibi olaylar ülke insanlarının sadece aynı topraklarda yaşamak
mecburiyetinde olan “mekanik vatandaşlar” değil, bu ülkeye gönüllü bağlı “organik vatandaşlar” olmalarına neden
olmaktadır.
Bu bağlamda milli göstergelerin gündelik hayata sızması (okullarda, resmi toplantılarda, spor karşılaşmalarında milli marş
söylenmesi, sokaklara, meydanlara, parklara vapurlara “Türk büyüklerinin” adının
verilmesi vb.) sağlanmaktadır. Milliyetçi
göstergeler gündelik hayatın minik ayrıntılarında, örneğin gazete logolarında, mektuplara yapıştırılan pullarda ya da trafikte
seyreden arabaların plaklarında gizlidir. İçilen kahvenin ismi, yenilen yemekler, hatta
yemek yeme biçimleri, sarf edilen sözcükler, küfretme biçimleri ve sayamadığımız
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pek çok ayrıntıda ulusal kültürün ayırt edici unsurları saklıdır.
Tüm bu alanlarda milliyetçilik bazı zamanlarda olduğu gibi “haykırmadan” sadece “fısıldayarak” işlevini sessizce
görmektedir (Billig, 2002, s.67). Böylece
devletin ulaşamadığı geniş alanlara ulaşma
yeteneği sayesinde popüler kültür, resmi
milliyetçiliğin yeniden üretiminde klasik
mekanizmalardan daha etkili olmaktadır.

5. Milliyetçiliğin Yeniden
Üretiminde Medyanın Rolü
Ulusal kimliğin oluşumunda veya yeniden
üretiminde önemli rol oynayan medya, bu
söylemi oluştururken bir takım göstergeler kullanmaktadır. Dil aracılığıyla milliyetçi söylemler geliştirilirken; bayrak, ulusal
marş, tarihten başarılı olaylar gibi pek çok
kişinin içselleştirdiği milli göstergelerin
kullanılması yoluyla bu söylemler zenginleştirilmektedir. Milliyetçi söylemin en belirgin olduğu mecralardan biri uluslararası
futbol maçlardır. Bu zamanlarda, kitle iletişim araçları “biz” ve “onlar” ayrımını pekiştirecek
ifade
ve
söylemlere
başvurmaktadır.
Ulusal yapının inşasında tek ülkü ve ortak hırs etrafında bir araya gelinmesini sağlayan göstergeler, temsil ettikleri değerlerle
önemli bir rol oynamaktadır. Milliyetçilik
kavramı devlet ve onun ideolojik aygıtları
aracılığıyla doğallaştırılmış bir süreç içinde
topluma sunulmaktadır. Devlet, eğitim sisteminin ve kitle iletişim araçlarının kendisine sunduğu imkânlar dâhilinde milliyetçi
göstergeler kullanmaktadır. Billig medya-

nın kullandığı bu göstergelerle milliyetçiliğin ‘fısıldadığını’, söylerken aynı zamanda
bu göstergelerin “banal milliyetçiliği” inşa
ettiğini belirtmektedir.
Futbol maçları Türk ana akım medyasında milliyetçi duyguların şiddet ve takım
fanatizmiyle iç içe geçmesinden dolayı sansasyonel bir nitelik kazanmakta ve bu sayede tiraj ve reytinglerin artırılması
umulmaktadır. Bu çerçevede Billig, medyanın milliyetçiliği yeniden inşa eden bir
söyleme sahip olduğunu ve özellikle ulusal
gündemin inşasında sağ kanat gazetelerin
vatanseverlik kartını diledikleri zaman kullanabildiklerini belirtmektedir. (Billig,
2002, s.138) Buradan hareketle siyasi yönelimi ne olursa olsun gazetelerin spor
sayfalarında, milliyetçiliğin göstergesi olan
bayrağın sürekli sallanması ve milliyetçi
söylemin sürekli hâkimiyeti söz konusudur.
Tüm bu değerlendirmelerin ardından
sporun milliyetçi söylemle olan bu yakın
ilişkisinden hareketle, söz konusu söylemin
spor federasyonlarının web sitelerine nasıl
yansıdığını incelemek yararlı olacaktır.

6. Çalışma Evreni
Türkiye’de ve dünyada çok sayıda spor federasyonu vardır, ancak çalışma kapsamında Türkiye’den ve yurt dışından futbol,
tenis ve satranç olmak üzere birbirinden
içerik açısından farklı üç spor federasyonu
seçilmiştir. Bu spor dallarına ait web sitelerinin, “Batı” olarak adlandırılan ve ekonomik gelişmişlik düzeyi açısından birbirine
yakın olan ABD, Fransa, İtalya ve İsviçre
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gibi ülkelerde, milliyetçi söylem açısından
taşıdığı özellikler saptanmaya çalışılmıştır.
Öncelikle spor federasyonları içerisinde
seçilen spor dalları ve ülkelerin, böyle bir
analizden daha geniş bir veri elde etmek
anlamında temsil kabiliyetinin sınırlı kaldığını belirtmekte yarar vardır. Ancak analizin sayıca çok fazla olan spor
federasyonları ve ülkeler arasından bunlarla sınırlandırılmasının iki gerekçesi vardır.
Birincisi spor dallarının popülerlikleri ile
bu spor dallarına ait federasyonların web
sayfalarının dizaynlarının milliyetçi referanslar bağlamında farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Bu çerçevede spor
federasyonlarının web sayfalarının kabaca
taranmasından sonra günümüzde “spor”
denildiğinde ilk akla gelen spor dalı olan
futbola ait web sayfalarının taşıdığı milliyetçi özelliklerle, görece daha az popüler
olan ancak hitap ettikleri kitleler açısından
farklılaşan tenis ve satranç gibi spor dallarına ait web sayfalarının taşıdığı milliyetçi
özellikler arasında bir karşılaştırma yapılması planlanmaktadır. İkinci gerekçe ise
seçilen ülkelere ilişkindir. Örneklemin bu
beş ülke ile sınırlandırılmasının nedeni,
ekonomik gelişmişlik düzeyi açısından birbirine yakın olan bu ülkelerin kültürel açıdan taşıdıkları farklı özelliklerin söz
konusu spor olduğunda, milliyetçilik ortak
paydasında ne oranda buluştuklarını saptamaktır. Ayrıca milliyetçi değerler bağlamında
özellikle
hangi
spor
federasyonlarının web sayfalarında bu buluşmanın gerçekleştiğini bulgulamaya çalışmaktır. Bu noktada Türkiye’nin bahsi
geçen ülkelerle aynı ekonomik gelişmişlik

düzeyinde yer almadığı noktasında gelebilecek olan eleştiriler içinse, Türkiye’nin
AB’ye uyum sürecinde gösterdiği yoğun
çabaların belirleyici olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Netice olarak Türkiye’den
seçilen bu federasyonların web siteleri
ABD, Fransa, İtalya ve İsviçre’deki muadilleri ile karşılaştırılmıştır. Bu aşamada federasyonlara ait web siteleri özellikle milli
göstergelerin kullanılıp kullanılmaması açısından incelenmiştir.
Özet olarak örneklem grubunda yer
alan federasyonların ve ülkelerin belirlenmesinde çeşitli ölçütler göz önünde bulundurulmuştur. Federasyonların seçiminde
genel olarak; sporların hedeflediği kitlelerin farklılığı, popülerlik ve ticarileşme düzeyleri, sporun bireysel ya da takım sporu
olup olmaması, icrasının maliyet gerektirip gerektirmediği (ekipman), gösterilen
performans ve becerinin niteliği ve bu
sporların milliyetçi duyguları temsil etmelerine ilişkin ön kabuller etkili olmuştur.

6.1. Seçilen Spor Dalları
6.1.1. Futbol
Futbol, tüketim endüstrisinin ihtiyaç duyduğu müşteri kitlesine hitap etme yeteneği en yüksek olan, eğlence sanayinin bir
dalıdır. Futbol, dünyada en yaygın şekilde
geniş kitleler tarafından takip edilen bir
spor dalı olmasının ötesinde anlamlar taşımaktadır. Zira diğer sporlarla karşılaştırıldığında fanatizmin ve dolayısıyla şiddet
eğiliminin en yüksek olduğu spor dalıdır.
Özellikle ülkemizde spor kavramı futbol
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ile özdeşleşmiştir. Bu durumun en açık örneği futbolun ana haber bültenlerinde büyük yer tutması, magazin programlarına
kaynaklık etmesi ve siyasetle olan ilişkisidir.

6.1.2. Tenis
Kadın ve erkeğin aynı anda oynayabilmesi
özelliği ile satrançla paralellik göstermesine rağmen fiziksel çabayı ön plana çıkarması
nedeniyle
satrançtan
farklılaşmaktadır. Teniste başarı için uzun
süren ve disiplinli bir çalışma süreci gerekmektedir. Bu spor için ihtiyaç duyulan saha ve ekipman belli bir maliyet gerektirdiği
için sosyo-ekonomik açıdan daha çok üst
sınıflara seslendiği düşünülmektedir. Aynı
şekilde izleyici kitlesinin sosyo-ekonomik
açıdan farklılaşması beklenir. Sporcularının ve izleyici kitlesinin sosyo-ekonomik
düzeyleri nedeniyle de tenis sporunda centilmenliğin ön plana çıktığı özellikle vurgulanmaktadır.

6.1.3. Satranç
Diğer spor dallarına kıyasla satranç, kadın
ve erkeğin karşılıklı oynayabildiği belli bir
entelektüel birikim gerektiren bir spor dalıdır. Ayrıca ekipmanının yüksek maliyetli
olmaması onu diğer spor dallarından farklı kılar. Fiziksel değil stratejik düşünceyi
içeren, zihinsel çaba ve becerinin ön plana çıktığı dolayısıyla şans faktörünün bu
şekilde devre dışı kaldığı satranç, oyuncunun kendisine ve rakibine zarar vermeden
faaliyette bulunduğu sporlardan biridir.

6.2. Seçilen Ülkelerin Özellikleri
Ülkelerin seçiminde ise tarihsel süreçte oynadıkları rol, sosyo-ekonomik durumları
ve mevcut siyasal iklimleri önemli bir belirleyici olmuştur.

6.2.1. ABD
Günümüz dünyasının siyasi, ekonomik ve
kültürel alanda egemen gücü olan ABD’de
özellikle 11 Eylül ve Irak işgali sonrası artan milliyetçilik anlayışı dikkat çekmektedir. Buradan hareketle ABD’nin milliyetçi
eğilimlerinin spor federasyonlarına nasıl
yansıdığının incelenerek analiz edilmesi seçimde etkin rol oynamıştır.

6.2.2. Fransa
Ulus devlet anlayışının doğduğu yer olması nedeniyle araştırma kapsamına alınmıştır. Bu bağlamda spor federasyonlarına ait
web sayfalarında kullanılan milli göstergelerin analizi büyük önem arz etmektedir.

6.2.3. İtalya
Bir dönem faşist bir rejimle yönetilen ülke
olarak milliyetçi göstergelerin federasyonlardaki kullanımı dikkat çekici sonuçlar doğurabilir.

6.2.4. İsviçre
Farklı dillerin konuşulması ve farklı egemen kültürleri barındırması çerçevesinde
İsviçre’de milliyetçi göstergelerin federas
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yetçi çağrışımları olan göstergeler incelenmektedir. Bu çerçevede öncelikli olarak
ulus devletin sembolü olan bayrağa, bayrağı çağrıştıran figür ve renklere ardından
7. Çalışmanın Metodolojisi
da ülkelerin sembolü olarak bilinen öğeleAraştırmanın konusunu spor federasyon- re yer verilme oranları tespit edilmektedir.
larının web sayfalarında yer alan gösterge- Kısaca analizde aşağıdaki ölçütler temel
ler oluşturduğu için benimsenen alınmıştır:
yaklaşımın temel dayanak noktalarını ileti• Sayfada doğrudan ilgili ülkenin bayraşim amacıyla kullanılan her şeyin incelenğının kullanımı olup olmaması,
mesine yardımcı olan ve gösterge
• Amblemde doğrudan ilgili ülkenin
kavramından hareket eden göstergebilimbayrağının kullanıp kullanılmaması,
sel çözümleme yöntemi oluşturmuş ve bu
•
Bayrak kullanımının stilize olup olmayöntemden yararlanılarak nitel bir çözümması,
leme yapılmaya çalışılmıştır.
• Spora dair göstergelerin (fotoğraf,
Göstergebilim, insanın içinde yaşadığı
grafik, logo v.b.) sıklığı ve bu göstergedünyayı anlamasını sağlayan bir model gelerin stilize edilip edilmediği,
liştirmektedir (Rıfat,1992, s. 6). Gösterge• Bayrak renklerinin sayfada baskın kuller; ikna, kontrol ve manipülasyon etkisine
lanılıp kullanılmaması,
sahip olmaları nedeniyle yan anlam açısın• Sayfada kadın sporculara yer verilip,
dan ideolojik bir alt yapının oluşturulmaverilmemesi.
sında özel bir etkiye sahiptirler. Değer
yargılarından bağımsız olmamaları nedeni
ile görsel imgeler doğrudan nesnel gerçek- 8. Analiz
liğe denk düşmemektedir. Göstergebilimsel çözümleme, metinlerdeki göstergeleri 8.1. Futbol Federasyonları
ve bunların bir mesaj iletmek üzere düzenlenmelerini mümkün kılan kodların işleyi- Çalışma evrenimizi oluşturan spor dallaşini anlamamıza yardımcı olma işleviyle, rından biri olan futbol, popülerliği oranınweb sayfalarının değerlendirilmesinde ve da milliyetçi göstergelere sahip olması
eleştirilmesinde işlevsel bir yöntem olarak bağlamında analizimizin çıkış noktasını
oluşturmaktadır. Ülkelerin spor federasseçilmiştir.
Göstergelerin yan anlam boyutunu or- yonlarının web sayfalarını taşıdıkları millitaya koyarak insanın içinde yaşadığı dün- yetçi göstergeler açısından inceleyen
yayı anlamasını sağlayan göstergebilim, çalışmanın bu aşamasında, çözümleme
spor federasyonlarına ait web sayfalarının kapsamındaki futbol federasyonlarına ait
milliyetçi göstergeler açısından analizine web sayfalarına yer verilmektedir. Böylece
temel teşkil etmektedir. Seçilen federas- analize konu olan görseller de sunulmaktayonların web sayfalarının analizinde milli- dır.
yon web sayfalarına nasıl yansıdığının analizi ülke seçiminde etkili olmuştur.
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Türkiye Futbol Federasyonu Web Sayfası
Türkiye Futbol Federasyonu’na ait web
sayfasında metaforik bir kullanım olarak
kırmızı ve beyaz renklerine yer verilmiş
böylece Türk bayrağına gönderme yapılmıştır. Ayrıca sitenin sol üst köşesinde federasyona ait amblemin hemen altında
Atatürk fotoğrafı ve Atatürk’ün sporculara ilişkin “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim” sözüne
yer verilmiştir. Futbol federasyonunun
ambleminde de bayrağın simgesel bir açılımı olan ay-yıldız ve bayrak renkleri kul-

lanılmıştır. Aynı amblem sayfanın genelinde flu olarak kullanılmıştır ki; bu da Billig’in fısıldayan milliyetçilik söylemine yan
anlamsal bir dayanak oluşturmaktadır.
Ek olarak web sayfasında kadın futbol
takımlarına ilişkin bilgi ya da görüntünün
yer almaması dikkat çekmektedir. Bu durum, futbolda ortaya konan erillik ile milliyetçiliğin, ritüelleri ve yapılandırılması
açısından erkek egemen deneyimlere dayanan söylemi arasında var olan paralelliğin
bir göstergesi olarak yorumlanabilir.
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Amerika Futbol Federasyonu Web Sayfası
Bu makale çerçevesinde değerlendirdiğimiz Amerika Futbol Federasyonu web
sayfasında ilk olarak gri tonların hâkimiyeti göze çarpmaktadır. Sitenin sol üst köşesinde yer alan ve Amerikan bayrağının
renkleri olan kırmızı, mavi ve beyazdan
oluşan yıldızlı amblem aracılığıyla, bayrağa doğrudan değil dolaylı bir atıf söz konusudur. Milliyetçi göstergelere çok fazla
yer verilmeyen web sayfasında dikkat çeken diğer bir unsur ise kullanılan kadın futbol takımına ait fotoğraftır. Bu durumu
Amerikan futboluna olan eğilim nedeniy-

le futbolun Amerikan toplumundaki ikincil konumuyla açıklamak mümkündür.
Fransa Futbol Federasyonuna ait web
sayfasında Türkiye Futbol Federasyonunun sayfasındaki kadar yoğun olmamakla
birlikte bayrak renklerinin hakimiyeti göze çarpmaktadır. Mavi, beyaz ve kırmızı
renkler özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ifadelerinin metaforu olarak kullanılmaktadır.
Federasyon web sayfasındaki mavi rengin
yoğun kullanımı ise Fransız Devrimi’nin
özgürlük idealine yapılan vurgu olarak yorumlanabilir. Milliyetçilik çerçevesinde de-
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Fransa Futbol Federasyonu Web Sayfası
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Özet

Teknolojik gelişmelerin ışığında hızla değişen ve küreselleşen iş koşullarında, müşteriler ile yakınlaşmak ve tanımak günümüzün en önemli stratejik amaçlarından biri haline gelmiştir. Bu amaçla süreç, teknoloji ve insan bütünleşmesinin en üst düzeye
çıkarılarak şirket gelirlerini ve aynı zamanda karlılığını artırmak, artan rekabet şartlarında var olabilme savaşına dönüşmüştür. MİY bu amaçlara giden yolda şirketlerin
vazgeçilmez araçları ve yaklaşımlar sentezi olarak önemli bir yer almaktadır.
Bu çalışmada bilişim sektöründe lider konumdaki ilk on şirketin web siteleri üzerinde MİY kriterlerini ne derecede uyguladıklarını inceleyerek, periyodik olarak tekrarlanabilen ve değişen koşullara göre uyarlanabilen kriterler doğrultusunda, sürekli
bir denetim mekanizması sağlayacak bir model geliştirilmesi hedeflenmiştir.
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Giriş
Müşteri ilişkileri yönetimi (MİY) bilgi toplumuna geçiş sürecinde hızla değer kazanan ve üzerine çalışmalar geliştirilen
başlıca iş yönetimi konularından biridir. Bilişim teknolojilerinin gelişmesi ile yüksek
oranda ivmelenen arz ve talep arasındaki
iletişim boyutu, hem yoğunluk hem de içerik açısından stratejik iş hedefleri ve kurumsal kaynaklara göre yönetilmesi
zorunluluğunu getirmiş ve sistematik yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu amaçla kurgulanan çeşitli MİY yaklaşımları ile bu
iletişim boyutunun taraflar arasında kurumsal bilgi havuzunda depolanabilen ve
etkileşimli olarak kurum içi ve kurum dışı
iletişimin yönetilmesi hedeflenmektedir.
Tarihsel
açıdan
incelendiğinde,
1970’lerden beliren ve üreticilerin “ne üretebilirsek satabiliriz” yaklaşımları seri ve
hızlı üretimi ön plana getirmiş ve çalışmalar da bu alana odaklanmıştır. Bu odaklanmanın sonucu olarak da üretim
teknolojileri geliştirilmiş ve küresel olarak
da yaygınlaştırılmıştır. Şirketler açısından
üretim maliyetlerini azaltmanın ve dolayısıyla karlılığı artırmanın yolu da artık üretim süreçleri açısından doğal sınırlara
erişmiştir. Özellikle halka açık hisselerin
artması ile de yöneticiler üzerinde karlılığı
yükseltmek, finansal hedeflere ulaşmak ve
bu yolla piyasa değerini artırmak konusunda daha büyük baskılar oluşmaya başlamıştır.1
Üretim teknolojilerinin küresel yaygınlığı taklit ve daha ucuz ürünlerin artmasını ve müşterilerin de bu tür ürünlere
yönelmesiyle başka bir boyut kazanmıştır.

Mevcut pazarların bu şekilde artan rekabet ile daralması yeni pazar arayışları ve
mevcut pazarda farklı stratejilerin geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Ancak yeni pazar arayışları tüketicilerin alım gücü,
küresel anlamda tüketicilere erişilebilirlik
sınırları gibi konular nedeniyle oldukça zor
ve zaman alan zahmetli çalışmalar gerektiriyordu. Bir ihtiyaç yaratmak ve bu ihtiyaç
sahipleri ile iletişime geçebilmek, yeni ekonomi olarak adlandırılan değişim sürecinin
de temellerini oluşturuyordu. Ve böylece
pazarlama alanının yüceltildiği ve geleneksel öğretilerinin oluşturulduğu bir yeniş
dönem başlatılıyordu. Reklamlar, kampanyalar, promosyonlar şeklinde yine üretici
odaklı çalışmalar bu dönemde hızlandı ve
popülerlik kazanmıştır. Bu yöntemler de
bir süre tıkanmaya başladığında ise müşteriye özel hizmetler keşfedildi ve nihayet
müşteri odaklı, müşteriyi anlamaya ve analiz etmeye çalışarak ürün ver servislerin geliştirilmesine
öncelik
verilmeye
başlanmıştır.
Müşteriyi anlamaya yönelik çalışmalar
öncelikle demografik özelliklerin incelenmesi ile başlamıştır. Ancak bunun yeterli
olmadığı, bu verilerden yola çıkarak müşterinin alışkanlıkları, yaşam tarzı, davranış
modellerini anlamaya yönelik araştırmalar
arttıkça daha iyi bir iletişim modeli geliştirilebildiğini gören şirketler rekabet avantajı sağlama yönünde başarılı adımlar
atmışlardır. Ürün karlılığından müşteri
karlılığına giden bir kurumsal yaşam biçimi haline gelen bu yaklaşımlar rekabet konusunda,2
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a) Doğru zamanda,

b) Doğru müşteriye / müşteri segmentine,
c) Doğru ürünü / hizmeti,
d) Doğru fiyattan,
e) Doğru hizmet kanalından sunabilmek gibi önemli adımları atmalarını
sağlamıştır.
Bu adımların atılması yönündeki çalışmalar MİY konusundaki uygulama alanını
oluşturmaktadır. Ancak bilişim sistemleri
projelerinin genelinde olduğu gibi, öncelikle hedeflenen MİY sisteminin temel
kavramları konusunda, projeye dâhil olan
taraflar arasında ortak bir anlayış ve yaklaşım belirlenmesi hedeflenmektedir.

MİY Temel Kavramları
İlişkisel pazarlama veya birebir pazarlama
olarak isimlendirilen ve müşteriye özelleştirilmiş hizmetler ve pazarlama yaklaşımlarını ifade eden ve bu yaklaşımların
uygulama yönünü oluşturan MİY, bir işletmenin sahip olduğu insan, süreç ve teknoloji kaynaklarını bütünleştirerek şirketlerin

müşterileri ile olan ilişkilerini düzenler.3
İşletmenin müşteri odaklı olması için,
insan, süreç ve teknolojiyi doğru oranda
birleştirmesi ve bütünleştirilmesi gerekmektedir. Ancak bu bütünleştirme yoluyla yöneticiler teknoloji yoluyla elde edilen
enformasyonu yorumlayarak kalıcı olan
bilgiye çevirebilirler.4
MİY kompozisyonu içinde bu üç unsurun hangi oranda yer alacağının doğru
şekilde belirlenmesi çok önemli ve bir o
kadar da zordur. Her bir unsurun ayrı derinliği vardır ve unsurların bütünleşme yeteneği MİY projelerindeki başarı için kilit
bir öneme sahiptir. MİY projelerindeki başarısızlığın sırrı söz konusu unsurların dağılımında yatmaktadır.
Bu konuda ülkeler arasında farklılıklar
olmakla birlikte, Amerika’da teknoloji ağırlıklı bir yaklaşım ortaya çıkarken, Avrupa’da yapılan çalışmalarda süreçlerin
teknolojiden daha öncelikli oldu tespit
edilmiştir. Türkiye’de ise CRM Institute tarafından 2001 yılında yaklaşık 400 üst düzey yöneticinin katıldığı araştırmada

Tablo 1: Türk Yöneticilerinin Pazarlamaya Bakışı
Dr.Hayrettin Zengin, Dr. Ömer Fahrettin Demirel, III. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kasım 2004, Osman Gazi Üniversitesi.
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teknoloji, süreçten ağırlıklı olarak ortaya
çıkmıştır. Bu araştırmada yöneticiler, teknolojiye öncelik vermiş olsalar da 2001 yılına teknolojinin önem derecesinde bir
azalma buna karşın sürecin önem derecesinde ise bir artış gözlenmiştir. Yani yöneticilerde Amerikan eğiliminden Avrupa
eğilimine doğru bir kayışın gözlendiği söylenebilir (Tablo 1).5
Dolayısıyla, küreselleşme, artan rekabet
şartları, enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler şirketleri MİY üzerinde odaklanarak, müşteri sadakati ve
memnuniyetinin artırılarak şirket gelirlerini etkin şekilde artırmaya yöneltmiştir.6
MİY, şirketlerin ihtiyaç duydukları temel
rekabet stratejisi olarak, müşteri ihtiyaçları üzerine odaklanarak müşterilerle kurumsal boyutta bütünleşmiş bir ara yüz
oluşturmayı hedeflemektedir. İletişim ve
enformasyon teknolojileri kullanılarak işletmeler müşterilere daha yakın temas halinde olmakta ve uzun süreli iş ilişkileri
sürdürmeyi amaçlamaktadırlar.7
MİY işine soyunan şirketlerde, bu projelerle birlikte gelen kültürel, süreç ve sistemlerle ilgili birçok potansiyel sorunun
üstesinden gelebilmek, “İç İletişim”in başarısına bağlıdır.8
MİY ile oluşturulan yararların sektörlere göre farklılık gösterebileceğini öne süren araştırmacılar, süreçlerinin ve
teknolojilerin bu sektörel ihtiyaçlara göre
uyarlandığı üzerinde durmuşlardır. Bununla birlikte yakın zamanda gerçekleştirilen
çapraz-kültürel ve çok-sektörlü araştırmalar MİY’den elde edilen faydaların sektörlere ve ülkelere göre farklı bağlamlarda çok

da fazla değişmediği görülmüştür. Beklenilen faydalar şöyle sıralanmaktadır:9
1. Karlı müşterilerin hedeflenebilme
kabiliyetinin kazanılması
2. Farklı kanallardan bütünleştirilmiş
hizmetler verilebilmesi
3. Satış gücünün etkinliğinin ve etkililiğinin iyileştirilmesi
4. Kişiselleştirilmiş pazarlama mesajlarının iletilebilmesi
5. Özelleştirilmiş ürün ve hizmetlerin
sunulabilmesi
6. Müşteri hizmetleri etkinliği ve etkinliliğinin iyileştirilmesi
7. Fiyatlandırmanın iyileştirilmesi
Bu şekilde değer yaratan süreçler olarak MİY ve diğer bağlı fonksiyonlara katkıda bulunulmaktadır.

Bilişim Şirketlerinde Web
Üzerindeki MİY Çalışmaları
İnternet ortamının kullanılarak müşterilere ürün, hizmet ve kurumsal enformasyon
sağlayarak geri bildirimler yoluyla müşterilerin ihtiyaçları hakkında güncel veri toplamak günümüzün önemli bir stratejik adımı
haline gelmiştir. Müşteri farkındalığı yaratmak açısından hayati önem taşıyan bu
adım, elektronik araçlar ve bu araçlarla
desteklenmiş iş süreçleri ile şirketlerin e-iş
yatırımlarından maksimum değer dönüşü
almalarını sağlamaktadır.10
Doğal olarak teknoloji, insan ve süreçleri elektronik ortamda bütünleştirerek etkin ve etkili şekilde uygulamaya koyan
kurumların başında bilim sektörü şirketle-
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rinin gelmesi beklenmektedir. Türkiye’de
ilk 500 şirket sıralamasında bilişim şirketlerinin çok az yer almasına karşın, bilişim
sektörünün ilk 10 şirketi gibi sınırlandırılmış bir kapsam alanı içinde bu uygulamaların elektronik ağ üzerinde ne derecede
müşterilerine sunulduğunun incelenmesi
gerekmektedir.
Elektronik ortamda müşteriye hizmet
veya mal sunmak isteyen şirketlerin, bu ortamdan en iyi şekilde faydalanabilmeleri
için “e-Ticaret” kavramına sadece süreç
olarak değil, MİY açısından da bakmaları
gerekiyor. MİY kavramı ile aşağı-yukarı aynı dönemlerde gündeme gelen e-ticaret
kavramında da, ürün ve hizmet sağlayıcı
bilişim şirketleri resmin tamamını uygulamayı gerçekleştiren müşterilerine gösterememiş, müşteride çalışan yöneticilerin
çoğu da bu eksikliğin farkına varamamıştır. Dolayısıyla şirket ile müşteri arasına
teknoloji bir engel olarak girerek, aslında
yakınlaşma hedeflenirken tam aksine
uzaklaşılmıştır.11
“e-Ticaret”in popülerleştiği ve en çok
gündeme konu “Güvenlik” olmuştur. Aslında güvenlik, e-Ticaret ortamında gerçekten de son derece önemlidir, ancak,
tüm yöneticilerin dikkatinin buraya çevrilmesi, birçok konuda olduğu gibi bunda da
yanlış yönlere sapılmasına ve ileriye dönük
stratejilerin göz ardı edilmesine neden olmuştur. Tüm dikkatini güvenliğe yönlendiren yönetici ve uzmanlar, hem MİY ve
hem de “e-ticaret”in aynı anda gündeme
gelmesine ve yepyeni bir konu üzerinde
çalışıyor olmalarına rağmen, bu iki kavramın birbiriyle ilişkisini düşünmeden yazı-

lım ve donanım ürünleri satın alma hatasına düşmüşlerdir.
Elektronik ticaret, yepyeni iş yapma
yöntemleri getiren ve müşteri ile ilişkileri
değişik bir boyuta taşıyan yeni bir “Müşteri Temas Noktasından ibarettir. Elektronik ticaretle ilgisi olsun veya olmasın,
sunulan satış kanallarında yapılan her işlem ile müşteriler ürün ve hizmetleri kullanış şekillerini, yaşam biçimlerini,
geçmişteki ve gelecekteki gereksinimleri ile
ilgili ipuçlarını verebilirler. Ancak elektronik satış kanallarının doğası gereği, bu bilgiyi toplamak, geleneksel müşteri temas
noktalarına göre çok daha kolaydır.
Dolayısıyla, elektronik ortamın getirdiği kolaylıklardan yararlanarak müşteriyi,
pazarı ve müşteri gruplarını tanımak ve satış, pazarlama, müşteri ilişkileri, destek,
ürün ve hizmet geliştirme stratejilerini buna göre yönlendirmek, “Mevcut işinizi İnternet ortamına taşımak” kavramının çok
ötesindedir.12
Bilişim şirketlerinin bu konuda hangi
adımları attıklarını incelemeden önce, Türkiye’de bilişim sektörünün gelişimine kısaca değinmek gerekmektedir.

Türkiye’de Bilişim Sektörü
1990’lı yıllarda PC’lerin hızının ve kapasitesinin baş döndürücü biçimde gelişmesiyle
birlikte önce kişisel bilgisayar ağlarından
oluşan modeller sonrasında da ağların birbirine bağlanması istemci-sunucu teknolojisinin gelişimi ve ana bilgisayar ile kişisel
bilgisayar ağları arasındaki bağlantılar karşımıza geniş alanlara yayılmış tek merkezden

121

de idare edilebilen sistemleri çıkarmıştır.
Yine aynı dönemlerde yazılım teknolojisi de donanım teknolojisi kadar hızla değilse bile yakın düzeyde bir değişim
göstermiş; programlama dilleri, sistem yazılımları, verimlilik araçları ve uygulama
yazılımları alanında çok sayıda çözüm ve
ürün pazarlara sunulmuştur.
1970’li yıllarda belli başlı üniversitelerin mühendislik bölümünde okuyan başarılı gençler sayesinde Türkiye’de başlayan
bu süreç, kişisel bilgisayar devrimini takiben 1980’lerde biraz daha hızlanmıştır.
Başlangıçta muhasebe yazılımı olarak kurulan şirketler daha sonra pazarın ihtiyacına
göre
programlar
üretmeye
çalışmışlardır.
Şirketlerin ve kurumların birimlerinin
birden fazla coğrafi bölgeye dağılmış oldukları durumlarda uzak birimler arasında
iletişimin sağlanması gerekliliği beraberinde iletişim ve telekom altyapıları ve hizmetlerinin de gelişimini getirmiştir. Kamu
yönetimi ile ilgili yeni yaklaşımların ve rekabet ile ilgili ticari kuralların hayata geçirildiği dönemlere kadar telefon hizmetleri
devlet kurumları tarafından verilmiştir.
Ancak telekomünikasyon hizmetinin bir
kamu hizmeti olması ve özel sektör kuruluşunun tüm ülkeyi kapsayacak böyle bir
hizmet için yeterli yatırım gücünün olmaması gibi bazı gerçekler zaman içerisinde
gelişim ve değişimleri kaçınılmaz hale getirmiştir.
1993 yılından itibaren savunma odaklı
kullanım ortamından çıkarılıp sivil gelişimlere açıldıktan sonra hızla gelişen Internet
kullanımı ve beraberinde gelen e-iş, e-tica-

ret, e-devlet gibi yaklaşımlar, iletişim ağlarının yoğun kullanımına yol açmıştır. Dolayısıyla da telekomünikasyon pazarını da
çok büyük kaynak ve sermaye rakamlarının ve de büyük projelerin konuşulduğu
bir sektör haline getirmiştir. Bu gelişmelerle birlikte bir fiber kılı üzerinden aynı
anda yüz binlerce telefon konuşmasının
yapılabilmesi, Telekom altyapılarının sayısal teknolojilere dönüşmesi aynı zamanda
çok büyük hat kapasitesi ve çok yoğun trafiği yönetebilme olanağını sağlamış ve bakım - işletme maliyetlerini de
düşürmüştür.13
Geçen dönemler içerisinde özel sektör
veya destekleyicisi olan finans piyasalarında oluşan sermaye birikimleri ve yatırımların geçmişte olduğundan daha düşük
bedellerle yapılabilmesi de hükümetlerin
tekelci yapının arkasında daha fazla duramamasına sebep olmuştur. Böylece telekomünikasyon pazarında yaklaşık 10-15
yıldan beri yaşanmakta olan rekabet dalgası başlamış ve sektör rekabete açılınca,
teknolojik gelişmenin düşürdüğü maliyetlerin yanı sıra ‘seçim özgürlüğü’ de kullanıcılara yansımıştır.14
Gerçekten de maliyetlerin düşüşü, kapsamlı bilgi araçları ve iletişim olanakları ile;
kamunun, özel sektörün, bireylerin dönüşümünün ve toplumsal yaşam ve kültürel
değişimin son derece çarpıcı şekilde yaşandığı bir dönemin içinde bulunmaktayız.
2000’lerden sonra bilişim sektöründe
tartışılan önemli konulardan biri de e-Dönüşüm olmuştur. E-Dönüşüm Türkiye
Projesi’nin en önemli bileşenlerinden biri
e-Devlet’tir. Bu kapsamda; kullanıcıların
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elektronik ortamda sunulacak kamu hizmetlerine tek noktadan ulaşabilecekleri,
vatandaş ve iş dünyasının ihtiyaçlarına
odaklanmış, bütünleşik hizmetlerin sunulacağı e-devlet kapısının hayata geçirilmesi öngörülmekte olup, buna yönelik
çalışmalar başlatılmıştır.
Sonuç olarak, Türkiye’nin bilişim sektörünün elektronik, yazılım, donanım ve
iletişim bileşenlerini kendi kaynaklarıyla ve
ülke sınırları içinde üretebilecek insan kaynağını, yatırım ve teşvikleri hızla oluşturması gerekmektedir.
Türkiye’nin hedeflerini gerçekleştirmesi için önünde uzun bir yol vardır. Bu yolda da geçmişte yaşanan başarısızlıkların
nedenlerini araştırıp küresel anlamda rekabete açık bir yapıya kavuşmamız gerekmektedir. Türkiye’de halen bilgisayar ve
internet kullanımı çok düşüktür.
Geleceğin bilgi toplumu üzerinde geli-

şeceğini düşünürsek, bilgi teknolojilerinin
ve internet erişiminin, ülkemizde de dünya standartlarına ulaştırılması için hükümet
ve özel sektörün koordineli çalışması şarttır. Türkiye Bilişim Stratejilerini ve e-Dönüşüm sürecini bunun temelinde
gerçekleştirmelidir. Dünyadaki gelişmeleri
takip edecek, bunları ülkemize adapte edebilecek alt gruplar kurulmalı ve bunlar
desteklenmelidir. Bu konuda yasal düzenlemeler yapılmalıdır. e-Dönüşüm sürecinde de devletin oynadığı rol artarak devam
etmeli, vatandaşlarını bu yönde bilgilendirmelidir. Bu sayede hem bürokratik süreçlerin verimliliği hem de vatandaşın
memnuniyeti hedeflenmelidir. Ülkemizin
dünyayıyakalaması için eğitim programlarının da bilgisayar ve teknoloji destekli olması bu yönde de bir atılım yapılması
gerekmektedir. Araştırma konusunda üniversiteler ve araştırma kuruluşlarına veri-

Şekil 1: Hane halkı bireylerinin internet kullanma amaçları
Türkiye İstatistik Yıllığı 2007, sf. 365.
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len destek arttırılmalı ve yerli ürünlerin pazar payının artması sağlanmalıdır. İthalatla büyüyen bu sektör, böylece ekonomik
krizlerden daha az etkilenecektir. Ülkemizin coğrafi konumu da düşünülerek, Avrupa ve Asya pazarına yönelikte çalışmalar
ve araştırmalar yapılarak, bilişim sektörünün ihracattaki payı da arttırılmalıdır. Bütün
bunların
gerçekleştirilmesi,
kurumsallaşma ihtiyacını, bilişim sektöründe çalışan kurum ve kuruluşlarının ortaklaşa çalışmalarını zorunlu kılmaktadır.15
Geçmişte yaşandığı gibi ekonomik
krizlerle sektörün hızla gerilememesi için
bilgi teknolojilerinin toplumun tamamına
ulaşacak şekilde yaygınlaştırılması, elektronik uçurumun azaltılması ve bu konuların
ülke gündemine getirilmesi zorunludur.
Ancak bilgi toplumunu kavramış, bilinçli
bireylerin artmasıyla bu sektörde ilerleme
ve gelişmeler yaşanabilir. Bilişim teknolojileri, lüks değil günlük bir ihtiyaç haline
getirilirse ülke hızla gelişebilir. Bunun içinde kamu ve özel sektör birlikte hareket etmeli, bu sektörde çalışan firmalar
kurumsallaşmalı ve ülke çapında bir atılım
gerçekleştirilmelidir.

MİY Kriterleri
Bilişim sektörünün kendi müşterilerine
sunduğu MİY olanaklarından öncelikle
kendi müşterileri ile olan ilişkilerinin yönetildiği sistematik yapıların oluşturulması
gereklidir. Ancak bu konuda gerekli pazarlama bilgisinin ve tekniklerinin de bilişim
şirketlerine aktarılması, teknolojinin bu
amaca yönelik olarak aktarılmasından daha

farklı bir konudur. Dolayısıyla bilişim şirketleri sadece teknoloji değil süreç konularında bir bilgi birikimini müşterilerine
aktarmak veya aktarılmasını sağlamak ve
şirket içi kullanımını en üst düzeye çıkarmak durumundadır. Aksi takdirde teknoloji tabanlı bilişim projelerinin başarıya
ulaşması da imkânsız hale gelecektir.16
Elektronik ortamda müşteri ilişkilerini
yönetmede çeşitli kriterler bulunmaktadır.
Bu kriterler farklı sektörlerde farklı ihtiyaçlara göre özelleştirilebilir olmakla birlikte,
temel kriterler olarak her işkoluna uygulanabilir niteliktedir.
İnternet sitelerini incelerken aşağıda sıralanan kriterlerin varlığı ve varsa ne derece sağlandığı tespit edilmeye çalışılmıştır.
1. Eşsiz hizmet felsefesi var mı? Web
sayfasında vizyon, misyon ve müşteri
memnuniyeti ilkeleri açıklanıyor mu?
Şirketin stratejik hedeflerinin tanınması ve müşterilerine olan bu yöndeki yaklaşımını en üst seviyede tanımlamaya yönelik
olan bu kriter, müşteriler için olduğu kadar çalışanlar açısından da hedeflerin belirlenmesi açısından son derece yararlıdır.
Temel ilkelerin bu şekilde elektronik ortamda iletilmesi verilen hizmetlerin de içerik ve kapsam açısından doğru hedeflere
yönelik olmasını sağlamaktadır.
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2. Müşteri ile iki yönlü ilişkikuruluyor mu?
Bize Ulaşın, Geri bildirim, ödeme işlemleri, müşteri destek hizmetleri, sık sorulan
sorular gibi bölümler var mı? Müşteri web
içeriğini özelleştirebiliyor mu?

Elektronik araçlar sayesinde sadece şirketten tek yönlü olarak bir bildirimde değil, etkileşimli olarak müşteriden de
alınacak geri bildirimler ve diğer etkileşim
hizmetleri ile verilen hizmet ve sağlanan
ürünleri hakkında tam bir iletişim kurulabilmektedir. Bu sayede ürün ve hizmet kalitesini kontrol etmek ve şirket hedefleri
doğrultusunda müşteri memnuniyetini takip etmek olanağı oluşturulmaktadır. Geri bildirimin sağlanabilmesi için bu
hizmetlerin kolay ulaşılabilir ve kullanılabilir olması oldukça önemlidir. Kişiye özel
olarak seçeneklerin oluşturulabilmesi de
daha detaylı ve geniş kitlelere ulaşabilen bir
sistem açısından zorunludur.

üye kayıtlarının yapılabilmesi önem taşımaktadır. Üyelik kaydı aynı zamanda süreklilik getiren bir yaklaşım olduğu için
elektronik sistemin yerleşik bir fonksiyonu olarak yer almaktadır.
5. Müşteri ödüllendirme çalışmaları ile
ilgili bilgi var mı?
Müşteri sadakati yaratmak ve mevcut
müşteriler kadar yeni müşterileri de çekebilmek amacıyla çeşitli ödüllendirme çalışmalarının İnternet sitesinde duyurulması
gereğini yerine getiren fonksiyonlar yer almalıdır.
6. Web sayfalarında kamu yararına hizmetler veya toplumsal duyarlılık hizmetleri tanıtılıyor mu?

3. Müşteri tutundurma programları
web sitesinde var mı? Kampanyalar,
güncel ürünler gibi bölümler web sayKurumsal yapının toplumsal yüzünün
fasında yer alıyor mu?
oluşturan bu özellikler haber niteliğinde
Yeni müşterileri kazanmak kadar onlar- olabileceği gibi kişilerin bu faaliyetlere kala devam eden ilişkiler kurmak son derece tılabilecekleri veya başvurabilecekleri bir
önemlidir. Sadece mevcut müşterilerin ak- kanal oluşturmalıdır.

tif olarak devam etmesi bile kritik bir ka7. Web sitesindeki fonksiyonlar kolay
zanımdır. Dolayısıyla mevcut müşterilere
erişilebilir şekilde mi tasarlanmış? İç içe
yönelik çeşitli ürün ve hizmet tanıtımları
geçmiş yapılar mı var?
ve onların mevcut ürün ve hizmetlerden
daha iyi ve ekonomik olarak yararlanmaKullanıcıların veri girişi yapabilmelerini
larını sağlayacak çeşitli olanakların sunul- özendirerek şekilde kullanımı kolay, fazla
ması hayati önem taşımaktadır.
iç içe zorlaştırılmamış ara yüz tasarımları
ile karşılaşmaları veri girişini ve dolaysıyla
4. Web sitesinde müşteri/üye kaydı yasistem yoluyla yapılacak geri bildirimlerin
pılıyor mu?
de hem sağlıklı hem de sayıca çok olmasıElektronik ortamda verilen hizmetlerin na etki eden faktörlerdir. Karmaşık yapıtakibi ve geri bildirimlerin takip edilebil- lar ya verilerin yanlış olmasına hem de
mesi, müşterilerin faaliyetleri ve ilgi alanla- kullanıcıların sıkılarak veri girişinden vazrı konusunda veri sahibi olmak amacıyla geçmelerine yol açmaktadır.
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8. Yatırımcı ilişkileri ile ilgili bir bölüm
var mı?
Müşterileri yatırımcı olmaya teşvik etmek amaçlıdır. Müşterilerin aynı zamanda
şirketin hissedarı olarak yüksek sadakat taşıyan müşteriler haline gelmelerinin özendirilmesini hedeflemektedir. Yatırımcılara
kanunen sağlanması gereken bilgiler derinleştirilerek aynı zamanda onların kalıcı birer müşteri olmaları sağlanmaktadır.
9. Basın ilişkileri ile ilgili bir bölüm var mı?
Hedef kitleye basın aracılığı ile ulaşılmak istendiğinde basının ihtiyaç duyacağı
bilgileri sağlayabilmek amacıyla oluşturulan bu bölüm verilmek istenen mesajların
amaçlara uygun bir yaklaşımla sunulmasını sağlamaktadır.
10. Kurum ile ilgili genel tanıtıcı bilgi
var mı? Tarihçesi, sahipleri, yöneticileri hakkında bilgiler kurum hakkında
bilgi elde edilebiliyor mu?
Tarihçesi, sahipleri, yöneticileri hakkında bilgiler kurum hakkında fikir sahibi olmak amacıyla bulunmalıdır. Sermaye
yapısı, ortakların sosyal yapıdaki yerleri,
kurumsal imaj açısında önem taşımaktadır.
Bu verilere göre, Türkiye’deki ilk on bilişim şirketinin17 İnternet sitelerinde bu kriterleri ne derece karşılayabildikleri üzerine
yapılan çalışmada, mevcut siteler incelenmiş ve elde edilen bulgular MİY açısından
yorumlanmıştır.

Bulgular
İnternet sitelerinde yapılan inceleme sonucunda belirlenen kriterlere uygunluğu araştırılmış ve tablo 2’de ki sonuçlara
ulaşılmıştır.
Hizmet felsefesinin bütün şirketlerde
var olduğu ve müşterilere aktarılmak üzere sitede yer aldığı görülmüştür. Kurumsal açıdan misyon ve vizyon tanımlarının
yapıldığı tespit edilmiştir.
Müşterilerle iki yönlü iletişimin çoğunlukla sağlandığı, sadece bazı şirketlerin bunu daha çok tek taraflı olarak geri
bildirimle sınırladıkları, etkileşimli olarak
on-line işlemler gibi içerikleri barındırmadıkları görülmüştür.
Güncel kampanya ve ürün ve servis tanıtımlarının etkin bir şekilde gerçekleştirildiği görülmüştür. Dolayısıyla müşteri
tutundurma yönünde ilgi çekici özelliklerin
eklendiği ve bu konudaki içeriğin hazırlanmasına özen gösterildiği tespit edilmiştir.
Müşterilerin web sitesinde kayıt yaptırmaları genelde yaygın görülmekle birlikte
bazı şirketler bunu tercih etmeyip sadece
e-posta veya web sayfası formu yoluyla genel hitap eden bir iletişim yolu seçmişlerdir.
Müşteri ödüllendirme çalışmaları ile ilgili bilgiler de genelde diğer kampanya ve
tanıtımlarla birlikte sağlanmakta, ancak
müşteri kaydı yapmayan şirketler açsından
daha genel kalmaktadır.
Kamu yararına yapılan ya da toplumsal
sorumluluk adı altında toplanan faaliyetlerin her firma tarafından gerçekleştirilmediği ve dolayısıyla web sitelerinde yer
almadığı görülmüştür. Özellikle son kulla-
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nıcı ürün ve hizmetlerine yönelik faaliyet
gösteren dağıtımcı şirketlerin bu yönde çalışma yapmadıkları tespit edilmiştir. Uluslararası bir bilişim şirketi ise bu yönde
programları yürütse de Türkiye sayfasında
konuya ilişkin herhangi bir faaliyet başlığı
bulunmamaktadır.
Genelde web sayfalarının kullanım kolaylığına dikkat edilmiş, karmaşık işlemlerin makul seviyede kolaylaştırıldığı tespit
edilmiştir. Bu konuda şirketlerin özen gösterdikleri ve profesyonel tasarımcılarla çalıştıkları görülmüştür.
Yatırımcılara yönelik bilgilerin özellikle
menkul kıymetler borsasında hisse senet-

leri işlem gören şirketler tarafında güncel
olarak sunulduğu, diğer şirketlerin ise bu
konuda herhangi bir bilgi vermedikleri görülmüştür.
Yine benzer şekilde basına yönelik bilgilerin de özellikle halka açık şirketler tarafından güncel olarak sağlandığı tespit
edilmiştir. Diğer şirketler bu konuda herhangi bir başlık açmamışlardır.
Kurumla ilgili tarihçe ve ortaklık yapısı
gibi bilgileri içeren bölümler genelde sağlanmaktadır. Ancak bu tür bilgileri sağlamayan ya da çok kısıtlı olarak verip ortak
kurumları belirtmekle yetinen şirketler görülmüştür.

Tablo 2: Bilişim Şirketlerinin Web Üzerindeki MİY Kriterlerine
Uygunluğu İnceleme Sonuçları
127

Şekil 2: Bilişim Şirketlerinin Web Üzerindeki MİY Kriterlerinin
Grafik Dağılımı
Yapılan bu çalışma periyodik olarak
tekrarlanabilir, kriterlerin kapsamı genişletilebilir ve şirketlerin MİY kriterlerine göre konumlarının pozitif veya negatif
yönde gelişimleri değerlendirilebilir. Böylece sürekli gelişen dinamik bir kontrol aracı olarak da kullanılabilir.

Sonuç
Teknolojik gelişmelerin ışığında hızla değişen ve küreselleşen iş koşullarında, müşteriler ile yakınlaşmak ve tanımak
günümüzün en önemli stratejik amaçlarından biri haline gelmiştir. Bu amaçla süreç,
teknoloji ve insan bütünleşmesinin en üst
düzeye çıkarılarak şirket gelirlerini ve aynı
zamanda karlılığını artırmak, artan rekabet
şartlarında var olabilme savaşına dönüş-

müştür. MİY bu amaçlara giden yolda şirketlerin vazgeçilmez araçları ve yaklaşımları olarak önemli bir yer almaktadır. Bu
araçların kullanımında ise İnternet ortamında şirketin kendi faaliyetlerini tanıtabilmesi, ürün ve hizmetleri hakkında
etkileşimli ve kişiye özel hale getirilebilmesi, yani birebir pazarlama kavramlarını gerçeğe dönüştürebilmesi son derece önem
taşımaktadır.
Gittikçe artan bu yöndeki çalışmaların
sonucu olarak da, Türkiye’de lider konumda olan bilişim şirketlerinin de bu kapsamda olumlu çalışmaları olduğunu ve
müşterilerini elde tutmak kadar sadık ve
gelir getiren müşteriler haline dönüşmelerini sağlayacak araçlar konusunda da çalışmalar yaptıklarını görmekteyiz. Müşteri
memnuniyetinin artmasına paralel olarak,
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toplumsal sorumluluk çalışmaları ve müşterileri aynı zamanda şirketin hissedarı
yapma konusunda da başarılı çalışmaların
bu kanallar vasıtasıyla hedef kitleye iletildiğini görmekteyiz. Ancak teknolojiyi iyi
kullanmak kadar, teknoloji yoluyla müşteriye iletilen içeriğinde geliştirilmesi ve geri
bildirimlerin şirket içinde sistematik olarak
enformasyondan müşteri bilgisine dönüştürülmeleri konusunda da çalışmaların yapılması
gereğini
vurgulamak
gerekmektedir.
Türkiye’nin bilişim sektöründeki bu
olumlu gelişmelerin, teknoloji sağlayan şirketler kadar dağıtıcı şirketlere de yaygınlaşması ve sosyal alanda da faaliyetlerde
bulunmaları gereğini sonuçlardan çıkarmaktayız.
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Gazetelerin Gelişimi ve Gazeteciliğin
Geleceği (Yeni Teknolojiler ve
Medya Ekonomisi Açısından
Genel Bir Değerlendirme)

*

Özet

Abstract

Son yıllarda, yeni iletişim ve enformasyon teknolojilerinin sunduğu yeni olanaklardan ve İnternet’in gelişiminden
yola çıkılarak, “gazetelerin ve gazeteciliğin sonunun geldiği” yorumları çokça
seslendirilmektedir.
Tartışılan
konular, gazete tirajlarındaki ve reklâm
gelirlerindeki düşüş, ücretsiz gazetelerin
sayı ve tirajlarının artması, İnternet’in
hızlı büyümesi ve reklâm gelirlerinin artması üzerine odaklanmaktadır. Çalışmada tüm bu konular, tartışmalarda ve
yorumlarda gözden kaçan gelişmelerle birlikte, genişçe değerlendirilmekte;
gazetelerin geliştirdikleri yeni eğilimler
ve iş modelleri, güncel bilgi ve sayılarla
açıklanmaktadır. Gazetelerin tarihsel
gelişimi, başlangıç bölümlerinde değerlendirildikten sonra, izleyen bölümlerde,
değişimin gazeteler ve gazetecilik üzerindeki yansımaları, teknoloji etkisi ve
medya ekonomisi açısından genişçe
tartışılmış ve yorumlanmıştır.

In recent years, having considered the
opportunities provided by the new communication and information technologies
and the development of the Internet,
“the end of newspapers and journalism”
comments have been widely voiced. The
issues are focused on declining newspaper circulations and advertising revenues,
increasing numbers and circulations of
free newspapers, rapid development of
the Internet and its growing advertising revenues. In this study, all these issues are
evaluated, along with the unseen developments in the debates and comments;
and, new trends and business models developed by the newspapers are explained with updated information and
figures. After the historical development
of newspapers is evaluated in the first
chapters, the reflections of the change
on newspapers and journalism are widely
discussed and interpreted in terms of
technology effect and media economics
in the following chapters.
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Giriş
Bilim insanlarının, özellikle antropologların yeryüzünde varlığını sürdürebilen en ilkel
kültürler
üzerine
yaptıkları
araştırmalardan çıkan sonuçlara göre; Afrika’nın uygarlıktan en uzak ve kendini izole edebilmiş kabilelerinden, Büyük
Okyanus’un en uzak köşelerindeki küçük
adalarda yaşayan toplumlara kadar, insanın
olduğu her yerde paylaşılan ortak konu
hep aynıydı: “haber”. Tarihçiler de yaptıkları araştırmalarda aynı “haber değerinin”
zaman içindeki yolculuğu sırasında hep var
olduğu, değişmeden kalabildiği sonucuna
varmaktalar. (Kovach ve Rosenstiel, 2007).
İnsan ilişkilerinde ve yaşamın içinde
önemli bir olgu olan haberin, tarih boyunca gösterdiği bu “tutarlılığı” tarihçiler ve
sosyologlar, haberin insanın temel dürtülerini tatmin eden bir araç olması şeklinde
açıklıyorlar. İnsan, çevresinde ne olduğunu bilme, haberdar olma gibi temel bir
dürtüye sahiptir; kendi başına göremediği
olaylardan, başkaları aracılığıyla da olsa haberdar olması, olan-bitenin farkına varabilmesi, ona kendi yaşamını kontrol
edebilme, kendini güvende hissetme duyguları ve beraberinde özgüven sağlamaktadır. Bu durum, “İnsanın olan-bitenlerin
farkında olma açlığı” olarak tanımlanmaktadır. (Kovach ve Rosenstiel, 2007).
İnsanlar yaşantılarını sürdürmek için, kendilerini koruyabilmek, birbirleriyle bağlar kurabilmek, dostları ve düşmanları ayırt edebilmek için
hep habere gereksinim duymaktadır. O halde,
“Gazetecilik, toplumların gereksinim duyduğu
bu haberleri üretmek için yarattığı bir sistemdir”
denilebilir. (Kovach ve Rosenstiel, 2007).

Bu anlamda gazeteciliğin temel amacı,
“insanlara kendilerini bağımsız ve egemen
hissedebilmelerini sağlayacak bilgiye, habere ulaşmaları için onlara doğruları anlatmak” olarak yorumlanabilir. (Kovach ve
Rosenstiel, 2007). “Gazetenin doğuşunda
hiç kuşkusuz insanoğlunun haber alma gereksinimi ve isteğinin büyük etkisi ve katkısı bulunmaktadır”. (Tokgöz, 2006)
İnsanoğlunun habere olan bu gereksinimi karşılayan kitle iletişim araçlarının,
özellikle gazetelerin zaman içinde geçirdiği değişimin bugüne yansımalarını, İnternet’in gelişimiyle birlikte yorumlayanların
bir kısmı, tartışmalı bir yaklaşımla, “gazetelerin ve hatta gazeteciliğin sonunun geldiği” değerlendirmesi yapmaktadır.
Oysa tarih boyunca yaşanan gelişmeleri, teknolojinin birey ve toplum üzerindeki etkilerini, ilgili dönemlerin sosyal ve
ekonomik şartlarını ve kendine özgü koşullarını iyi okumak, iyi değerlendirmek
gerekmektedir. Bu, aynı zamanda, insanların habere ulaşmak için, geçmişten bugüne
neler yaşadığını; haberin aktarıldığı araçların ve bu haberi aktaranların geçirdiği değişimi anlamak için de gereklidir. Çünkü
haberin, haberin iletildiği araçların ve haberciliğin niteliği ve geçirdiği değişim, yaşamımızın, fikirlerimizin ve kültürümüzün
kalitesini de derinden etkilemektedir.

Değişimin Temel Dinamiği,
Teknoloji
İnsanoğlu, var oluşundan beri doğayı denetim altına almaya, ona egemen olmaya
çabalar ve onu teknolojik değişime uğratmaya çalışır. Hayatta kalmak için buna
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mecburdur. Bu amaçla, yaşadığı çağın şartları ne kadar elverişsiz olursa olsun, en ilkel şekliyle de olsa alet yapar. Alet yapıldığı
andan itibaren de, insanla-insan arasındaki çelişki başlar. Toplumsal değişimi getiren temel dinamik de, insan-doğa
çelişkisinin belirlediği teknoloji ile insaninsan çelişkisinin belirlediği ideoloji arasındaki etkileşim sonucu oluşmaktadır.
İnsanoğlunun var olabilmek ve varlığını sürdürebilmek için, yaşadığı dünyayı
başta doğanın kendisine sunduğu olanaklardan yararlanarak dönüşüme uğratması,
onu kendi yaşabileceği hale getirmesi gerekmektedir. İnsanoğlu bunu teknikle başarmıştır, çünkü kendisi dünyayı teknikle
değiştirebilen tek canlıdır ve bu onun insanca özelliklerinden biridir. (Hançerlioğlu, 1977; Kongar, 1995)
Bu gelişme, oldukça uzun bir evrimin
sonucudur. İnsan, kendisini meydana getiren doğasal koşulları aşmakla varlaşmış ve
bugünlere gelmiştir. Bu süreç içinde, insanoğlunun doğayı denetimine almak için yarattığı her şey; bütün bu çabaları
sonucunda ortaya çıkan anlamlar, değerler
ve kurallar, “insanoğlunun kültürünü”
oluşturmakta; temelinde teknolojik değişimin yattığı, insanlar arası ilişkilerin değişmesi de, “toplumsal değişimi” ifade
etmektedir. (Kongar, 1995)
Toplumsal değişim süreci içinde insanoğlunun tüm birikimi bulunmaktadır. Bu
birikim, maddi kültür alanında “teknoloji”; manevi kültür alanında ise “ideoloji olmaktadır”. Toplum, yapısı itibariyle,
toplumsal kurumların belirlediği toplumsal ilişkilerden oluştuğuna göre, değişim de

bu ilişkilerin değişmesidir. Değişimin itici
gücünü oluşturan “teknoloji” bu özelliğiyle, içinde doğduğu ve geliştiği toplumdan
bağımsız değildir ve toplumsal yapının en
önemli belirleyicilerindendir. (Kongar,
1995)

Gazeteler ve
Gazeteciliğin Gelişimi
İnsanlar ilk çağlardan beri, çevrelerine,
dünyaya vermek istedikleri mesajları, yaşadıkları çağın kendilerine sunduğu şartlar ve
kendi oluşturduğu bilgi, beceri ve teknik
olanakların sınırları içinde iletmeye çalışmışlardır. İlk mağara resimleri, “hiyeroglif ” yazı türüyle günümüze kadar gelen
tabletler, yazının gelişmesiyle birlikte daha
sonraları papirüs ve parşömen üzerine yazılı metinler bunların yansımaları olmuştur. İlk ve Orta Çağlarda, “tellalların”
kendilerine verilen iletileri kalabalıklara
sözlü olarak aktardığı duyurular; Roma
İmparatorluğu’nda Senato kararlarının halka sözlü ve yazılı olarak aktarıldığı ‘Akta
Pulica’ ve daha sonraları ‘Acta Diurna’ gibi örnekler, (bir tür resmi haber bültenleri
de olsalar), bu yöndeki gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmışlardır.
Gazetelerin öncüleri olan haber mektupları, 13. Yüzyılla beraber görülmeye
başlanmışsa da, önceleri elle yazılarak çoğaltılmışlar, esas olarak da matbaanın icadından sonra yaygınlaşmışlardır. Tacirlere,
bankerlere ve gemicilere haber sağlayan bir
araç olan ve özellikle onların bu anlamdaki gereksinimlerini karşılamak amacıyla ortaya çıkan haber mektupları, gazeteciliğin
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doğuşunda ve 17. Yüzyılla birlikte görülmeye başlayan gazetelerin gelişiminde de
çok önemli bir rol oynamıştır.
İlk gazetelere yönelik bilgiler farklı olmasına karşın birçok kaynakta, Antwerp’te
1605’te ticari bültenden doğduğu düşünülen bir haftalık gazete olan Niuewe Tijdingen
ile
Bremen
yakınlarındaki
Augusburg’da 1609’da yayımlanan Avis Relation Oder Zeitung’un adları geçmektedir.
(Mediahistory, 2008; Tokgöz, 2006)
İngilizce yayımlanan ilk gazeteler arasında, İngiltere’de 1665’te çıkan“Oxford
Gazzette” ile ilk Amerikan gazetesi “Public Occurrences” (sadece bir sayı çıkmıştır) ve ilk İngilizce günlük gazete olarak da,
1702’de yayımlanan “The Daily Courant”
sayılmaktadır (Mediahistory, 2008)
Gazetelerin gelişerek daha geniş bir
coğrafya içinde, daha çok sayıda insana
ulaşmaya başlaması, gazetelerin içerik ve
haber değeri açısından gelişmeleri ve buna
paralel olarak bir meslek olarak gazeteciliğin gelişimi, esas anlamda, Endüstri Devrimi ile birlikte olmuştur.
Endüstri Devrimi ile birlikte, teknolojik
yeniliklerin üretim alanında kullanılmaya
başlanması, ekonomik, toplumsal, siyasi ve
kültürel yaşam alanlarında yansımalarını
bulmaya başladı. İnsanlar daha uzak coğrafyalara, daha hızlı bir şekilde ulaşmaya
başladı, posta ve dağıtım sistemleri gelişti,
okur-yazarlık ve gelir düzeyi arttı. Kapalı
ekonomiler, daha dinamik bir yapıya kavuştu, şehirleşme ve buna yönelik yeni bir
yaşam tarzı ve kalitesi gelişmeye başladı.
18. Yüzyıldaki Fransız ve Amerikan
devrimleri, ekonomik ve toplumsal alan-

lardaki bu değişimin süreçlerinin doğal bir
sonucu olarak, siyasi alanda da yansımasını bulmuş oldu. Siyasi alandaki bu değişim
de beraberinde, kültürel alandaki değişim
süreçlerinin önünü açtı. “Siyasetteki devrimci değişim, iletişim alanında da devrimci değişim süreçlerini hızlandırmış oldu”
(Starr, 2004)
Bu değişim sürecinin doğal bir sonucu
olarak ortaya yeni sosyal sınıfların çıkması
ve bunların kendilerine siyasi ve toplumsal
alanda yer bulma için mücadele etmeleri;
tüm bu gelişmelerle birlikte Kilise’nin toplumsal alandaki etkisinin azalması, değişim
sürecini geliştirdi. Bu önemliydi, çünkü daha öncesinde, örneğin 1543’te Katolik Kilisesi, kendi onayladıkları dışında tüm
kitapları yasaklamış ve 1559’da ilk “Yasak
Kitaplar Endeksi”ni yayımlamıştı. Benzer
şekilde, 1538’de İngiltere’de Henry VIII ve
Fransa’da 1535 ve 1551 yıllarında tahtta
olan krallar (Francis I ve Henry III) sansürün onayladıkları dışında tüm kitapları
yasaklamıştı (Starr, 2004).
Bu gelişmeler, fikirlerin daha özgürce
ifade edilmesini, sansürün ve ifade özgürlüğüne yönelik baskıların (tamamen ortadan kalkmasa bile) azalmasını ve tüm
bunlar da, gazetelerin ve gazeteciliğin gelişimini beraberinde getirdi.
Endüstri devriminin beraberinde getirdiği teknolojik değişim süreci içinde, Gutenberg’in elle değişebilir harflerden
oluşan ve tahta kalıplarla hazırlanan baskı
makinesi, yerini buhar gücüyle çalışan ve
makineyle dizgi yapabilen baskı makinelerine bıraktı. Baskı teknikleri ve kalitesi gelişti. Kâğıt fiyatlarındaki düşüş, gazete
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maliyetlerini azaltmış; gazetelerin boyutu,
sayfa düzeni, sütün ve sayfa sayılarını
olumlu yönde geliştirerek ve daha da
önemlisi, gazete fiyatlarının düşmesine neden olarak, gazeteyi seçkinlerin dışında daha geniş kitlelerin de satın alabilmesini
sağlayarak, büyük bir değişime uğratmıştı.
İşgücü kalitesindeki gelişmelerle birlikte,
yaratıcı gazeteci ve matbaacıların da katkılarıyla, gazeteler gelişen teknolojinin olanaklarını okuyucuya sunmaya başladı.
(Tokgöz, 2006)
19. Yüzyıldaki telgraf, telefon, daktilo
makinesi ve fotoğrafın icadı ve tüm bu yeni teknolojilerin gazetecilikte kullanılmaya
başlanması, gazeteyi bu teknolojileri kullanan bir kitle iletişim aracı haline getirdi.
Gazeteler daha hızlı hazırlanmaya, içinde
fotoğraf gibi görsel öğeler daha yaygın
kullanılmaya başladı. Bu gelişmeler de
okuyucu ilgisini artıran, gazeteleri ilgi çekici hale getiren birer araca dönüştürmeye
yardımcı oldu.
Çağdaş gazete modeli, 19, Yüzyılla birlikte, (önceki dönemlerden farklı olarak,
özel bir okuyucu kitlesine yönelik yayım
yapan iş modelinin yerine) daha geniş kitlelere hitap eden yeni bir iş modeli üzerinde geliştirilmeye başlandı.
Gazeteler daha önceki 100-150 yıllık bir
süre içinde, yerleşim yeri, okur-yazarlık
oranı, gelir dağılımı, bölgelerin ekonomik
gelişme oranları ve toplumdaki diğer ekonomik faktörlere bağlı olarak toplam nüfusun ancak %15’i ile %20’si arasında
kalan, oldukça küçük bir kesime hizmet
vermişlerdi. Gazete okurları, toplumun siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan en aktif

üyelerinden oluşmaktaydı. Gazeteler, gelir
kalemleri itibariyle büyük ölçüde satış gelirlerinden elde ettikleri kazançlara bağımlıydılar. Bu yüzden, gazete fiyatları ve
abonelik bedelleri de çok yüksekti. Geliştirilen iş modeli, toplumun yukarıda tanımlanan üst/elit kesimine gazete satışı veya
onların bu gazetelere abone yapılması üzerine geliştirilmişti.
Bu gazetelerde yer alan az sayıda reklâmı ise, perakende ürünlerden çok, esasen
ham madde ve ithal mallarının ilanları
oluşturuyordu ve bu ilanların hedef kitlesi de tacirler ve imalatçılardı. 19. Yüzyılın
ikinci yarısından itibaren, ekonomik piyasalar ve beraberinde toplumsal sistem yukarıda özetlendiği gibi, değişmeye başladı.
Doğal olarak bu gelişmelerin sonuçları gazetelere de yansıdı. Endüstri Devrimi ve
onun getirdiği kentleşme, saat karşılığı çalışma süreleri, ücretli emek ve iş verimliliğinin artması, çalışma şartlarındaki
düzelme, okur-yazarlık oranının artması ve
eğitim seviyesinin yükselmesi, nüfusun daha büyük bir kesiminin yaşam şartlarında
ve ekonomik durumlarında önemli bir değişim getirdi. Artık insanların daha çok boş
zamanı ve harcayacak daha fazla parası
vardı.
Gazeteler bu değişime yönelik olarak iş
modellerini değiştirdiler. Daha geniş bir
okuyucu kesimine yönelik, (eğlence, spor,
karikatür vb. öğelere de genişçe yer vererek), bu yeni okuyucuların ilgisini çekecek
yeni formatlarda yayıma başladılar. Endüstri Devrimi’nin getirdiği değişimle, kâğıt ve
diğer girdi maliyetlerinin düşmesi sonucunda, gazete fiyatları da düşmeye başladı
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ve bu da okuyucu sayısının artmasına neden oldu.
Tüm bu gelişmeler, daha önceki iş modelinde olmayan yeni bir uygulamaya geçişi kolaylaştırdı. Reklâm gelirlerini ön plana
çıkaran, perakende ürünlerin reklâmlarına
genişçe yer vererek, reklâm verenleri bu
yeni ve dinamik okuyucu kitlesine yönlendiren, yeni ve alternatif bir iş modeli doğmuş oldu. Gazetelerin reklâm gelirleri
artmaya başladı ve tüm gelirlerinin yarısını
oluşturmaya başladı: Reklâm gelirleri, tüm
gelirler içinde 1880’e gelindiğinde ½’sini,
1910’a gelindiğinde 2/3’ünü oluşturuyordu. 2000’lere gelindiğinde ise % 80’e ulaşmıştı. (Picard, 2002)

itibaren radyonun varlığı bile, gazetelerin
bu yöndeki gelişimine medya ekonomisi
açısından bir engel oluşturmadı. Ancak,
1950’lerle birlikte, Televizyonun insanların
oturma odalarında yer almaya başlamasıyla, giderek artan oranda büyük bir kitlenin,
bu yeni aracın onlara sunduğu farklı ve daha ilginç dünyanın “cazibesine kapılması”
kaçınılmaz oldu.
Televizyonla birlikte, siyasi, sosyal ve
ekonomik açılardan toplumun aktif üyeleri olmayan, sıradan, ama çok büyük bir kitle, gazeteyi arkasında bırakarak, habere,
bilgiye bu yeni araçla ulaşmaya başladı. Televizyonun renklenmesi, piyasaya portatif
radyoların çıkması, otomobillerde radyonun yer alması gibi gelişmelerin de etkisiyle insanlar, habere olan gereksinimlerini,
20. Yüzyıl ve
gazetelere alternatif olarak bu yeni araçModern Gazetecilik
larla da gidermeye başladılar.
Yeni yüzyılla birlikte gazeteler ve gazeteciBu dönemde gazeteler de giderek renklik kurumsal ve teknolojik anlamda kendi- lendi ve görsel öğeleri ön plana çıkararak,
ni topluma kabul ettiren saygın bir kitle okuyucu ilgisini canlı tutmaya başladılar.
iletişim aracı haline gelmişti. 1920’lerde Farklı ilgi alanlarına yönelik ekler verdiler,
Radyo ve 1950’lerde Televizyon’un ve yine promosyonlar geliştirdiler; ancak yine de,
1950’lerde gelişen, ancak esas olarak özellikle A.B.D.’deki, 20. yüzyılın ortaların1970’lerden itibaren yaygınlaşan bilgisayar daki en yüksek düzeye bir daha erişemedive bilgi işlem teknolojileriyle birlikte, kitle ler.
iletişim araçları da büyük bir gelişim göstermiş oldu. Özellikle bilgisayarların gaze- 21. Yüzyıl
telerin hazırlanma, dizgi ve baskı
aşamalarında kullanılmaya başlanması, ga- Gazetelerin ve gazeteciliğin geleceğinin
zetelerin görsel yönden gelişimini hızlan- tartışıldığı konular, tarihin yaşadığımız bu
döneminde ortaya çıkan gelişmelerden
dırmıştı.
Yukarıda anlatılan gelişmelerle birlikte kaynaklanmaktadır. Çünkü gazeteciliğin
okuyucu sayısındaki ve reklâm gelirlerin- gelişim süreçleri içindeki en önemli dönüdeki artış, 2. Dünya Savaşı sonrası yıllara şümleri ve devrimleri sağlayan; yani, yazıkadar düzgün bir seyir izledi. 1920’lerden nın, matbaa makinesinin ve bilgisayarın
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icatlarının da ötesinde, günümüzde sayısal
bilginin elektronik ortamlara aktarılmasıyla oluşan bu yeni süreç, daha öncekilerden
oldukça farklıdır.
Bu yöndeki tartışmalarda, İnternet ve
mobil teknolojilerin gelişiminin, gazete tirajları ve reklâm gelirlerindeki azalmanın,
gazeteciliği ve gazeteleri ne şekilde etkileyeceği; ücretsiz gazetelerin sayısının ve tirajının artmasının, ücretli gazetelerin de
yakın bir zamanda ücretsiz dağıtılan birer
mecraya dönüşmesine yola açacağı gibi değerlendirmelerden yola çıkılmakta, ancak,
“artık gazetelerin ve gazeteciliğin sonunun
geldiği” gibi oldukça karamsar sonuçlara
varılmaktadır.
Bu yüzden, tartışmayı derinleştirmeden
önce, tartışma konularına kısa bir yorumla başlamak yararlı olacaktır: 21. Yüzyılla
beraber okuyucu ilgisindeki değişimin devam etmesi ve gazetelerin buna yönelik yeni iş modelleri geliştirmesi beklenmelidir.
Zaten bu yönde önemli bir değişim yaşanmaktadır ve bunların örnekleri güncel bilgi ve göstergelerle ilerleyen bölümlerde
değerlendirilecektir. Günümüz insanının
okur-yazarlık ve eğitim düzeyi, dünyanın
genel gelişmişlik düzeyi ve insanların bunlara paralel olarak sahip oldukları gelir düzeyi, (tüm bunların ileride daha da
gelişeceği öngörüsüyle) gazetelerin 19.
Yüzyıl başlarındaki nüfusun sadece
%15’lik düzeyine hizmet vermesi gibi bir
noktaya geri dönüş beklenmemelidir. Ancak, ilerleyen bölümlerde tartışılacak konulara gönderme yapmak için, burada
Picard’ın gazete okuyucusunun nüfusa
oranı açısından, 1/4 ile 1/3 arasındaki bir

yere geleceği yönündeki yorumuna (gazetelerin sadece kağıt üzerine basılı halde kalmayacağı, online, mobil vb. farklı
biçimlerde okura ulaşabileceği gerçeğini de
ekleyerek) katılmak, gerçekçi bir yaklaşım
olacaktır. (2002: 32)
20. Yüzyılın son çeyreği ve özellikle
1990’lardan itibaren Endüstri Toplumunun getirdiği toplumsal ve ekonomik yapı,
önemli ölçüde değişime ve dönüşüme uğramıştır. Özellikle, bilgisayar ve bilgi işlem
teknolojileri, mikro elektronik, iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve yeni malzemelerin icat edilmesiyle birlikte bu süreç
hızlanmış ve insanlığı daha farklı, birçok
gelişmenin öngörülemediği yeni ve dinamik bir toplum modeline, Bilgi (Enformasyon-Information)
Toplumu’na
taşımaya başlamıştır.
Endüstri Toplumu’nun yaklaşık yüzyıl
süren toplumu dönüştürme süreci, insanların ve toplumların kazandığı değişime
uyum sağlama esnekliği sayesinde günümüzde, Bilgi Toplumu’na geçiş sürecinin
daha hızlı, ancak bir o kadar da “sancılı”
olmasını sağlamaktadır. Yaşanan bu hızlı
değişim ve dönüşüm süreci, etkilerini tüm
dünyada göstermekte, siyasi sistemler yıkılmakta, bazı ülkeler haritadan silinirken
ortaya yeni ülkeler ve yeni ittifaklar çıkmakta; bütün ülkeler giderek tüm dünyayı
kapsayan küresel bir ekonomik sistem içinde bütünleşme eğilimi göstermektedirler.
Bu yeni yapı ve değişim süreci, bir yandan
ekonomik alanda küresel bir ekonomik ve
ticari sistem geliştirirken, bir çelişki olarak
siyasi ve kültürel çatışmaları da beraberinde getirmektedir.
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Bu gelişmelerin ışığında genel anlamda
medyaya, özelde de gazetelere bakıldığında nasıl bir değişim yaşanmaktadır? Yeni
teknolojiler ve bunların medya ekonomisine yansıması da, (tıpkı yukarıda anlatılan
gelişmelerde olduğu gibi) öngörülemeyen
sonuçlar ortaya çıkardı ve gazetelerin bu
sürece kendini hazırlamaları zaman aldı.
Bunun etkisi de önemli ölçüde okur ve
reklâm geliri kayıpları oldu. (Bu kayıp, aslında İnternet’in kazancı oldu).
Bilginin sayısallaşması, bilgisayarların
kişiselleşmesi, askeri amaçlarla geliştirilen
İnternet ağı ve mobil teknolojilerin sivillerin hizmetine de sunulması ve bu hizmetlerin zamanla yaygınlaştırılıp, herkesin satın
alabileceği düzeye çekilmesi önemli gelişmelerdi. Bunlara, yeni malzemelerin kullanılmasıyla, mikro-elektronikteki gelişmeler
de eklendiğinde, ortaya “kullanıcı dostu”
yazılımlarla desteklenen, işlem ve bellek
kapasitesi yüksek çok sayıda yeni cihaz ve
onların sunduğu hizmetleri kullanan çok
geniş ve dinamik bir kullanıcı/tüketici kitlesi çıktı. Bu gelişmeler de, son kullanıcıyı,
bireyi, tüketiciyi ön plana çıkaran, onların
tercihlerinin bir anlamda piyasa koşullarını belirlediği yeni ve dinamik bir ekonomik alan ortaya çıkardı.
Bütün bu gelişmelerin medyayı etkilemesi de doğal bir sonuçtu. Özellikle gazeteler bundan geniş bir şekilde etkilendiler.
Yeni toplum yapısını oluşturan bireyler, bu
yeni teknolojilerin kendilerine sunduğu yeni araç ve ortamlarla habere, bilgiye ulaşma
anlamında yeni alışkanlıklar, yöntemler geliştirmeye başladılar. Piyasalar ve ekonominin “yeni aktörleri” de, doğal olarak

buna uygun mal, ürün ve hizmetler sunmaya başladılar. Gazete satışları düştü, gazetelerin reklâm gelirleri azalmaya başladı,
çok sayıda ücretsiz gazete ortaya çıktı ve
ücretsiz gazetelerin sayıları, tirajları ve reklâm gelirleri artmaya başladı.

Gazeteler İçin “Yeni Bir
Kategori”: Ücretsiz Gazeteler
Daha önceki örneklerine rağmen, özellikle 1990’ların ikinci yarısından itibaren dünyanın birçok ülkesindeki metropollerde
(anakent), insanların işe ve okula gidiş ve
geliş saatlerinde çok sayıda gazete ücretsiz
olarak dağıtılmaya başlandı. İstanbul’da da
Şubat 2008’den itibaren başlayan bu süreç
ve ücretsiz gazeteler, (aslında ayrı bir araştırma konusu olmakla birlikte, bu çalışmada tartışılan konulara katkı sağlayacağı
düşüncesiyle), aşağıda kısaca değerlendirilecektir.
İlk ücretsiz günlük gazete olarak bilinen
“Walnut Creek” (bugün adı artık “Contra
Costa Times” olarak geçiyor), ABD California’da, 1940’larda Dean Lesher tarafından yayımlanmaya başladı.1960’lardan beri
de ücretli olarak yayımlanmaya devam etmektedir.
1955 yılında New York City’de kurulan
ücretsiz haftalık gazetelerin ilk örneklerinden biri olan “The Village Voice” (kısaca
Voice olarak bilinir), üç Pulitzer ödülü almıştır ve birçok ünlü yazar, sanatçı ve gazetecinin de katkılarıyla, 2005’ten beri yaşadığı
yönetim sorunlarına rağmen, (Şubat 2007 itibariyle) 247.417’lik tiraj rakamıyla bugünlere
kadar gelebilmiştir. (Wikipedia, 2008)
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Ücretsiz gazetelere Avrupa’daki ilk örnek olan “Birmingham Daily News”, İngiltere’de 1984’de yayımlanmaya başlamış
ve hafta içi günler 300.000 haneye dağıtılarak, oldukça geniş bir okuyucu kitlesine
ulaşmıştı.
Özellikle 1995’den itibaren ABD ve
Avrupa’nın diğer ülkelerinde yaygınlaşmaya başlayan ücretsiz gazetelere, “Palo Alto
Daily News” (ABD, California’da) ve daha
sonra dünyanın birçok ülkesinde ücretsiz
gazete yayımlamaya başlayacak olan İsveç’li Metro International’ın aynı adla anılan gazetesi “Metro”, İsveç, Stockholm’de
yayıma başlayarak katıldı. Metro, 1996’dan
itibaren de dünyanın birçok ülkesinde ücretsiz gazeteler yayımlamaya başladı. Grubun kendi web sitesindeki bilgilere göre
(Mayıs 2008 itibariyle), 82 Metro gazetesi,
dünyanın 23 ülkesindeki, 100 büyük şehirde, 19 farklı dilde yayımlanmakta, günde

23.1 ve haftada 42 milyon okuyucuya ulaşmaktadır. En önemli okuyucu kitlesini %
74 ile (bu gazeteler, daha çok önemli ulaşım noktalarında, işe ve okula gidenlere dağıtıldığı için doğal olarak) aktif nüfus
içinde yer alan 49 yaşın altındaki kişiler
oluşturmaktadır. (Metro, 2008)

Dünyada Günlük
Gazete Tirajları
Son yıllarda ücretsiz gazete sayıları ve tirajlarındaki artış sürmekte; ücretsiz gazeteler, izleyen bölümlerde de görüleceği
gibi, ücretli gazetelerin tiraj kayıplarını telafi eden bir gelişim göstermekte. (Bkz.
Tablo 1 ve 2; Her iki tabloda yer alan ülkeler, ücretli ve ücretsiz gazetelerin son beş
yıllık tirajlarının daha rahat karşılaştırılabilmesi açısından aynıdır ve aynı sırayla verilmiştir).

Tablo 1 – Bazı Ülkelerde Ücretsiz Gazetelerin Son Beş Yıllık Tirajları
(milyon adet)
Kaynak: Timoty Balding, “World Trends in the Newspaper Industry”, WAN (World
Association of Newspapers: Dünya Gazeteler Birliği) Toplantısı. Cape Town, Güney
Afrika (3-6 Haziran 2007)
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Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi
ücretsiz gazete tirajları birçok ülkede
önemli oranda artış göstermektedir. Örneğin, sadece son bir yıllık artış oranı, Danimarka’da % 222; İngiltere’de % 98,
İtalya’da % 57,3 ve İspanya’da % 44,8 olarak gerçekleşmiştir.
Dünyada en büyük parasız gazete pazarını oluşturan ülkeler arasında İspanya,
İtalya, Kore, Danimarka, İngiltere, Fransa
ve Kanada bulunuyor. Özellikle, İspanya’da parasız gazete tirajı 4 milyon 962 bin
ve onu takip eden İtalya’da, 4 milyon 750
bin.
Timoty Balding, (diğer göstergeleri de
yorumlayarak, raporunda daha ayrıntılı
olarak verdiği bilgilerde), dünyada ücretsiz
gazete tirajlarının son bir yılda % 46,47 ve
son beş yılda (2001-2006) % 194,76 oranında arttığını belirtmektedir. Yine aynı raporda, ücretsiz gazetelerin % 66’sının Avrupa,
% 16’sının Asya ve %15’inin ABD’de yayımlandığı bilgisi verilmektedir. (Balding, 2007).

Gazete tirajlarındaki gerileme, İnternet’in tüm dünyada yaygınlık kazanmaya
başladığı 1997 yılından önce başlamıştı.
Yukarıda da belirtildiği gibi radyo ve televizyonun gelişmesi, gazete okuma alışkanlıklarını değiştirmişti.
Dünya Gazeteciler Birliği (WAN) yıllık
toplantılarında belirtilen sayılara göre,
1995-2003 yılları arasında, gazete tirajlarında A.B.D.’de %5; Avrupa’da %3 ve Japonya’da %2’lik bir oranda düşüş söz
konusuydu. (Tokgöz, 2006: 89) Son beş yılın rakamlarına bakıldığında ise, Avrupa’da
ücretli gazetelerin tirajlarında %5,63 oranında gerileme söz konusudur. Örneğin
İngiltere’de, 2002’de 18 milyon 349 bin
olan gazete tirajı, 2006’da %12,5 oranında
gerileyerek 16 milyon 56 bine inmiştir.
Benzer düşüşler birçok Avrupa ülkesinde
de izlenmektedir. Örneğin, Portekiz’de
%12,7; Danimarka’da %11,5; Hollanda’da
%11,1; Fransa’da %5,7; İtalya’da %4,6 ve
Avrupa dışında örneğin Kanada’da yüzde

Tablo 2 – Bazı Ülkelerde Ücretli Gazetelerin Son Beş Yıllık Tirajları
(milyon adet)
Kaynak: Timoty Balding, “World Trends in the Newspaper Industry”, WAN (World
Association of Newspapers: Dünya Gazeteler Birliği) Toplantısı. Cape Town, Güney
Afrika (3-6 Haziran 2007)
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8,6 oranında önemli bir tiraj kaybı söz konusu. (bkz. Tablo 2)
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki günlük ücretli gazete tirajlarına bakıldığında
da, benzer bir görünümle karşılaşılmaktadır. 1980’lerden beri gerileyen tirajlar, özellikle 2003 yılından itibaren daha da
düşmüş, 2008 itibariyle 1946’daki rakamların bile gerisinde kalmıştır. En büyük
ulusal gazetelerin tirajlarındaki düşüş bu yıl
%3,5’la son 62 yılın en düşük rakamlarına,
yani yıllık 50 milyonluk bir tiraja inmiştir.
Bu rakamlar, nüfusun geneline yansıtıldığında, bugün her 100 Amerikalıdan sadece yaklaşık 18’inin günlük (veya Pazar
günü satılan) gazete okuduğu sonucu çıkmaktadır. 1946 yılında nüfusun, %36’sı
günlük gazete ve %31’i Pazar günü satılan
gazeteleri okuyordu. (Ives, 2008)
Dünyada ücretli gazete tirajları 2006 yı-

lında % 2,3 artmış ve bu artış daha çok
Çin, Hindistan gibi gelişmekte olan piyasalardaki ekonomik gelişime parelel bir seyir izlemiştir.
2001-2005 arasındaki beş yıllık bir süreç içindeki % 9,48’lik artış da değerlendirildiğinde, dünyada günde 515 milyondan
fazla gazetenin satıldığı sonucu çıkmaktadır. Bir gazetenin birden çok kişi tarafından
okunduğunu
göz
önünde
bulundurarak ve dünyada gazete başına ortalama gazete okuyucu sayılarını değerlendirerek, bugün dünyada en az 1,6 milyar
kişinin her gün bir ücretli gazete okuduğu
sonucu çıkarılabilir ki bu da, dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birini işaret etmektedir. (bkz. Tablo 3)
Tablo 3’deki göstergeler yüzdelik oranlarla yorumlandığında ise: Son bir yıllık artış: % 2,3; Son beş yıllık artış: % 9.48

Tablo 3 - Dünya’da Gazete Tirajları (milyon adet)
Kaynak: Timoty Balding, “World Trends in the Newspaper Industry”, WAN (World
Association of Newspapers: Dünya Gazeteler Birliği) Toplantısı. Cape Town, Güney
Afrika (3-6 Haziran 2007)
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olmaktadır. Bu rakamlara ücretsiz gazeteler de eklendiğinde, 2006 yılında son bir
yıllık artış %4.61 ve son beş yıllık artış
%14.76 olmuştur. Yine ücretsiz gazeteler
eklendiğinde dünyada toplam günlük gazete tirajı 555.858’e çıkmaktadır. Ancak,
bu rakamların ayrıntılarına bakıldığında,
yukarıda da belirtildiği gibi, bu artışı getiren en önemli dinamik, ücretsiz gazete sayıları ve tirajlarındaki artış ile birlikte, Çin
ve Hindistan gibi gelişen piyasalar ile bazı
Asya ve Uzak Doğu ülkelerinde tiraj artışının devam etmesidir. Daha önce yukarıda da belirtildiği gibi, Avrupa, Kuzey
Amerika ve Japonya’da, ücretli gazete tirajlarındaki düşüş devam etmektedir. (Balding, 2007)
Örneğin Avrupa Birliği ülkelerinde, ücretli gazetelerin 2001-2006 arasındaki tirajı % 5,63 oranında gerilerken,
ücretli-ücretsiz gazeteler birlikte değerlendirildiğinde tirajların % 12,22 oranında art-

ması, ücretsiz gazetelerin, Avrupa Birliği
ülkelerindeki toplam gazete tirajlarını hala
yukarıda tuttuğunu göstermektedir. (Balding, 2007)

İnternet Reklâm Gelirlerindeki
Artış ve “Online” Gazeteler
Dünyada farklı kitle iletişim araçlarının
reklam gelirlerine bakıldığında ise, 20012006 döneminde Televizyon hala en çok
reklam alan araç olmasına rağmen, en
önemli artış Internet’te olmuştur. Internet
reklâm gelirleri 2002’de % 2,8 olan payını,
2006’da % 4,6’ya yükseltmiş; gazetelerin
aynı dönemdeki reklâm geliri ise, % 1,3
oranında azalmıştır (Bkz. Tablo 4)
Tablo 4’deki veriye ilk bakıldığında
mecralara göre reklâm dağılımında İnternet’in aldığı pay diğerlerine göre en az gibi görünse de, aynı veri son beş yıllık artış
bazında, yüzdelik oranlara göre yeniden

Tablo 4 - Mecralara Göre Reklâm Payları (%) (2002–2006)
Kaynak: Timoty Balding, “World Trends in the Newspaper Industry”, WAN (World Association of Newspapers: Dünya Gazeteler Birliği) Toplantısı. Cape Town, Güney Afrika (3-6
Haziran 2007), rapordaki bilgilerden yararlanılarak yeniden tablolaştırılmıştır.
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Tablo 5 – Son Beş Yılda (2002-2006) Mecralara Göre Reklam Artış Oranı (%)
Kaynak: Timoty Balding, “World Trends in the Newspaper Industry”, WAN (World Association of Newspapers: Dünya Gazeteler Birliği) Toplantısı. Cape Town, Güney Afrika (3-6
Haziran 2007) Rapordaki aynı veri (yüzdelik oranlarla) yeniden tablolaştırılmıştır.
değerlendirildiğinde, Tablo 5’daki gibi bir
görünüm ortaya çıkmaktadır.
Farklı mecraların 5 yıl içindeki reklâm
payı değişimleri Tablo 5’teki şekliyle, yüzdesel olarak ifade edildiğinde, Internet hariç diğer mecralardaki artış oranı ya çok
düşük kalmakta ya da önemli ölçüde düşmekte; Internet’in reklâm artış oranı da
dikkat çekici bir şekilde yükselmektedir.
Yine de, (Tablo 4’teki paylar dikkate alındığında), gazete ve dergilerin 2006’da elde
ettikleri toplam % 43,1’lik pay oranları ile
basının (toplamda) hala en yüksek reklâm
getirisi elde eden mecra olduğu söylenebilir.
Tirajlar ve reklâm gelirlerinde yukarıda
açıklanan göstergelerin doğal bir sonucu
olarak, gazetelerin içeriklerini (aynı adlı
web siteleri ile) Internet’e taşımaları da hız
kazandı. Gazetelerin web sitelerindeki son

bir yıl içindeki artış oranı, % 19 ve (20022006 arasındaki) son beş yılda artış oranı
ise % 105 oldu. Aynı süre içinde, gazetelerin online olarak Internet’ten okunma oranı 2005-2006 arasındaki son bir yılda % 16
ve 2004-2006 arasındaki son üç yılda ise,
%80 oranında artmıştır. Bütün bunları tamamlayan bir gösterge olarak da, yine aynı dönemdeki (2002-2006) Internet
Reklam Gelirlerine bakıldığında Tablo
6’daki sonuç ortaya çıkmaktadır.
Tablo 6’da görüldüğü gibi, 2002’de 9
milyar 868 milyon dolar olan Internet reklâm gelirleri, 2006’da % 31 oranında artarak, 24 milyar 454 milyon dolara
yükselmiştir. Dolayısıyla, online (çevrimiçi)
gazeteler, yazılı basının Internet’teki tamamlayıcısı olmuş ve gazeteler bu sayede
okuyucu sayılarını toplamda (Basılı + Online) arttırmaya başlamıştır.
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Tablo 6 – Dünyada Toplam İnternet Reklam Gelirlerindeki Artış Oranı
(2002-2006)
Kaynak: Balding’in, Zenith Optimedia’dan aktardığı bilgilerden yararlanılarak yeniden
tablolaştırılmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Timoty Balding, “World Trends in the Newspaper Industry”, WAN (World Association of Newspapers: Dünya Gazeteler Birliği)
Toplantısı. Cape Town, Güney Afrika (3-6 Haziran 2007)
Aynı raporun bütünü değerlendirildiABD’de Scarborough Research, bu
alanda yaptığı araştırmaları, “Gazete Okur ğinde, gazetelerin web sitelerini ziyaret
Oranı Raporu” (Newspaper Audience Ra- eden okurlarla birlikte, yani entegre (büting Report) ile medya endüstrisine sun- tünleşmiş - integrated) okur sayıları sayemaktadır. Bu raporlardan ABD’nin etkili sinde, okuyucu sayılarını ve oranlarını
ulusal gazetelerinin tiraj ve online erişim arttırdıklarını göstermektedir. Yukarıda da
göstergelerine bakıldığında, tirajlardaki belirtildiği gibi, tirajlardaki kayıp, online
kaybın yeni kazanılan online okuyucularla okur sayılarındaki bu artışla telafi edilebiltelafi edildiği görülmektedir.
mektedir.
Bu şekilde ortaya çıkan entegre (bütünGazetelerin tirajları için değerlendirilleşmiş- integrated) veri sonucunda, ABD meye başlanan bu yeni veri, reklam verengazetelerinin kendi web siteleri sayesinde, lerin gazeteleri (basılı ve online - entegre
% 2 ile % 15 oranında daha fazla okuyucu- bir mecra şeklinde) hala cazip bir araç olaya eriştikleri ortaya çıkmaktadır. Örneğin, rak değerlendirmelerini de beraberinde geABD’deki önde gelen üç ulusal gazeteden tirmektedir. Dolayısıyla tirajlar, medya
New York Times %12; Los Angeles Ti- endüstrisinde hala önemini korumakta, anmes %5 ve Washington Post %7 oranında cak bu alandaki yeni “terminoloji” de “eridaha fazla okuyucuya erişmişlerdir. (Scar- şim” olmaktadır. Yazılı basındaki reytingler
borough Research, 2008)
için artık, “tirajın” yerine, “erişim” (sanal
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ortam ve basılı gazete ile kaç kişiye/okuyucuya ulaşılmakta) ifadesinin daha uygun
olacağı söylenmektedir.
Bütün bu gelişmeler doğru yorumlanırsa, Internet’in reklâm gelirleri açısından,
yakın bir gelecekte gazeteleri geçmesini
beklemek de yanlış bir değerlendirme olmayacaktır. Bu konuda ABD’deki Poynter
Enstitüsü (Poynter Institute) tarafından
yapılan araştırmalar, bu sonuca işaret etmekte ve 2018 yılında Internet’in reklam
gelirlerinin 168,1 milyar dolara ulaşarak,
gazeteleri geçeceği tahmin edilmektedir.
(Balding, 2007)
Ancak 2018 yılına gelindiğinde, ‘gazete’, (bugünkünde çok daha farklı araçların
da kullanımıyla), sadece kağıt üzerinden
okunan bir araç olmayacağı ve online gazetelerin (kendilerini dönüştürmekte geç kalmış olmalarına rağmen) bugünden bile
görünen reklam artış oranları sayesinde,
on yıl sonrası için yapılan bu tahminin anlamı, o zamanın gerçeği içinde bugünkünden çok daha farklı bir yorumu
gerektirebilecektir.
Internet’in reklâm gelirlerini arttırmasını zaten yakından izleyen birçok “yeni
oyuncu”, medya ekonomisine katılmak
için arayışlara girmişlerdir. Bir arama motoru (search engine) olarak Internet’e giren ve bugün kullanıcılarına sağladığı
birçok hizmetle oldukça büyük bir reklâm
payına sahip olan Yahoo, (kendi sitesi üzerinden kullanıcılarını gazetelerin web sitelerine yönlendirerek) Internet’in bu
yükselen reklâm payını medya kuruluşlarıyla paylaşmaya yönelik anlaşmalar yapmaktadır. (O’Neal, 2007)

Yine aynı şekilde, Internet’in bir diğer
önemli arama motoru Google (ve artık
onun bir yan kuruluşu olan video paylaşım
sitesi You Tube, birlikte) medya kuruluşlarıyla, haber ve görüntülerin, kendi web
sayfaları üzerinden veya ortak platformlar
aracılığıyla ulaştırılması yönünde anlaşmalar yapmaktadır. Tüm bunlar da reklâm verenlere, geniş kitlelere ulaşmak için
yararlanacakları yeni ve cazip olanaklar
sunmaktadır. (Walker, 2008)

Gazetelerin Değişimi ve Online
Bir Mecra Olarak Dönüşümü:
Birleştirilmiş Yazı İşleri Odaları;
Çoklu Ortamda Etkileşimli
Enformasyon Sağlama
Gelişen teknolojiler hem gazete okurlarına, hem de onlara enformasyon sağlayan
gazetelere etkileşimli (interactive), yani iki
yönlü haber ve bilgi akışı sağlayacak yeni
olanaklar, yeni ortamlar sunmaya başladı.
Bunu değerlendiren gazeteler de, tüm bu
gelişmeler sonucunda, okuyucuya çoklu
ortamda erişebilmek (ve gelişen teknolojinin okurlara sunduğu yeni araçlarla, okurların da kendilerine erişebilmeleri) için yeni
bir yapılanmaya gitmenin yollarını aramaya başladılar. Bunu, aynı zamanda medya
ekonomisi açısından da gazetelerin yaşayabilmeleri ve yeni teknolojileri değerlendirerek kendilerini dönüştürebilmeleri için
kaçınılmaz bir adım olarak değerlendirmek
gerekmektedir.
Bu yönde atılan adımlara, ABD’de New
York Times ve Gannett Grubu; Almanya’da Die Welt; Avusturya’da Österreich ve
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Avustralya’da Sydney Morning Herald Age
gibi dünyanın farklı bölgelerinden çok sayıda gazete örnek gösterilebilir. Bu gazeteler, İnternet’i de yazı işleri odasına taşıyan
yeni bir altyapı kurarak; tüm yazılı ve dijital
yayınları (buna televizyon da dahil) tek bir
haber odasından, 24 saat kesintisiz hizmet
sunma ilkesi temelinde, yeni bir yayım-yayın
anlayışını uygulamaya koymuşlardır.
Bu yeni yapılanma ile gazeteler, haberin hazırlık aşamasında, anında karar verebilecek ve basılı gazete, web sayfası,
televizyon vb. için farklı formatlarda haber
hazırlayabilecek yetenekte muhabir ve editörlerden oluşan bir haberci kadrosu yetiştirmeye başladı. Bu kadro, İnternet
üzerinden online gazete çıkarmanın yanında, televizyon yayını da yapabilmekte ve
gazeteyi mobile olarak da okunabilecek bir
formata dönüştürebilmektedir.

• Gazetenin mobile araçlarla da (cep telefonu, taşınabilir bilgisayar, vb.) izlenebilmesi için özel olarak hazırlanan
“Welt mobile” adlı web sayfası;
• Die Welt’in web sitesi, Welt.de;
• Berliner Morgenpost’un web sitesi,
Morgenpost.de

Bu gelişmelerden “okurlar” da, reklâm
verenler de yararlanmaya başlamış, bunun
sonucunda gazeteler, hem okurlarını, hem
de reklâm gelirlerini arttırma olanağı bulmuşlardır. Yukarıda özetlenen yeni örgütlenme modeli ve çalışma şekli sayesinde
Die Welt, son üç yılda (bütünleşmiş-entegre) tirajını % 25 oranında arttırmayı başardı. Online okuyucu sayısını % 200
arttırarak, online reklam satışlarını iki katına çıkardı. Die Welt, üç saatte bir güncel
haber akışı sağlayan Internet TV sayesinde, mobil kullanıcılar da dahil, İnternet
üzerinden görüntülü haber ve bilgi akışı
Die Welt
sağlayan, yeni bir formatta da yayın/yayım
yapabilmektedir.(Seibel, 2007)
Örneğin, Almanya’daki Die Welt, kaliteli
Bu sayede reklam verenlere sadece gagazetecilik üzerine yoğunlaşma ve online zete üzerinden değil, yukarıda sayılan farkhaberciliğin ön planda olduğu bir strateji lı platformlardan da reklam verebilecekleri
çerçevesinde, 1996 yılında “entegre bir ha- entegre bir paket veya kampanya da sunuber merkezi” kurma kararı aldı. Bugün bu labilmektedir. Bütün bunları sağlayan ise,
merkezden, yani, aynı yazı işleri odasından bu yayın grubunun yeni yapılanması ile
ve aynı yazı işleri kadrosuyla, teknolojinin oluşturduğu yazı işleri odasındaki (newsrotüm olanaklarını değerlendirerek, aşağıda om), 60-70 gazetecinin ürettiği yeni içerik
gösterilen farklı formatlardaki “gazeteleri” ve onlara destek olan 400’den fazla gazeteçıkarabilmekteler;
cinin oluşturduğu bir “havuz” olmaktadır.
(Würtenberger, 2008)
• Dört farklı gazete: Die Welt, Berliner
Morgenpost, Welt Kompakt, Welt am
The New York Times
Sonntag,
• İçinde İnternet TV’nin de yer aldığı Benzer bir değişimi başaran The New
“Welt Online” adlı web sitesi,
York Times da, medya, teknoloji ve gaze146

tecilik alanlarındaki yeni eğilimleri (trends)
yakından izleyen bir ekip kurmuş; özellikle 1977 ile 1996 yılları arasında doğanlardan başlayarak, genç nesillerin “haber
tüketme” alışkanlıkları da dahil, birçok alanda araştırmalar yapmıştır. İnsanların artık haberleri sadece tüketme değil, aynı ölçüde
paylaşma ve daha fazla insana gönderme
eğilimleri değerlendirilerek, (içeriğine okurların da aktif katılımıyla destek verdikleri)
çok sayıda yerel ve bölgesel haftalık gazete,
hem basılı olarak, hem de web siteleri üzerinde yayımlanmaktadır. Bunun sonucunda
New York Times, ABD’deki üniversite
kampuslarında (%18 basılı, % 14 online olarak) en çok okunan gazete olmuştur.
Yine bu çalışmaların sonucunda NYTimes.com, her ay 19 milyonun üzerinde tekil kullanıcıyla, ABD’nin en çok ziyaret
edilen gazete web sitesi olmuştur. Bu gelişme de, gazetenin toplam gelirlerinin %
10’unun, online haber ve enformasyon sitelerinden gelmesini sağlamaktadır. New
York Times ayrıca Google, Facebook ve
Yahoo ile yapılan reklâm anlaşmaları ve işbirliğiyle, İnternet reklâm gelirlerini arttırmaya başlamıştır.
Gazetenin web içeriğinde 60’tan fazla
blog yaratılmış, makalelerden bazıları okuyucu yorumlarına açılarak topluluk oluşturma ve etkileşime yönelik taleplere cevap
verilmeye çalışılmıştır. Reklâm verenlere
tek satın almada baskı, dijital ve dergi çözümlerini içeren mültimedya paketleri sunularak, reklâm satışlarını tüm okur
kitlesine odaklama yönünde, yeni reklâm
satış stratejileri geliştirilmeye başlanmıştır.
(Jacobus, 2008)

Gannett (USA Today)
Innovations in Newspapers’ın 2007 raporunda, ABD’de aralarında USA Today’in
de bulunduğu 90 farklı gazetenin yayımcısı olan Gannett’in, Mayıs 2008’den itibaren uygulamaya koyacağı bir proje
çerçevesinde, tüm yayım birimlerinde “enformasyon merkezi” (information center)
adını verdiği yazı işleri odaları kurmaya
başlayacağı belirtilmiştir.
Burada temel amaç, “okurlara haftanın
7 günü ve 24 saat, metin, fotoğraf, grafik,
video ile desteklenen her türlü haber ve
bilgiyi sağlamak; bunu yaparken de okurlardan gelen yoğun geri bildirim (feedback)
ve katkılarından yararlanmak” olarak açıklanmıştır. Geleceğin yazı işleri odası olarak
adlandırdıkları enformasyon merkezlerinde, “haber ve enformasyonu tüm platformlarda dağıtmak ile yerel enformasyon
ve etkileşim üzerine özellikle yoğunlaşmak” doğrultusunda çalışmalar yapılmakta; aynı zamanda, gazeteci ve muhabirlere
kameramanlık ve kurgu eğitimi verilmektedir. (Lerude, 2007)

Değişen Haber Ajansları,
Reuters Örneği
Yeni teknolojiler ve İnternet sadece gazetelere değil, onların en önemli iş ortaklarından haber ajanslarına da yeni olanaklar
sunmaktadır. Reuters, uydu üzerinden haber ve bilgi toplamanın getirdiği yüksek
maliyetlerden kaçarak, yaklaşık son iki yıldır, içeriğinin % 50’den fazlasını artık İnternet üzerinden sağlamaya ve kullanıcılar
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Medya firmaları, ekonomideki değişim
süreçlerine karşı özellikle hassastırlar ve bu
yöndeki değişimden fazlasıyla etkilenirler.
Değişimin etkilerini, hem iletişim ürün ve
hizmetlerinin satışlarında, hem de reklâm
satışlarında görmek mümkündür. Ayrıca,
gazetelerin reklâm gelirleri ve tirajları yanında, pazar paylarını da büyük ölçüde artırma yeteneği sınırlıdır. Internet ve
mültimedya (çoklu ortam) sayesinde gelirlerini arttırmaları mümkündür ve bu yönde büyüme potansiyeli güçlüdür.
Basılı kitle iletişim araçlarının çok kısa
bir ömrü vardır. Günlük gazete okunduğu
anda ömrünü tamamlar. Ekonomik çalkantılar, mevcut reklâm desteği ve miktarı
yanında, tüketicilerin gazete ve dergi gibi
araçları satın alma kararlarını da etkiler.
Ekonomideki ve ekonomik etkinliklerdeki değişim, medya ve iletişim firmalarının
Gazetelerin Medya Ekonomisi
sağladığı hizmetlerin tüketiminin yanında,
Açısından Değerlendirilmesi
medya ve iletişim ürün ve hizmetlerinin
Bu bölüme kadar değişimin daha çok tek- üretim ve satışlarını da etkiler.
Basım-yayım sektörü, kaliteli insan günoloji etkisi açısından sonuçları değerlencüne
gereksinim duyar. Bu da girdi malidirilmiştir. Değişim süreçlerinin medya
ekonomisi açısından gazetelere nasıl yansı- yetlerini artıran bir faktördür. Dağıtım
dığını anlayabilmek ve tartışılan konuları maliyetleri çok yüksektir; çok geniş bir
yorumlayabilmek için, bu bölümde temel coğrafyaya hızlı ve güçlü bir dağıtım ağı
bazı bilgileri kısaca değerlendirmek yarar- kurmayı gerektirir. Geleneksel Basın, elektronik yayımcılığın getirdiği yeni fırsatların
lı olacaktır.
tehdidi ile karşı karşıyadır. (Picard, 2002)
tarafından üretilen içerikten geniş bir şekilde yararlanmaya başlanmıştır. Ajans için
çalışan gazetecilere ve kameramanlara daha ucuz, ancak daha pratik cihazlarla İnternet
üzerinden
mesajlarını
aktarabilecekleri donanım sağlanarak, maliyetler aşağı çekilmiştir.
Reuters Genel Müdürü, Tony Donovan, Mojo’dan, yani ‘mobil journalist’ (seyyar gazeteci) kiti’nden söz ederek: “Nokia
95 cep telefonu, küçük bir bluetooth klavye, hafif bir mikrofon ve güneş enerjisi ile
şarj edilebilir bir pilden oluşan bu kit ile
gazeteci tamamen mobil bir hale gelebiliyor. Bu kit ile Afrika’da Senegal ve Kenya
gibi yerlerde haberler çekildi ve kırmızı halı üzerinde yürüyerek Oscar törenine katıldık” demektedir. (2008: 142).

Gazeteler ve Medya Ekonomisi
Gazeteler yapıları gereği, yüksek sermaye
gereksinimi, yüksek sabit maliyetler, yüksek üretim maliyetleri, yüksek dağıtım maliyetleri, yüksek ilk sayı maliyetleri ve düşük
reklâm maliyetlerine sahip araçlardır.

Reklâmların Medya Ekonomisindeki Yeri ve Etkisi
Üreticilerin ve perakendecilerin (reklamverenlerin) medyadaki reklâmlarının çoğu,
kendi ürünlerine dikkat çekmek, satışlarını
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artırmak, ürün sadakati ve marka değeri
yaratmak gibi daha geniş plandaki çabalarının bir parçasıdır. Reklâmverenlerin
medyaya olan talebi de, temelde onların
ürünlerini tüketen geniş kitleye, yani izleyicilere, okurlara, dinleyicilere ulaşma yönünde olmaktadır.
Reklâmcılık, mal ve hizmetlerin tüketimini arttırmak için tasarlanmış bir tanıtım
ve pazarlama etkinliği olarak, esas itibariyle Endüstri Devrimi ile birlikte ortaya çıkmıştır. Endüstri Devriminden sonra mal
ve hizmetlerin gelişmesiyle birlikte
reklâmcılık, bu ürünleri dağıtıcılara ve perakendecilere tanıtmak amacıyla kullanılmaya başlandı.
Daha önceki dönemlerde, ticari anlamda alım-satımı yapılan malların ağırlığını,
hammaddeler oluşturuyordu. Az sayıda satıcı, zaten alıcısı hazır ve talebi hiç düşmeyen bu sınırlı sayıdaki ürün için, yeni
potansiyel müşteri kazanmaya ve doğal
olarak da reklâma, gereksinim duymuyordu. Malların miktarı artıp, ürünler arasında
fark ve çeşitlilik görülmeye başlayınca, reklâm da doğrudan tüketicinin ilgisini çekme
ve seçeneklerini etkileyip belirleme anlamında geniş kitlelere yöneltildi. (Picard,
2002)
Günümüzde reklâmlar, hem tüketiciye,
hem de ticari piyasalara yönelik olarak çok
geniş bir yelpazedeki birçok farklı ürün ve
hizmetin reklâmını yapmaya olanak sağlamaktadır. Bu anlamda medya, reklamverenin geniş kitlelere ulaşmasında önemli bir
araçtır; bu işleviyle de, reklamveren ile
(medyanın tüketicisi olan) okur, dinleyici,
izleyici arasında köprü işlevi görmektedir.

Bu “köprü”, okuyucuyu çeken medya içeriğiyle oluşturulur ve reklamverenin de
böylece okuyucuya ulaşmasını sağlar. (Picard, 2002)
Ticari Medya, önceki bölümlerde de
belirtildiği gibi, bugünkü iş modellerini
reklâm gelirleri üzerine kurmuştur; gelirlerinin çok önemli bir bölümünü (% 75-80
oranında) reklâmdan elde etmektedir. Örneğin ABD’deki gelişim sürecine bakıldığında, 1865’te reklamcılığın GSYH (Gayri
Safi Yurtiçi Hasıla) içindeki payı % 1’den
azdı. 1920’lerde % 2,9’a ulaştı ve o zamandan beri, yüzde iki ile üç arasındaki bir düzeyde ilerleyerek ekonomideki en önemli
sektörlerden biri haline geldi (McChesney,
2004). Sadece ABD’de 2000 yılında reklâma 236 milyar dolar harcanırken; aynı yıl
kişi başı medya tüketimi 630 dolar olmuştur. Dünya reklâm harcamalarının en yüksek payı % 38 ile ABD almaktadır. (Picard,
2002: 114-131).
Reklâm verenler medyanın farklı haber,
enformasyon ve eğlence iletileriyle en geniş okur/izleyici/dinleyici kitlesinin ilgisini çekip, bu ilginin belirli hedef kitle ve
coğrafi bölgeler özelinde değerlendirilip
kendisine hizmet olarak sunulmasını ister
ve buna ihtiyaç duyar.
Bu yüzden Medya, hem okurlarla, hem
de reklâmverenlerle güçlü ve kalıcı ilişkiler
kurmak ve bu ilişkileri korumak durumundadır. Medyada okur/izleyici büyüklüğü ile
reklâm reytingleri arasında önemli bir ilişki vardır. Çünkü reklâm verenler her zaman daha büyük kitlelere ulaşmak isterler
ve bu anlamda daha fazla ödeme yapmaya
istekli olurlar. Her ne kadar reklâmverenin
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talebini etkileyen başka faktörler olsa da,
okur/izleyici büyüklüğü, genelde reklâm yeri ve süresinin fiyatlandırılmasında temel faktör olarak görülür. (Picard, 2002: 124, 134)

Medya Ekonomisi Açısından
Online ve Ücretsiz Gazeteler;
Gazeteler ve Gazetelerin
Geleceğine Yönelik Yorumlar
Son yıllarda ücretsiz gazetelerin hem tiraj
hem de sayı olarak artış göstermesi yanında, ücretli gazetelerin (özellikle Kuzey
Amerika, Avrupa ve Japonya’da) tiraj ve
reklam gelirleri açısından kayıpları, bir gün
bütün gazetelerin ücretsiz mi olacağı sorusunu gündeme taşımıştır.
Dünyada genel olarak gazete okuma
alışkanlıkları değişmektedir. Özellikle genç
nesiller, gazete okumaya önceki nesillerden daha az zaman ayırmakta, buna karşılık, habere, bilgiye ve eğlenceye, İnternet
ve mobil cihazlar üzerinden ulaşmayı tercih etmekteler. Günümüzde gazetelerin en
önemli gelir kaynağını oluşturan reklâmlar
azaldığında, yüksek maliyet girdilerine sahip bir endüstri olan basın sektörü bundan
derinden etkilenmektedir. Öncelikle, hisseleri borsalarda işlem gören bu kuruluşların hissedarları paniğe kapılıp hisselerini
satmaktalar. Piyasa değeri ve reklâm gelirleri bu şekilde düşen medya kuruluşları,
maliyetlerden tasarruf için çözüm olarak
çalışan sayısını azaltmak yoluna gitmekte;
kaliteli iş gücüne sahip bir sektör olan
medya, bu işgücü kayıplarıyla kaliteli bir
gazetecilik yapmakta zorlanmaya başlamaktadır.

Medya ekonomisi açısından bu sorunun yanında, kullanıcılar da tercihlerini
“kağıttan” “elektronik ortama” yönelttiğinde, reklam verenler de aynı şekilde, kağıttan kaçıp online ortama yönelmektedir.
Bu durumda, gazetelerin, teknolojinin getirdiği yeni araçları kullanmak veya kullanmamak arasında bir tercih yapması
gerekmektedir. Buna aynı zamanda, olmak veya olmamak arasındaki bir tercih de
denilebilir.
Bu noktada, gazetelerin basılı mecra yanında online olmasının ekonomik avantajları da bulunmaktadır. Örneğin bu konuda
Picard’ın, (bir gazetenin basılı ve online
olarak maliyet hesabını yapmak için) geliştirdiği gazete modelindeki karşılaştırma sonucunda, ABD’de orta ölçekte 38,000’lik
bir tiraja sahip; yaklaşık 12.4 milyon dolar
geliri ile 8.4 milyon dolar gideri olan ve
kâr/zarar oranı yüzde 32.4 olarak hesaplanan bir gazetenin, online olarak yayımlandığında, baskı ve dağıtım maliyetleri
önemli oranda ortadan kalktığı için (diğer
tüm giderlerin sabit kaldığı var sayılsa bile),
maliyetten 3.65 milyon dolar ile % 44 oranında fazladan tasarruf sağlayabileceği sonucu çıkmaktadır. (2002: 64-65)
Yukarıdaki örnek gazete modeli, bugün
medya endüstrisinde yeni iş modelleri geliştirmeye yönelik adımların gerçek nedenlerini de ortaya koymaktadır. Gazeteleri
online ortama taşımak, önemli bir tasarruf
ve ek gelir sağlamakta, online gazeteye gelecek yeni reklam gelirleri de eklenince, daha az maliyetle daha yüksek gelir
sağlamanın yolu açılmaktadır. Buna “mobil okuyucular” ve gazetenin aynı online
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sayfalarda yeni bir araç olarak devreye sokacağı “İnternet TV” de eklenince, yeni
gelir kaynakları da ortaya çıkmaktadır.
Gazetelerin online olması, zaman içinde yeni araçlarla onları ücretsiz okuma olanağı bulan geniş kitlelerin, para verip basılı
gazeteleri almasını anlamsız kılacaktır. Kişi ne kadar zengin olursa olsun, gazete
okumaya, (ayrıca ücretsiz basılı gazeteler
de elinin altındayken) para harcamak istemeyecektir. Bugünkü ücretsiz gazeteler, elbette içerik olarak ücretli olanların çok
gerisindedir. Ancak, okurun saygısını kazanmış kaliteli gazeteler, (reklâm ve online gelirleriyle karşılayabileceği yeni bir iş
modeli içinde) ücretsiz olarak dağıtılırsa,
okur sayısını arttıramaz mı? Bu sayede,
reklam verenlerin önüne (online ve basılı
olarak her iki araca da) ortak bir reklam
paketi koyarak onları çekemez mi?
Çalışmada verilen yeni iş modeli örnekleri bunun olabileceğini göstermektedir.
Kaliteli bir gazetenin ücretsiz olması, onun
kalitesini okuyucu gözünde küçük düşürmez. Bunu bir on yıl sonrası için, o zamanın şartları içinde değerlendirerek de
düşünmek gerekmektedir. Eğilim o yöndedir.
Hollanda’da yayımlanan ve 800 bin tirajlı ücretsiz bir gazete olan ‘Dagblad De
Pers’in kurucu ortaklarından gazeteci Ben
Rogmans, kaliteli bir ücretsiz gazete çıkarmanın ve başarılı olmanın mümkün olduğunu belirtmektedir. Aynı şekilde,
Danimarka’da evlere ücretsiz olarak dağıtımı yapılan ve ücretli gazetelere ciddi bir
alternatif olarak ortaya çıkan ‘Nyhedavisen’in (Türkçe anlamı: haber gazetesi) ya-

zı işleri müdürü olan David Trads, uzun
vadede kaliteli ücretsiz gazetelerin, Danimarka’da ve Avrupa’da başarılı olacağını
söylemektedir. Trads, Avrupa’da iki kişinin
bir haftalık kış tatili için harcayacağı para
702 dolarken, Danimarka’daki ücretli bir
gazetenin yıllık abonelik bedelinin 703 dolar olmasının, okura ciddi bir maliyet getirdiğini belirtip, gazetesini sabah kahvesini
içerken okumak isteyenlerin gelecekte de
var olacağını söylemektedir. (Brook, 2007
ve O’Neill, 2006)
“Geleceğin gazetesi nasıl olacaktır? Gazetenin bir geleceği var mı?” sorusuna,
New York Times Magazine’den, Max Frankel şöyle yanıt vermektedir:
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“Bunun cevabı, gazete (newspaper)* ile ne
demek istediğinize bağlıdır. Haber mi?
Kâğıt mı?”
“Gazete (sözcüğü) ile Kanada’daki ağaçlardan elde edilip, işlenerek kent merkezlerindeki fabrikalara kamyonlarla taşınan ve
daha sonra farklı yerlere dağılmış okurlara
ulaştırılmak üzere yeniden kamyonlara yüklenen, üzerine mürekkeple baskı yapılan
yüksek maliyetli kâğıt hamurunu kastediyorsanız, onun sonunun pek parlak olmadığını söyleyebilirim. Yakın bir zaman
içinde, dijital teknolojilerle geliştirilmemiş
bir kâğıt ürününün, pek bir geleceği olmayacaktır”.
“Günlük bir dijital (gazete) size Kamyon
Zamanlarında (Truck Times) olduğundan
daha hızlı, daha ucuz ve çok daha zengin
ve arzulanan bir biçimde dağıtılacaktır.
Onu herhangi bir yerden indirebilecek
(download) ve onu bir dergi büyüklüğündeki portatif bir tablet’ten okuyabileceksiniz. Veya yazıcıdan size kâğıt hissi veren

elektronik sayfalar üzerine istediğiniz kadar
çıktı alabilecek, ama ev bilgisayarınızda onu
sonsuza kadar tekrar tekrar kullanabileceksiniz. Bütün bunların sihirli bir tarafı yok,
teknoloji artık elimizde…” (Frankel, 2000)

New York Times Bölgesel Medya
Grup Başkanı, Mary Jacobus ise, gazetelerin geleceği için, “Sonuç itibariyle, gazetelerin geleceğinde kâğıt kesinlikle olacaktır,
ancak daha önemlisi, gazeteciliğin kalıcı
gücü hep kalacaktır. Geleneksel gazete
muhabirlerimizle ürettiğimiz gazetecilik,
veritabanlarından edinilen bilgiler, toplumun ürettiği içerik, ortaklıklar ve ittifaklardan sağlanan haber ve enformasyonla
birleşecektir”; “Misyonumuza ısrarla odaklandığımız sürece, gazetelerimizin geleceği
açık ve parlak olacaktır” demektedir.
(2008: 99)
Son yıllarda İnternet’in hızla büyümesi
ve İnternet kullanıcıların artan sayısı sonucunda, onun gelişim hızı diğer mecralara
kıyaslanmaya başlandı. Bu konuda verilen
istatistiklerden biri de, küresel çapta elli
milyon kullanıcıya ne kadar sürede ulaşıldığına yönelikti:
Telefon 74 yıl; Radyo 38 yıl; Kişisel Bilgisayar 16 yıl; Televizyon 13 yıl; Internet 4
yıl. (Picard, 2002)
Elbette bu veriyi yorumlarken, dünya
nüfusunun geçmiş yıllardaki görünümünü
de değerlendirmek gerekmektedir. Yine
de, insanların teknolojiye uyum sağlama
esnekliği bundan yüz yıl öncesinden daha
fazla olduğu yorumu yapılabilir. Dört yılda
elli milyon kullanıcı önemli bir göstergedir. Bugün ise İnternet’te bir milyar kişi var
ve bu sayı hızla arttıyor. YouTube&Goog-

le Video Ortaklıkları Bölüm Başkanı, Patrick Walker bu gelişmeleri şöyleyorumluyor:
“İnternet’te bir milyar kişi var. Bu, çok
önemli bir sayı. İnternet’te bir milyar kişinin
olması demek, insanların geçmişte iletişim
kurmaları mümkün olmayacak kişilerle şimdi her zamankinden daha fazla iletişim kurabilmeleri demek” (2008: 147)
İnsanlar yaklaşık on yıl önce İnternet’le
yeni tanışmaya başladı. On yıl önce cep telefonları insanların hayatına yeni girmeye
başlamıştı. Bugün gelinen noktayı, Türkiye’deki ve dünyadaki servis sağlayıcılar bile öngörememişti. Bu yüzden özellikle
gazeteler, İnternet’in ve mobil teknolojilerin medya endüstrisine ve gazetecilik pratiğine getireceği katkıyı uzun bir süre
görememiş, değerlendirememiştir. Die
Welt yöneticisi Peter Würtenberger, “Gazetecilik işi (business), 2004 ile 2007 arasında online reklam piyasasına sekizyüz
milyon doların üzerinde para kaptırdı” demektedir. (2008: 102)
Gazetecilerin bugün karşılaştıkları
önemli sorunlardan biri de, geleneksel gazetelerin haber (yazı işleri) odalarından, etkin ve başarılı bir mültimedya haber
odasına nasıl dönüşecekleri konusudur.
Würtenberger, “Yapmamız gereken, basılı gazete markamızı bu üç alanda, yani editoryal yaklaşım, içerik üretimi ve dağıtım
alanlarında, yenilikçi ve çok kanallı bir strateji çerçevesinde, medyalar arası işlevli bir
markaya dönüştürmek” diyerek bu soruya
bir yanıt vermektedir. (2008: 102)
Gannett Yayın Grubu içinde yer alan
gazetelerden, Fort Myers’daki (Florida)
New Press’in yazı işleri müdürü, Kate
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Marymont, “Biz, çalışanlarımıza, gazeteci
kadromuza işlerinin, çalışma biçimlerinin
neden değiştiğini anlatabilmek için yoğun
bir şekilde çalışıyoruz. Herkes okuyucularımızın ve sektörümüzün nasıl dramatik
bir değişim geçirdiğini anlayabilsin diye.
Biz haberi toplamak ve dağıtmak yolunda
tamamen değişen bir sürecin içinden geçiyoruz” demektedir. (Lerude, 2007)
Reuters Genel Müdürü, Tony Donovan, gelecekte nasıl bir haber ajansı olacaklarına
yönelik
olarak,
şunları
söylemektedir: “Haber toplama konusunda nereye varacağımız konusuyla ilgili hepimizin alması gereken başlıca kararlardan
biri, birden fazla medya kanalının kullanılmasıyla yapılan haberler konusunda ne yapacağımız olmalıdır. Daha gerçekçi olup,
gerçekte geleceğin bizim için ‘bir Associated Press fotoğrafına iliştirilmiş bir New
York Times makalesine iliştirilmiş bir Reuters videosu olabileceğini’ söylemeliyiz.
Gerçekte içerik işte tam da bu şekilde yayınlanacak. Gelecekte ürettiğimiz bir ürünün bir başkasının içeriğiyle birleştirilmiş
bir ‘multimedya’ olacağını düşünüyorum”.
(2008: 141)
Philip Meyers ise, ABD’de gazetelerin
okur kaybetmelerini yorumlarken, 2004 yılında yayımlanan The Vanishing Newspaper adlı kitabında, “2040 yılı Nisan ayında
son gazetenin yayımlanacağını; bu durumun Gutenberg’in tipo baskı makinesinin
devreye girmesinin 600. yıldönümünden 8
yıl önce gerçekleşeceğini” söylemektedir.
(Tokgöz, 2006)

Sonuç
Gazeteler gerçek gelişimlerini, Endüstri
Devrimi sonrasında ortaya çıkan ticari kapitalizmin bir ürünü olarak sağlamışlar;
çağdaş gazeteler de, kapitalist üretim biçimi ve piyasa ekonomisi içinde, toplumsal
bir kurum ve ticari bir işletme olarak var
olabilmişlerdir. Kapitalizmin 19. Yüzyıldaki gelişme sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkan bugünkü anlamıyla kitle
gazeteleri de, piyasa koşullarının belirlediği işleyiş mantığı içinde faaliyet gösteren ticari kuruluşlar olarak varlıklarını
sürdürmüşlerdir. Aynı zamanda, teknolojik
bir kurum olarak da pahalı birer yatırım
olan bu kitle iletişim araçları, haberlerin
geniş kitlelere ulaştırılması yoluyla kazanç
sağlayan, kâr eden kuruluşlar haline gelmişlerdir. Gazetelerin elde ettikleri bu gelirler, emek-yoğun bir işlem olan
gazeteciliğin piyasa koşulları içinde rekabet etmesini sağlamış ve gazetecilik de bu
temelde oluşan bir ekonomik sistem içinde varlığını sürdürerek bugünlere ulaşabilmiştir. (Tokgöz, 2006)
Tarihi gelişimine bakıldığında, gazetelerin doğuşuna neden olan haber mektupları da, esas olarak yine o dönemdeki
ekonomik sistemin bir ürünüydü. Tacirlerin, gemi taşımacılığı yapan firmaların ve
bankerlerin enformasyon gereksinimini
karşılamak amacıyla ortaya çıkmışlardı.
Günümüzde de, Bilgi (Enformasyon)
Toplumu’nun getirdiği değişim, hayatın
ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel tüm
alanlarında kendini ve etkisini gösteren bir
değişimdir. Onun getirdiği en önemli etki
ve değişim, bilginin (enformasyonu yapı-
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lan bilgi) üretim ve dağıtım süreçlerinde
net bir şekilde görülmektedir.
Haber mektupları ve ardından gazeteler
nasıl 17. Yüzyıldan itibaren ekonominin
gelişim sürecinde bir gereksinim olarak ortaya çıktıysa, Bilgi Toplumu ve onun haberleşme
araçları
da
bugünün
gereksinimlerini karşılayabilmek için, bilgi
ekonomisinin doğuşuyla birlikte ortaya
çıkmıştır. Günümüzde, dünyayı saran iletişim ağlarıyla desteklenen çok büyük küresel bir ekonomik alan içinde yaşıyoruz.
Her şey, bu büyük ekonomik yapıyı taşıyan
finans ve ticaret sisteminin, her an gereksinim duyduğu haber, bilgi, enformasyon
akışını bir an bile kesintiye uğratmamak
üzerine kurulmuştur. Bilgi Toplumu, dijital
enformasyon akışı üzerine inşa edilmiş finans ve ticaret sisteminin, dünyadaki saat
farkları ve coğrafi uzaklıkları ortadan kaldıracak hız ve genişlikte bir iletişime, enformasyona duyduğu gereksinimin ürünü
olarak ortaya çıkmıştır.
Bu çağ, bir mal ve hizmetin üretiliş süreci kadar, onların ekonomik sistem içindeki dağıtım ve dolaşım süreçlerini de
değerlendiren bir yapı yaratmıştır; bu özelliği ile de Endüstri Toplumundan ayrılmaktadır. Bir mal veya hizmetin, üretim,
pazarlama, satış ve dağıtım süreçleri günümüzde, gazetelerin ilk ortaya çıktığı dönemin dünyasından çok farklı işlemektedir.
Bugün, bir malın üretimi kadar, onun dağıtım ve son kullanıcıya ulaşım süreçleri ve
hızı da çok önem kazanmıştır. Bu ekonomik yapının işleyişi, kesintisiz ve hızlı bir
haber ve enformasyon akışını zorunlu kılmaktadır. Bunu da dünyayı saran iletişim

ağları üzerine kurulmuş, bu çağın, yani bilgi çağının iletişim ve haberleşme araçları
yerine getirmektedir.
İnsanlık tarihi boyunca ortaya çıkan her
yeni teknoloji, beraberinde insanlara habere ve enformasyona ulaşmak için yeni olanaklar sunarken, habere ve enformasyona
ulaşma alışkanlıklarının da doğal olarak değişmesine yol açmıştır. Davul sesleriyle, ıslık diliyle, duman işaretleri ve güvercinlerin
taşıdığı mesajlarla başlayan, atlı posta servisiyle devam eden iletişim ve haberleşme
süreçleri, yeni teknolojinin sunduğu olanaklarla gelişmiştir. Zaman içinde Telgraf,
Radyo, Televizyon, Internet ve Mobil Teknolojilerin hayatımıza girmesi, bugün insanları çoklu ortamda, farklı iletişim
araçlarıyla haberleşme noktasına getirmiştir.
Doğal olarak gazeteler ve gazetecilik de
bu değişimden etkilenmişlerdir. Ancak bu
gelişmeleri onların “yok olacağı” şeklinde
yorumlamak doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Haberi, kâğıt üzerine mürekkeple
basılmış bir araç olarak geniş kitlelere ulaştıran bu araçlar ve o aracı hazırlayan gazeteciler, kendilerini yeni ortamlara
hazırlamaya başlamışlardır. Kendilerini yeni araçlara dönüştürmekte, içeriklerini zenginleştirmekte ve erişim alanlarını tüm
dünyayı saran iletişim ağlarıyla genişletmektedirler. Kullanıcı da, dünya görüşüne,
yaşam tarzına, alışkanlıklarına, günlük rutinlerine bağlı olarak, hangi araca, hangi
yöntemle ulaşacağına kendi karar vermektedir. Bunun gelecekte de bu şekilde olması beklenmelidir. İsteyen yine kâğıt üzerine
basılı gazeteden, isteyen cep telefonundan
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veya Amazon.com’un “kindle” adlı cihazından veya adı henüz konulmamış, zamanla icat edilecek yeni araçlardan habere,
bilgiye, enformasyona ulaşacaktır. Ancak,
insanoğlunun, habere, bilgiye açlığının sona ereceği söylenemeyeceği gibi, gelecekte
adı ne olursa olsun, “gazetelerin ve gazeteciliğin yok olacağı” yorumuna bugün sağlam bir bilimsel dayanak bulmak, mümkün
değildir.
Online enformasyon akışı, yaşadığımız
çağın gereksinimlerini karşılamak üzere
doğmuş ve gelişmiştir. Gazeteleri online
olarak bir ekrandan okumak, okura daha
önceden kazandığı okuma alışkanlığını elbette sunmamaktadır. Ancak zamanla,
özellikle gazeteyi kâğıttan değil de, bir ekrandan okumaya alışarak büyüyen yeni nesillerle birlikte, kullanıcı alışkanlıklarının da
önemli ölçüde değişmesi beklenebilir. Bu
makale içinde verilen bilgiler de, bunu
doğrulayan gelişmelerdir. İpod’un müzik
endüstrisi için getirdiklerini, şimdi mobil
cihazlar medya endüstrisi için getirmektedir.
Ticari gazetelerin önünde, yukarıda da
açıklandığı gibi, farklı iş modelleri geliştirebilmek için artık yeni olanaklar vardır. Öncelikle gazeteler, yeni teknolojilerin
kendilere sundukları olanaklarla, günümüzde 24 saat haber ve bilgi veren kuruluşlara dönüşmeye başlamışlardır. Online
gazetelerin okurlarına sağladığı enformasyon, artık kâğıda basılı sabit bir bilgi değildir. Tek yönlü bir iletişim süreci de
değildir. Okurların online gazeteye ulaşmaları için çok farklı araçlar mevcuttur. İsteyen yine kâğıt üzerine basılmış ertesi

günkü gazeteyi bekleyebilir. Ancak, gazetelerin okura sadece bu şekilde ve bu yolla
ulaşma lüksü artık kalmamıştır. Böyle kalmaya devam edenleri, teknolojinin getirdiği yeni araçlar, “haberi tüketme” ve okuma
alışkanlıklarını değiştiren okurlar ve değişen medya ekonomisinin şartlarının ortadan kaldıracağı yorumu yapılabilir.
Yeni medya, geleneksel medyanın sunduklarını geliştirerek, onların değerini arttıran bir yönde ilerlemektedir; onu yok
etmemekte, yeniden üreterek, ona yeni
özellikler ve içerik zenginliği kazandırmaktadır. Yeni medya, iletişimin artan hız ve
esnekliğinin, içerik üretimi ve dağıtımında
değerlendirilmesini sağlamış; mevcut iletişim araçlarının yeni olanlarla entegrasyonu ve kombinasyonuna izin vererek,
kullanıcılara daha fazla kontrol ve seçenek
sunmaya başlamıştır. Bu anlamda bu ürün
ve hizmetlerden yararlanacak kullanıcılar
da, kendilerine avantaj sağlayan her alanda
olduğu gibi, yeni medyaların sunduğu olanaklardan yararlanmak için para harcamaya istekli olacaklardır ve olmaktadırlar.
Geleneksel medya da mevcut içeriğini,
kullanıcılardan gelen talepler ve kullanıcıların bu içeriğe, yeni araçların sunduğu etkileşim özelliğinden yararlanıp sağladıkları
katkılarla birlikte değerlendirerek genişletmeye başlamıştır. Çalışmada verilen yeni iş
modelleri ve gazetelerin gazetecilik pratiğine yönelik yeni kurumsal yapılanmaları
bunlara somut birer örnektir.
Aynı şekilde, İnternet de, gazeteciliği ve
gazeteleri ortadan kaldırmamakta, tam tersine geliştirmekte ve zenginleştirmektedir.
Online gazeteler, basılı gazetelerin toplam
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erişim alanını genişletmektedir. Enformasyonun, iletişim teknolojileriyle bütünleşmesinin sonucu olarak, bilgi artık gelişen
iletişim altyapısıyla birlikte, dünyanın her
yerine ulaştırılabilmektedir. Kullanıcılar da,
geleneksel kitle iletişim araçlarıyla yapılan
tek yönlü iletişim akışının değişerek, yeni
teknolojilerle etkileşim özelliği kazanmasını değerlendirip, online haber ve bilgi akışına, hem geri bildirimleriyle (feedback),
hem de içeriğe katkılarıyla önemli bir destek vermektedir. Online gazeteler de yeni
bir iş modeli olarak bunu teşvik etmekte,
geliştirmeye çalışmaktadır.
İnternet günlükleri bloglar, sadece bağımsız bireylerin çabalarıyla değil, büyükküçük neredeyse tüm gazetelerin
desteklediği yeni bir gazetecilik deneyimi
olarak gazetelerin gelişimine ve içeriğine
katkıda bulunmaktadır. “Blog” kavramı
yenidir ve henüz gazetecilik pratiği içindeki yeri netleşmemiştir, çünkü gelişme aşamasındadır. Gazeteciliğe etkileri üzerine,
yeni olan birçok konuda olduğu gibi, yoğun tartışmalar yapılmaktadır. Ancak zaman içinde blogların da, onu doğru
kullanan ve değerlendirenlerle birlikte, gazetecilik pratiğine önemli bir açılım ve kazanım getirmeleri beklenmelidir. (Bu
konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Dilmen,
2007)
Yeni teknolojilerin gazetecilik pratiğine
bir başka olumlu etkisi de “yurttaş gazeteciliği” olmuştur. Mobil teknolojilerin gelişmesi ve yaygınlaşması, kullanıcılara
sunulan mobil telefonların, fotoğraf ve video çekebilme özelliği sayesinde, dünyanın
birçok yerindeki gelişme, haber değeri ol-

sun-olmasın, sıradan insanlar tarafından
görüntülenebilmektedir. Bu görüntüleri
hızlı bir şekilde aktarmak çok kolaylaşmıştır. Medya kuruluşları da bunu değerlendirmektedir. Büyük haber ajansları ve
basın-yayın kuruluşları haberlerinde, sıradan insanlardan gelen bu iletileri kullanarak “yurttaş gazeteciliği”nin getirdiği
kazanımları gazetecilik pratiği içinde değerlendirmeye başlamışlardır. Örneğin,
2004 Temmuz ayında, Londra Metrosu’ndaki bombalama eylemlerinde ilk görüntüler, sıradan insanların cep
telefonlarıyla çektikleri görüntülerdi. Saddam’ın idamı ile ilgili ilk görüntüler de cep
telefonuyla çekilmişti ve dünya televizyonlarına ve haber ajanslarına, esasen bir haber sitesi olmamasına ve bu amaçla
kurulmamasına rağmen, YouTube üzerinden ulaşmıştı.
Dünyanın en büyük haber ajansları
müşterileri olan medya kuruluşlarına, artık
cep telefonu ile çektikleri haber görüntüleri yollamakta, insanlar da gazete, dergi, televizyon veya İnternet’te cep telefonu ile
çekilmiş olan bu haber görüntülerini izlemektedir. Bütün bunlar gazetelere ve gazetecilere içerik sağlamada önemli katkılar
sağlamaktadır.
Yine gazeteler, geleneksel yazı işleri
odalarını başarılı bir şekilde mültimedya
haber odalarına dönüştürmektedirler. Bu
değişim, içerik üretimi ve haberin dağıtımında gazetecilere yeni olanaklar sunarken, okuyucuların da aynı şekilde, çoklu
ortamdan yararlanmalarını ve bu içeriğin
hazırlanmasına katılımlarını sağlamaktadır.
Bu yüzden yukarıda atıf yapılan Me-
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yers’in “gazetelerin 2040 yılında ortadan
kalkacağı” yorumundaki “gazete” kavramını, kâğıda basılı gazete olarak okumak
daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bugün
nasıl kil tabletlere, papirüse yazılı bir metin
haberleşme aracı olarak kullanılmıyorsa,
2040 yılı geldiği zaman da, gazeteyi kâğıt
üzerinde okumanın, çoğunluğun tercih
edeceği bir günlük alışkanlık olmayacağı
yorumu şimdiden yapılabilir. Bugün nasıl
tamtamlarla iletişim kurulmuyor, mesajlar
posta güvercinleriyle yollanmıyorsa, o gün
geldiğinde de, insanların bugünkü alışkanlıklarının çok daha ötesinde bir noktada
olacağı açıktır. Basılı gazetenin yerini çoktan başka araçlar almış olacaktır. Bu anlamda Meyers’in yorumuna katılmak yanlış
olmaz; ancak insanın habere ilgisi, 2040 yılının kullanımda olan yeni araçları üzerinden yine devam edecektir. Burada tartışılan
yaklaşım, haberin okunduğu aracın “fiziki
yapısındaki” değişimden yola çıkılarak “gazeteler öldü, gazeteciliğin de sonu geldi”
yorumlarıdır.
Gazeteler ve gazetecilik, habere, enformasyona erişim anlamında, insanlık var olduğu sürece devam edecektir. Gazetenin,
zaman içinde haberin ve bilginin kâğıt üzerinde sunulduğu bir araçtan farklı olarak,
başka bir biçimde ve ortamda yine hayatımızda var olması teknolojinin insan yaşamına sunduğu gelişmelerin doğal bir
sonucudur. Gazeteyi, haberi kâğıda basılı
bir araçtan değil de, bilgisayar, cep telefonu veya başka bir cihazın ekranından okumak, aslında bu anlamda gazeteyi yok
etmez; tam tersine, onun zaman içinde dönüşmesini ancak, daha zengin bir içerikle

kullanıcının günlük yaşamında yerini almasını sağlar. Bu çalışmada açıklanan gelişmeler ve onların sonuçları, insanların
günlük yaşamına daha yeni girmeye başlamıştır. Gazetelerin ve gazeteciliğin sonunun geldiği yolundaki talihsiz yorumlar ve
bu konudaki kavram karışıklığı bu yüzdendir. Zamanla bugün yaşadığımız gelişmelerin sonuçları daha net görülecek ve
anlaşılacaktır.
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Notlar
Gazete sözcüğünün İngilizce’deki karşılığı olan ‘newspaper’ ifadesi; news: haber; paper: kâğıt sözcüklerinin
bileşimiyle oluşmuştur.
*
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Abstract

Sinema ilk gelişmelerini Avrupa’da göstermesine karşın yaşanan sosyal, ekonomik ve siyasi çalkantılar sonucunda bu
alandaki üstünlüğünü ABD’ye kaptırmıştır. Bu durumu fark eden Avrupa ülkeleri Hollywood’a karşı çeşitli önlemler
alma yoluna gitmişler ve ülkeler bazında uygulanan kotalarla Hollywood’un
pazarın tekeli olmasını önlemeye çalışmışlardır. Ancak uygulanan tüm kotalara ve yasal düzenlemelere rağmen
sonuç alamamışlardır.
Günümüzde Hollywood sinemasına karşı Avrupa Birliği çerçevesinde de çeşitli
önlemler alınmakta ve Avrupa kültürünün ve yerel özelliklerin perdeye taşınması amaçlanmaktadır. Avrupa Birliği,
sadece yasal düzenlemeler yoluyla değil kurulan fonlar ve yapılan festivaller
yardımıyla da filmlerin yapım, dağıtım
ve gösterimlerine maddi destekler sağlamaktadır.

Although it was Europe where cinema
was first developed, it lost its superiority in the field to the USA as a result of
social, economic, and political instability. European countries then began to
take various measurements and impose quotas against Hollywood in an
attempt to prevent it from being a monopoly in the sector; however, they
were not able to achieve a desired result in spite of all those quotas and
legal regulations.
Today, a number of precautions are
taken against Hollywood by countries
in the European Union, aiming at bringing their own culture and local specialties to screen. The EU also subsidizes
the production, distribution, and exhibition of movies not only through legal
arrangements but also by the help of
funds established and festivals held for
this purpose.
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Giriş

Hollywood Sineması

Sinema pek çok teknolojik gelişmenin bir
araya gelmesiyle ortaya çıkmıştır. İlk
önemli gelişmelerini Avrupa’da göstermesine karşın yaşanan sosyal, ekonomik ve siyasi çalkantılar sonucunda bu alandaki
üstünlük Amerika Birleşik Devletleri’ne
geçmiştir. II. Dünya Savaşının ardından,
Amerika’nın bu alanda ki kesinleşen üstünlüğü Avrupa’da sinema alanında ortaya
çıkan yeniliklere ve gelişimlere rağmen günümüze kadar devam etmiştir.
Bu durumu fark eden Avrupa ülkeleri
Hollywood’a karşı çeşitli önlemler alma
yoluna gitmişler ve ülkeler bazında uygulanan kotalarla Hollywood’un pazarın tekeli
olmasını önlemeye çalışmışlardır. Ancak uygulanan tüm kotalara ve yasal düzenlemelere rağmen sonuç alamamışlardır.
Günümüzde Hollywood sinemasına karşın
Avrupa Birliği çerçevesinde çeşitli önlemler
alınmaya çalışılmakta ve Avrupa kültürünün
ve yerel özelliklerin perdeye taşınması
amaçlanmaktadır. Avrupa Birliği sadece yasal düzenlemeler yoluyla değil kurulan fonlar ve yapılan festivaller yardımıyla da
filmlerin yapım, dağıtım ve gösterimlerine
maddi destekler sağlamaktadırlar.
Bu çalışmada öncelikle Avrupa ve Hollywood sinemasının kısaca tarihine değinilecek ve ardından Avrupa film politikaları
ve Avrupa sinemasının Hollywood sinemasına karşı konumu üzerinde durulacaktır. Son olarak da alınan önlemler ve
Avrupa Birliğinin Avrupa filmlerini desteklemek amaçlı oluşturduğu iki önemli
kurum ve fon olan Eurimages ve Media
Programme hakkında bilgi verilecektir.

Batı uygarlığında sinema sektörüne genel
olarak bakıldığında, pazarın temel olarak
ikiye ayrıldığı görülmektedir. Bunlardan ilki, stüdyo sistemine dayalı, yüksek bütçeli,
pazar payı büyük olan Hollywood sineması, ikincisi ise, “sanat sineması” olarak da
adlandırılan Avrupa sinemasıdır. Basit hikayeler ve düz bir anlatıma sahip Klasik
Hollywood Tarzı anlatım günümüzde sadece Batı ülkelerinde değil tüm dünyada
en çok rağbet gören anlatım tarzı haline
gelmiştir.
Sinema ilk büyük gelişmelerini Avrupa’da yaşamış; ancak bir süre sonra bu
alandaki üstünlüğünü ABD’ye kaptırmış
ve daha sonra Hollywood’un önlenemez
yükselişi başlamıştır. 1900’lerin başında
Amerikan iç pazarında yabancı filmler hüküm sürmüştür: Örneğin 1907’de ABD’de
piyasaya sürülen 1200 filmden yalnızca
400 kadarı yerliydi. Bunun farkına varan
Amerikan sinema endüstrisi Moving Picture World’ü kurmuş ve öncelikle iç pazara yoğunlaşmıştır. I. Dünya Savaşının
Avrupa’daki pek çok ülke için getirdiği sıkıntılar ve ambargolar da ABD’nin sinema
sektöründe Avrupa’ya göre güçlenmesine
önemli ölçüde katkı sağlamıştır. Savaş, Avrupa için ticaret ağlarını yok etmekle kalmamış, aynı zamanda film üretimi için son
derece önemli olan insan hayatı, malzeme
ve devam eden deneyler bakımından da
Avrupa’ya ağır bir bedel ödetmiştir. ABD,
1914 yılında sinema sektöründe bir numara olmasını sağlayacak uluslararası bir yayılma
kampanyası
başlatmıştır
(Pearson,2003;42). 1910’larda birçok film
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şirketi küçük Hollywood banliyösü ve civarına yerleşmeye başlamış ve on yıl içinde
yarattıkları sistem sadece Birleşik Devletler
de değil, tüm dünya da sinemaya egemen
olmuştur (Gomery,2003;64).
Yaklaşık on-on beş yıllık sürede büyük
bir gelişme gösteren Amerikan sineması
1915–1916 yılları arasında film ihracatını
36 milyon dolardan 159 milyon dolara çıkarmıştır. Bu yıllarda konulu filmlerin yükselişe geçmeye başlamasıyla Hollywood,
Asya ve Latin Amerika’ya satış yapmaya
başlamış ve Brezilya’nın üretimini neredeyse yok etmiştir. (Miller,2003;35). 1920’lerde Hollywood sadece İngilizce konuşan
Büyük Britanya, Kanada ve Avustralya pazarlarına değil, Almanya ve Sovyetleri Birliği dışında Avrupa’nın birçok pazarına
egemen hale gelmiş; ayrıca Güney Amerika, Orta Amerika hatta Karayipler’e kadar
girmiştir (Gomery,2003;71).
1944–1945 yıllarına gelindiğinde ise,
Avrupa yeni bir savaşla yüz yüze gelmiş ve
ekonomik, siyasi ve toplumsal sıkıntılar
tekrar kendini hissettirmeye başlamıştır. II.
Dünya savaşı sona erdiğinde savaştan ekonomisini güçlendirerek çıkan tek ülke
ABD olmuştur. 1946 yılında Hollywood
gişe gelirlerini 1.7 milyar dolara çıkarmıştır (Monaco,2002;237). Bu dönemde gündemde olan Marshall Yardımları’nın bir
parçasını da ABD filmlerinin yardım kapsamındaki ülkelere gümrük kısıtlaması olmadan girebilmesi oluşturmuştur. Böylece
Amerikan filmlerine ayrılan kotaların arttırılması hedeflenmiştir. Fransa, İtalya, İngiltere ve Almanya gibi sinema sektöründe
önemli bir yere sahip ülkeler dayatmalarla

karşı karşıya kalmıştır. Bir süre sonra ulusal sinemalar etkinliklerini yitirerek Hollywood’a yenik düşmüşler ve Amerikan
sineması tek başına dev bir endüstri haline
gelmiştir (Önbayrak,2007;172).

Avrupa Sineması ve
Hollywood’a Karşı Konumu
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, sinema ilk
büyük gelişmelerini Avrupa ülkelerinde
göstermiştir. Başlangıcından günümüze
kadar Avrupa sineması Amerikan sinemasından belirgin biçimde ayrılmış ve “auteur sineması” kavramı Avrupa’da ortaya
çıkmıştır.
Fransa’da Lumiére’lerin ortaya çıkardığı sinematograf zaman içinde hızlı bir gelişme
göstermiş
ve
Edison’un
Kinetoscope’unu teslim almıştır (Monaco,2002;224). 1910’larda film gösterimi gezici olarak gerçekleştirilen bir iş olmaktan
çıkmış ve yerleşik film salonları yapılmaya
başlanmıştır. Bu aşamadan itibaren film
yapım ve gösterimi büyük ölçekli ticari bir
iş ve yüksek gelir getiren bir sektör haline
gelmeye başlamıştır (Pearson,2003;30).
Lumiére’lerin ardından Fransız Pathé
Kardeşler sinemayla yakından ilgilenmişler ve 1914 öncesinde Pathé ABD’de bütün Amerikan endüstrisinin yaptığından iki
kat fazla film dağıtımı gerçekleştirmiştir
(Monaco,2002;225). Sonuçta Fransız Sineması I. Dünya Savaşı öncesi yıllarda tüm
dünyada egemen olmuş ve Birleşik Devletler ile Avrupa’ya ithal edilen bütün filmlerin %60-70’ini Fransız filmleri
oluşturmuştur. Bu dönemde Avrupa’da
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bu yıllarda kendini göstermiştir. Pek çok
ülke Hollywood’un etkisinden korunmak
için kendi sinema endüstrilerini destekleyen koruyucu yasalar çıkarmıştır. Almanlar “kontenjan sistemini” geliştirmiş,
Fransızlar da hemen ardından bu gelişmeyi kendi ülkelerinde uygulamaya başlamıştır: Bu sistemle, Hollywood’dan ithal
edilen filmler her yıl için belli bir sayıyla sınırlı tutulmaya çalışılmıştır. 1927’de oluşturulan İngiliz kota sistemi de aynı
mantıkla oluşturulmuş ve iç pazarda İngiliz filmlerine belli bir gösterim zamanı ayırmak için tasarlanmıştır (Gomery,
2003;71-72).
Uluslararası işbirliği ile ABD’nin egemenliğine karşı koyma düşüncesi 1920’lerde Avrupa’da taraftar bulmaya başlamış,
1924-1928 yılları arasında gerçekleşen
“Film Europe” hareketi, Avrupa’da ortak
film üretimi ve karşılıklı dağıtımını amaçlamıştır. Böylece Avrupalı yapımcıların maliyetlerinin daha aza indirileceği, Avrupa
içinde kıtasal ölçekte filmlerin satışının
gerçekleştirileceği geniş bir üretim temeline olanak tanıyan bir tür sinema ortak pazarı yaratılması sağlanmaya çalışılmıştır
(Vasey, 2003; 82).
Hollywood’un bu yükselişi sadece Avrupa ülkelerinde değil Latin Amerika ülkelerinde de hissedilmiş ve 1922 yılında
Avrupa Birliği Çerçevesinde
Meksika, film ithalatına ambargo koymuşFilm Politikaları ve
tur. Bu gelişmenin hemen ardından diğer
Alınan Önlemler
Latin Amerika ülkeleri de Meksika’nın tuI. Dünya Savaşı’nın ardından Avrupa ülke- tumunu desteklemişlerdir. 1940’lı yıllara
lerindeki film üretimi kısmen de olsa yük- gelindiğinde ise II. Dünya Savaşı rüzgârlaselmiş; diğer yandan ABD’nin piyasadaki rının esmesiyle Avrupa’da film endüstrisi
hâkimiyetine karşı ilk uyarı ve önlemler de durma noktasına gelmiş ve savaş sonrası

Fransa’nın yanı sıra İtalya ve Danimarka
film üretiminde ön sıralarda yer alan ülkeler arasında yer almışlardır (Pearson,2003;42). Bu dönem sinema alanında
ilk starların, ilk sinema dergilerinin, ilk türlerin ortaya çıkmaya başladığı yıllar olmuştur.
Ancak aynı yıllar Avrupa sineması açısından arka arkaya gelecek darbelerin de
başlangıç yılları olmuş ve I. Dünya savaşı
öncesinde yaşanan sıkıntılar ve ardından
gelen savaş ortamı Avrupa sinemasına ilk
önemli kırılmayı yaşatmıştır. Ardından gelen ekonomik bunalım ve II. Dünya savaşı da Avrupa sinemasına inen diğer ağır
darbeler olmuştur.
Yaşanan bu olumsuz gelişmeler Avrupa
sinemasını tamamen durdurma noktasına
getirmişse de savaş sonrası Avrupa sinemasında bir canlanma görülmüştür. İtalyan Yeni Gerçekçiliği’nin ortaya çıktığı
1940’lar, Yeni Dalga’nın Fransa’da doğduğu 1950’ler ve Yeni Alman Sineması’nın
ortaya çıktığı 1960’lar sinema tarihinin
önemli örneklerinin üretildiği yıllar olmuş
ve bu dönemde sinemanın yedinci sanat
olduğunu kanıtlayan filmler ortaya konmuştur (Parliamentary Assembly, July
2004).
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yukarıda da belirttiğimiz üzere Amerika
yardımlar karşılığında kritik endüstrilerde
ayrıcalık elde etme yoluna gitmiştir.
1970’lerde İngiltere ve Latin Amerika ülkeleri Hollywood’un en çok kâr getiren pazarları haline gelmişlerdir.
Bu yıllardan itibaren yeni bir tartışma
gündeme gelmiş ve sinema endüstrisinin
sadece filmleri değil aynı zamanda bir yaşam şeklini ve kültürü de diğer ülkelere aktardığı tezi tartışılır olmuştur. Ülkelerin
Hollywood filmlerine olan tepkileri de bu
noktada odaklanmıştır. Bu tartışmalar günümüzde de devam etmektedir. Cannes
Film festivali direktörü Gilles Jacobs
“Amerika yalnızca film ihraç etmekle ilgilenmez. Bilakis, yaşam tarzını ihraç etmekle ilgilenir.” diyerek konunun aslında kültür
emperyalizmiyle yakından alakalı olduğunu net olarak özetlemiştir. İngiliz Daily
Express gazetesinde çıkan bir habere göre
de İngiliz gençlere ABD eğlencelerinin dayatılmasının onları “geçici Amerikan vatandaşı” haline getirdiği belirtilmiştir
(Miller,2003;36). Bu durum göz önünde
tutulduğunda ülkeler arasında kıyasıya bir
rekabet başlamıştır.
1988 yılında ABD Kanada’yla imzaladığı Serbest Ticaret Antlaşmasına kültürel
endüstriyi dahil etmek istemiş; ancak bunu gerçekleştirememiş ve diplomatları
AB’nin görsel ve işitsel metinler üzerindeki ithalat kotalarını bozmaya çalışmıştır.
AB hukukunun medya erişimi yoluyla ifade özgürlüğünü ön plana alması, ekranın
mal değil hizmet olduğu iddiası birliğin
ABD ekran ürünlerine kota koyarken kullandığı en büyük savunma olmuştur.

AB’nin 1997 yılında yürürlüğe giren “Sınır
Tanımayan Televizyon” yönergesi üye
devletlerin ithal ettiği metinlerin yıllık yayın
süresinin yüzde 49’unu aşamayacağı sınırlamasını getirmiş ve bu durum ABD tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştır.
Ancak başta Avrupa ülkeleri olmak üzere
Kanada, Japonya, Avustralya ve Üçüncü
Dünya ülkeleri ABD’nin bu tutumuna karşı çıkmıştır (Miller,2003;40).
Günümüzde Avrupa Birliği’nin gündeminde olan bir diğer önemli konu da rekabet yasasıdır. Derin yapısal zayıflıkları
bulunan ve ABD ile ilişkilerinde büyük ticaret açığı veren Avrupa görsel-işitsel sektörü rekabet yasası bakımından sorunlar
oluşturmaktadır. Sinema sektörü kültürel
etki ve ekonomik karlılık bakımından daima stratejik öneme sahip olmuştur. AB
rekabet yasasının sinema sektörü bakımından önemi ise onun ekonomik yönünden
kaynaklanmaktadır ve ortada ekonomik
bir etkinlik olduğu için rekabet kuralları
uygulanmaktadır. Ancak Avrupa sinema
sektörünün rekabet yasası açısından kendi
kurallarına uyan özel bir ekonomik faaliyet alanı olduğu iddia edilebilmektedir. AB
rekabet yasası film sektöründe temel olarak üç ana alanda önem kazanmaktadır:
Bunlardan ilki sinema sektörüne devlet
desteği, ikincisi anti tekel yasaları ve üçüncüsü ise birleşmelerin kontrol edilmesidir
(Herold,2005;292-294).
Genel olarak bakıldığında devlet yardımı ticareti etkilediği ve rekabeti bozduğu
için AB ortak Pazar anlayışı ile bağdaşmamaktadır. Bu nedenle ekonominin herhangi bir sektörüne devlet yardımı ilkesel
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olarak Avrupa yasasınca yasaklanmıştır.
Fakat kültürün üye ülkelerin yetkisi altında
kaldığı düşüncesiyle kültür sektöründeki
desteklerin AB devlet yardımı kuralları ile
düzenlenmemesi gerektiği sonucuna varılabilmektedir (Herold,2005;295). Film sektörüne devlet yardımını başarılı bir şekilde
uygulayan ülkelerin başında Fransa gelmektedir. II. Dünya Savaşının ardından
Amerika’nın Avrupa’yı ve Fransa’yı Alman
işgalinden kurtarması ülkede büyük bir
Amerika sempatisi uyandırmış ve BlumByrnes anlaşmasıyla birlikte de Fransız sinemalarını Amerikan filmleri işgal etmiştir.
Bu gelişmenin üzerine 1946 yılında çıkarılan bir kanunla Fransa kendi sinemasını
koruyabilmek amacıyla Centre National
Cinematographie (CNC) yani Ulusal Sinema Merkezi’ni kurmuştur. CNC’nin hukuki alanda düzenleme, sinema ekonomisine
destek, sinema ürünlerinin tanıtımı ve yayımlanması ve sinema mirasının korunması ve gösterimi gibi dört ana görevi vardır.
1984 yılında CNC, ulusal sinemaları desteklemek ve globalleşmenin getirdiği sonuçlardan biri olduğu iddia edilen yerel
kültürlerin ortadan kalkmasına karşı bir alt
komisyon kurmuştur. Fransa kendi sinemasını ve diğer Avrupa ülkelerinin sinemasını korumak amacıyla çeşitli anlaşmalar
yapmış ve gelişmekte olan ülkelerin yapımcılarını güçlendirmek ve kültürel kimlik taşıyan filmlerin yapımına yardımcı olmak
amacıyla Fonds Sud Cinema’yı (Güney Sineması Fonu) kurmuştur. Fransa sadece
filmlerin üretimini desteklemekle kalmamış aynı zamanda tüm dünyanın gösterimine sunmak amacıyla da çeşitli film

festivalleri düzenlemiştir. Bunların başında yine CNC desteğiyle yapılan Cannes
Film Festivali gelmektedir(Önbayrak,2007;173).
AB çerçevesinde önlem olarak görülen
bir diğer uygulamada anti tekel kurallarıdır. Pazardaki güçlü aktörlerin tekel, oligopol ya da gizli anlaşmalarla serbest pazarı
engellemesinin kültürel ürünlerin pazarda
yok olmasına neden olacağı ve kaliteleri
üzerinde önemli etkiler yapacağı düşünülmektedir. Rekabet yasasının temel amacı
kültürel çeşitliliği savunmak olmasa da pazarı açık tutmanın arzın çeşitliliğini artırması öngörülebilmektedir (Herold, 2005;
301).
AB’nin rekabet yasası temelinde aldığı
son önlem ise birleşmelerin kontrolüdür.
Bu kontrolün tek amacı ise, zararı dokunabileceği düşünülen yoğunlaşmaların ortadan kalkmasını garantilemek olmuştur.
Birleşme kontrolünün film endüstrisine de
etki edebileceği düşünülmekte ve filmlerin
sadece dağıtım kanallarına egemen olacak
medya tekellerinin ellerinden çıkabileceği
düşüncesi engellenmeye çalışılmaktadır
(Herold, 2005; 316).
Ancak alınan tüm önlemlere rağmen
Hollywood’un tüm dünyada halen büyük
bir güç olduğu görülmektedir. 1970 yılında Hollywood’un İtalya’daki payı, %33.7,
Fransa’daki payı %35.2, İspanya’daki payı
%35 iken, 1985 yılında Batı Avrupa’da alınan biletlerin %41’ini Hollywood yapımları oluşturmuş ve 1995 yılında bu oran
%75’e yükselmiştir. 1999 yılında ABD, Batı Avrupa’ya %65, Asya ve Pasifik’e %17.4,
Latin Amerika’ya %13, Orta Doğu ve Af-
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rika’ya %2.3 oranında film ve kaset ihraç
etmiştir. 2002 yılına gelindiğinde ise; Hollywood’un gişedeki hakimiyeti yirmi yılın
en büyük gelişmesini göstermiş ve pazar
payını %13.1 oranında artırmıştır. Böylece
Hollywood’un uluslararası dolaşımdan elde ettiği gelir 9.64 milyar dolara ulaşmış ve
Avrupa’daki pazar payı %71’e çıkmıştır.
2004 yılında ise, film ihracatından elde ettiği gelir 14 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Hollywood majörleri gelirlerinin
%60’ını Avrupa’nın beş önemli pazarı olan
Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve İngiltere’den elde etmektedir (Miller, 2005;11).
Avrupa’daki toplam izleyici sayısı düzenli olarak artmaktadır. 1992’de izleyici
rakamları 592 milyon iken, 2002’de bu rakam 933 milyona ulaşmıştır. Buna rağmen
sürekli büyüyen bu pazarda Avrupa filmleri izleyici sayısı, 1992-2002 yılları arasında
100 milyonluk rakamın ancak iki katına
çıkmıştır. Avrupa’daki film yapımları, aynı
on yıl içinde, 1992’de 476’dan, 2002’de
625’e yükselmiştir (Parliamentary Assembly, July 2004 ).
Rakamlardan da görüldüğü üzere alınan önlemler Hollywood’un pazardaki üstünlüğünü ve hakimiyetini önlemeye
yetmemiş aksine endüstri her geçen yıl gücünü daha da katlayarak büyümektedir.

nümüzde Eurimages’ın Avrupa Birliği’ne
üye veya üyelik için başvurmuş toplam 32
üyesi vardır. Eurimages ayrıca üye olmayan ülkelere de üye ülkelerle ortak yapım
yapması koşuluyla destek sağlamaktadır.
Eurimages’dan yapım desteği almak isteyen filmlerin an az üç ülkenin ortak yapımıyla gerçekleştirilmesi zorunluluğu
bulunmaktadır. Eurimages’ın 2002 yılından beri başkanlığını da Eurimages’ın kurucu ülkelerinden olan Fransa’dan Jacques
Toubon yapmaktadır.
Eurimages’ın temel olarak iki amacı
vardır. Bunlardan ilki kültüreldir: Eurimages, kökenleri tek bir kültürden çıkan Avrupa topluluğunun çeşitli yüzlerini
yansıtan projeleri desteklemeyi amaçlamaktadır. İkinci amacı ise ekonomiktir:
Bunda da Fon ticari başarıları dikkate alırken sinemanın bir sanat dalı olduğu ve
böyle davranılması gerektiğini göstermekle ilgilenen bir endüstriye yatırım yapmayı
amaçlamaktadır.
Eurimages film endüstrisine 3 ana alanda destek vermektedir.
• Ortak yapım
• Dağıtım
• Sinema salonlarına destek

Kuruluşundan beri 1100’den fazla uzun
metraj film ve belgesel filmin yapımına
destek veren Eurimages dağıtım aşamasınEurimages
da da yılda yaklaşık 760.000 Euro dağıtım
Eurimages, Avrupa sinemasının ürünleri- desteği sağlamaktadır. Ayrıca Eurimages
nin ortak yapımını, dağıtımını ve gösteri- Avrupa Sineması üyesi olan 5 ayrı ülkedemini
desteklemek
ve
sinema ki 40 sinema salonuna 616.000 euroluk
profesyonelleri arasında işbirliğini teşvik yardım yapmaktadır. Ancak bu salonların
etmek üzere Avrupa Konseyi tarafından yardım alabilmesi için yılda en az 27 hafta
1989 yılında oluşturulan bir fondur. Gü- Avrupa filmi göstermesi gerekmektedir
167

(http://www.coe.int/T/DG4/ Eurimages/Default_en.asp).
Hollywood karşısında Avrupa ülke sinemalarını güçlü kılmak, Avrupa ortak kültürü ile ülkelerin kendi kültürel birikimlerini
yansıtan filmlerin yapım, dağıtım ve gösterim aşamasında desteklenmesini sağlamak
isteyen Eurimages’ın bu konuda belli bir
misyonu da bulunmaktadır. Eurimages başvurular arasından seçim yaparken öncelikle
projenin sanatsal değerini temel almakta,
uluslararası düzlemde ve Avrupa ölçeğinde
sinemasal çeşitliliği yansıtan yapımlar, az bilinen oyuncu kadrosuna sahip, biçim ve konu açısından daha yenilikçi filmlere destek
sağlamaktadır. Hollywood’dan sanat filmi
kimliğiyle farklılaşan Avrupa Sineması desteklediği yapımlarda da bu özellikleri aramaktadır. Bu açıdan, “Eurimages(…)
desteklediği filmlerden festivallerde ödül,
eleştirmenlerden övgü almasını ve kültürel
yaşama fark edilir katkılarda bulunmasını
beklemektedir.”(Ulusay,2005;347).

2007–2013 yılları arasında 4. dönemi
gerçekleştirilecek olan MEDIA Programme’in bu dönem içindeki bütçesi 755 milyon euro olarak belirlenmiş ve bu bütçe
yukarıda belirtilen hedeflere ulaşabilmek
amacıyla gerçekleştirilmek istenen projeleri desteklemeye ayrılmıştır.
MEDIA 2007’nin hedefleri şu şekilde
belirlenmiştir:
Avrupa’nın kültürel kimliğini ve mirasını yansıtan daha güçlü bir Avrupa görsel-işitsel sektörü için çabalamak,
Avrupa Birliğinin içinde ve dışında Avrupa’nın görsel-işitsel çalışmalarının dönüşümünü artırmak,
Finansal erişimi kolaylaştırarak Avrupa
görsel-işitsel sektörünün rekabetçiliğini güçlendirmek (http://ec.europa.eu/information_society/media/festiv/index_en.htm).

Sonuç

Günümüzde sinema endüstrisindeki en
büyük pazar payı diğer ülkelere oranla büyük farkla ABD’ye aittir. Başta Avrupa olMEDIA Programme
mak üzere dünyanın pek çok ülkesi bu
duruma karşı çeşitli önlemler alma yoluna
MEDIA Programme, Avrupa’nın görsel- gitmiş; ancak başarılı olamamışlardır. Hollişitsel endüstrisi için oluşturulan Avrupa ywood’un sektördeki üstünlüğü ulusal siBirliği destekli bir programdır. Pek çok nemaları bitme noktasına getirmiş ve bu
eğitici programın, festivalin ve ilerleme durum sadece film endüstrisi açısından deprojesinin yanı sıra pek çok filmin de dağı- ğil kültür emperyalizmi kavramı açısından
tımı ve gelişimini de desteklemiştir. Prog- da tartışılır hale gelmiştir.
ram 2001–2006 yılları arsında otuz ülkede
Bu noktadan hareketle Avrupa Birliği
8.000’den fazla projeye yarım milyar euro- bünyesinde çeşitli önlemler alınarak temeldan fazla destek sağlamıştır.
de Avrupa özelde ise yerel kültürlerin ve
Ayrıca oluşturulan Media Plus progra- ulusal sinemaların yaşatılması için çeşitli
mı Avrupalı bağımsız yapımcıların görsel- yasal ve ekonomik önlemler alınmaya başişitsel projeleri için prodüksiyon öncesi ve lanmıştır. Avrupa sineması, kendini Hollprodüksiyon boyunca fon sağlamaktadır. ywood sinemasından temelde “sanat
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sineması” kavramıyla ayırmış ve yaptığı yatırımları ve destekleri bu zemine oturtmaya
özen göstermiştir. Avrupa Birliği’nin film
politikaları ve Eurimages, MEDIA gibi
oluşturduğu kurum ve fonlar da bu çabayı
destekler nitelikteki oluşumlar olmuşlardır.
Görsel-işitsel endüstriyi desteklemeye
yönelik yapılan yatırımlar ve alınan korumacı tedbirler daima bu sektörlerin birer
mal değil hizmet olduğu gerekçesine dayandırılmış ve devlet yardımları, ayrılan
fonlar, yapılan festivaller ile kültürel öğelerin yaşatılması, ulusal sinemaların güçlendirilmesi amaçlanmıştır.
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Züleyha ÖZBAŞ*

Cinsel Silah ve “Grbavica”

*

Özet

Abstract

Bu makale, savaşlarda kadın bedeni
üzerinde iktidar ve hakimiyet kurmayı
amaçlayan tecavüzlerin nedenleri üzerinde durmaktadır. Ataerkil sosyal yapıda tecavüz, kadın bedenini kontrol
altında tutmak için bir silah gibi kullanılır.
Çatışmada, politik, ekonomik, sosyal ya
da dinsel olarak birbirine hükmetmek isteyen iki ya da daha fazla grup birbiriyle
savaşırken,
kadın
bir
obje,
keşfedilmesi gereken bir kıta gibi görülür.
Bedeni araçsallaştırılır. Belgeler Bosna
savaşında on binlerce kadının tecavüze
uğradığını göstermektedir. Bu tecavüzler
cinsel haz için yapılmış gibi görülür ancak amacı iktidardır ve içinde ideolojik
anlam taşır. Bu makalede, genelde savaşlardaki tecavüzlerin nedenleri, özelde ise Bosna’daki savaş tecavüzleri
tartışılacak ve savaş sonrası sendromlarını anlatan ‘Grbavica’ isimli filmle ilgili bir
söylem analizi yapılacaktır.

This article presents the reasons of the
rape in war which aims power and
domination on woman body. In the patriarchal social system, rape is used for
a control of woman body and used as
a gun of war. In a conflict, while two or
more groups are making war for political, economic, social or religious position over another, the woman is being
used an object, a continent that
should be discovered. The woman
body is being insrumented.
The documents show that in Bosnian war over
ten thousands women were raped. This
rapes seem to be done for sexual desire, but they aim powerty and include
ideological meaning. This article argues the reasons of rapes in war in
general and the rapes in Bosnian war
in particular and includes a discourse
analysis of the film ‘Grbavica’ which is
about post-war syndromes.
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Giriş

dığı, bölgenin etnik yapısı da göz önünde
bulundurularak ele alınacak ve çalışma,
Ataerkil yapı içinde öteki olarak yaşamak Bosna savaşında yaşananları konu edinen
zorunda bırakılan kadın, tarih boyunca ge- Grbavica filmine dair bir söylem analiziyrek gündelik hayatta gerekse savaş gibi le devam edecektir.
özel durumlarda tecavüze maruz kalarak,
devletler, gruplar, topluluklar ya da bireyKadına Yönelik Tecavüz
ler bazında erk sağlamanın, üstünlük kurmanın aracı olarak görülmüştür. Tecavüz Kadın, doğduğu andan itibaren, içinde bugenelde, erkek cinsiyetinin haz alma aracı lunduğu sosyal yapıda bir araç, bir nesne
olarak kadın bedenini zorla kullanma du- olarak görülür. Diğer bütün ötekileştirilen
rumu şeklinde tanımlanır. Oysa tecavüzün gruplar gibi, üzerinde söylemler üretilir,
temelinde, cinsel haz almaktan ziyade, kar- ikincil konuma düşürülür ve bir ifade araşı taraf üzerinde zor kullanabilme bilinciy- cı haline getirilir. Kadın olarak doğmak,
le gelişen, iktidar yapısı oluşturabilme, erkeklerin mülkiyetinde olan özel, çevrehükmedebilme ve hükmedebildiğini hem lenmiş bir yerde doğmak demektir (Bergücünü yönelttiği kişiye hem de gücünü ger, 1986: 46). Kadın, bu yüzden,
yönelttiği kişinin ait olduğu topluluğa gös- erkeklerin mülkiyetinde olan o alana ait giterme ihtiyacı vardır. Savaşlardaki tecavüz bi görülmekte, kadına yani o alana yapılan
kadın bedenine yöneliktir, fiili olarak ka- etkiler, erkek tarafından hissedilip içselleşdın bedeni yağmalanır, ama asıl amaç, ka- tirilmektedir. Kadın bedeni, tarihin en esdının ait olduğu kişiye, gruba, topluma ki zamanlarından bugüne kadar, bir ifade
iktidarın tecavüz edenin elinde olduğuna aracı olmuştur. Kültür ve ideolojiler kadın
dair bir mesaj göndermektir. Bu bağlamda bedeninin kullanımına göre konumlanmışkadın ve bedeni araçsallaştırılmakta, patri- tır. Kadının bu konumu onu malzeme haarkal düzende, en eski çağlardan beri belli line getirmiştir. İlkel çağlarda kadın, koca,
bir kişinin, grubun ya da toplumun nesne- baba, erkek kardeş ya da klan tarafından
si sayıldığı için, çatışan iki grup arasında en korunmak, onların yardımıyla bedenine
çok yarayı alan taraf olmaktadır. Bu çalış- sahip olmak durumunda kalmıştır ve komada tecavüz, erk kurma çabasının doru- runması gereken bir mal olarak algılanmışğa ulaştığı savaş ortamlarında gerçekleşen tır. Bu durum da bekaret ve tek eşlilik
tecavüzler özelinde incelenecektir. Savaş zorunluluğunun yerleşmesine neden oltecavüzlerinde, bireysel bazda yaşanan te- muştur. Kadının bedenine karşı işlenen bir
cavüzden daha güçlü olarak bir gruba ait suç erkeğin malına karşı işlenmiş sayılmışolma ve karşı tarafa ait olana saldırma bi- tır (Brownmiller, 1984: 17). Bu durum,
linci vardır. Bu yüzden çalışmada, yakın ta- ataerkil yapının doğal bir sonucudur. Atarihte yaşanan Bosna savaşında, kadın erkillik, tarihteki tek evrensel yapıdır ve erbedenine yapılan büyük saldırının neden- keğin iktidarının kontrolünü elinde
selliği, kadın bedeninin nasıl araçsallaştırıl- bulundurduğu ve bu iktidarın erkekte kal172

masını sağlayan cinsel politikadır (Işık,
1998: 45). Bu yapı içinde kadın da ‘hükmedilecek’ konumunda yer almak durumunda kalır. Radikal feministler, kadını
tarihsel olarak sömürülen ilk grup olarak
değerlendirirler (Tong; aktaran, Işık, 1998:
47). Bu sömürünün temeli, ataerkil yapıdan kaynaklanan cinsiyet rollerinde yatmaktadır ve kadına yapılan baskı, her
alanda ve tüm toplumlarda gözlemlenir
(Işık, 1998: 47). Kadının tarihsel olarak sömürülen ilk grup olması ve ataerkil yapıda
hep sömürülen düzeyinde kalması, sömürgeciliğin oluştuğu yıllarda, batının kolonyal
yaklaşımında da, kadını ve sömürülen kıtaları imgeler düzeyinde aynı kılmıştır.
Ania Loomba, ‘Kolonyalizm Postkolonyalizm’ kitabında (2000), cinsel ve kolonyal ilişkilerin birbirine benzeşik hale
geldiğini tartışır. Sanat eserlerinde, özellikle resimlerde, kıtalar kadın şeklinde temsil
edilir, sahip olunabilir, yağmalanabilir, keşfedilir, fethedilir. Tecavüzde ve savaş tecavüzleri özelindeki sahip olma, hükmetme,
erk kurma burada da belirgin hale gelir, kıta ve kadın bir tutulur. Kolonyal dönemin
başlangıcından sonuna kadar kadın bedenleri fethedilen ülkeyi simgeleştirir. Kadınlar bir anlamda ‘ikame edilebilir araziler’dir.
Bu kolonyal dönemde, Avrupalı erkekler,
barbar doğu erkeklerinden onların zavallı
çaresiz ve sadık kadınlarını kurtarır. Ama
aynı zamanda Avrupalı olmayan kadınlar
sapkın, doymak bilmez cinselliğe sahip ve
gaddar kadınlardır. Yani uzak kıtalar bir
porno kinayesini içerir ve bir anlamda Avrupa, kendi yasak cinsel arzularını ve korkularını bu kıtalara yansıtır. Bu dönemde

sözü geçen benzerlik, bilimsel söylem içinde de kurulur. Kadınlar, siyahlar, aşağı sınıflar, hayvanlar, delilik ve homoseksüellik
eşdeğer görülür. Loomba’ya göre, Freud’un kadınların cinsel hayatını ‘karanlık
kıta’ olarak betimleyişi de patriarkal ilişkilerin, kolonyal tahakkümün, kadını keşfedilmesi, yağmalanması ve sömürülmesi
gereken bir kıtaya benzetişinin, toplumsal
cinsiyet farklılıklarıyla ırk farklılıklarının
birbirine benzetilmesinin bir göstergesidir.
Bu durumun daha da ötesinde, kolonileştiren erkekler ile kolonileştirilen erkekler,
başka açılardan birbirlerine karşıt olsalar
da kadınlar konusundaki tutumlarında birleşirler. Irk temelli şiddet ile cinsel şiddet
tecavüz imgesinde birleşir. Kolonyal iktidar teker teker bir beyaz adamın siyah kadınlara ve erkeklere sahip olmasıysa,
kolonyal korkular da siyah erkeklerin beyaz kadınlara tecavüz etmesi etrafında döner. Kolonyal, anti-kolonyal ya da
post-kolonyal durumlarda, ulusal fantezilerde kadınlar, ülke ya da uluslararasındaki
bağlantıları istismar eder. Ulus-devlet bir
kadın olarak hayal edilir, direniş kadınlaştırılır ve bu kadınlar zevce ya da anne olarak konumlandırılarak yeniden üretmeye
davet edilir. Bu üretim soya dayalıdır, bir
fabrika gibi üremeye ve soyun devamına
yüreklendirilir (Loomba, 2000: 177–243).
Kadın keşfedilen ve yağmalanmaya hazır
bir kıta olarak görülürken, aynı zamanda
hakim olan ideolojinin elinde o ideolojiyi
sürdürecek, soyu doğuracak bir araçtır. Bu
‘soyun devamı’ da, bedene tecavüzde etkilidir. Kadın bedeni hem kolonileştirilen de
hem kolonileştiren de bir araç olarak işlev-
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aktaran Milillo, 2006: 196). Sistematik kitlesel tecavüz bireysel olarak kadını harap
etmiş, ailelere ve topluluklara zarar vermiştir (Milillo, 2006: 196). Tecavüz tarihteki
hemen hemen tüm savaşlarda yer almıştır.
Birinci Haçlı Seferinde şövalyeler ve hacılar, I. Dünya savaşında Belçika’ya giren Almanlar, II. Dünya Savaşında Berlin’ e
yürüyen Rus ordusu, Bangladeş’te Pakistan ordusu1, Vietnam’da Amerikan Ordusu
sistematik
tecavüzler
gerçekleştirmişlerdir ve bu durum savaşta
bir başarı belirtisi olarak kalmıştır. Toplama kamplarındaki tecavüz olayları ve asker eğlenceleri için kurumsallaştırılmış
kamp genelevleri II. Dünya savaşında kadını aşağılamanın yolu olarak kullanılmıştır.
Brownmiller
bunu
‘kadının
aşağılanmasının en iğrenç yönü’ olarak niteler. Çünkü tecavüze karşı koyulmadan
katlanılmaktadır, bunun da nedeni karşı
koymamanın hayatta kalma olanağı haline
getirilmesidir
(Brownmiller,
1984:
36–41,77). Bilimin ve teknolojinin en üst
seviyeye ulaştığı, insan haklarından söz etmenin daha da arttığı günümüz dünyasında da durum farklı değildir. Nanking,
Bosna, Kosova, Ruanda, Sudan, Kolombiya ve Irak’ta savaş taktiği olarak kullanılan sistematik tecavüzler yaşanmaktadır.
Kadın bedeniyle kent ya da ülke bir tutulmakta, ikisi de yağmalanmaktadır. Tecavüz
olayının savaşlarda bu derece yaygın olmaSavaş ve Tecavüz
sını Milillo (2006: 196), üç sosyo-kültürel
Kadına yönelik tecavüz yüzyıllardır, bir açıklamayla cevaplandırır. Bunlar; cinsiyet
grubun diğerine, politik, ekonomik, sosyal ve cinselliğe dair kültürel normlar; sosyal
ve dinsel olarak hükmetmesi amacıyla bir kimlik; sosyal egemenlik ve güçtür.
‘savaş taktiği’ olarak kullanılmıştır (Farwell;
Cinsiyete dair kültürel normlara göre,

selleştirilmektedir.
Brownmiller’ a (1984:17) göre, kadın
bakışıyla tecavüzün tanımı; bir kadının belirli bir erkekle cinsel ilişki kurmak istememesi ve erkeğin onun istemine karşı
davranmasıdır. Tecavüz etkili bir politik
araçtır. Sadece bir bireyin bir başkasına uyguladığı keyfi bir şiddet hareketi değildir,
güçlü bir sınıfın güçsüz bir sınıfa karşı uyguladığı eylemde politik olarak baskı altına
alma yönündedir (Mehrhof ve Kearon;
aktaran Donovan, 2001: 277). Brownmiller’a göre de erkek, bu araçla “erkeklik” inşa eder (aktaran Donovan, 2001: 278).
Tecavüz eylemi çoğunlukla cinsel ilişki
dürtüsüyle gerçekleştirilmemektedir. Tecavüzle şehvet arasındaki ilişki minimumdadır, buna karşılık tecavüz, güç ve üstünlük
duygusu arasındaki ilişki daha yüksektir.
Cinsel edimin kendisi, kadını aşağılamaktan daha az önemlidir (Estrich; aktaran
Giddens, 2000: 212). Erkeğin kadını bu
yolla sömürmesi, gündelik hayatta çok sıkça görülebildiği gibi, çatışma durumlarında, iktidarla düzene karşı çıkanlar
arasındaki çatışmada ya da savaşlarda sistematik bir şekilde kullanılmaktadır. Kadın
bedeni bir cezalandırma aracı olmaktadır.
Bu çalışmada, savaşlardaki tecavüz Bosna
özelinde incelenecek ve Grbavica (1996)
filmi üzerinden anlaşılmaya çalışılacaktır.
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bir erkek bir kadına sahip olursa, artık o
erkek kadının diğer erkeklere ve gruplara
karşı tek koruyucusudur. Kadının bekareti ve cinselliği bu yüzden ataerkillikte
önemli bir konuma gelmektedir. Kadın
cinselliği, bekaret, doğurganlık gibi konular, savaşlardaki tecavüzlerde sadece kadınların zarara uğramasını değil, kadının
bağlı olduğu aile ve toplulukların zarara
uğramasına da neden olur. Erkeğin onuru
ve kadın cinselliği, birbirine bağlıdır, kadın
bedenini aşağılamak aynı zamanda, kadının ailesinin erkek üyelerini aşağılamaktır.
Savaş tecavüzlerinde kadın bedeni hedeftir çünkü isteği dışında yaşadığı tecavüz,
aynı zamanda kadının etnik/politik grubundan olan erkeğe de bir saldırı olmaktadır (Skjelsbaek, 2006:386). Yani erkeğe
saldırmak için kadın kullanılmaktadır. Kadın ‘dokunulmamış’ olan ideal durumdan
ayrıldığında, kadının ailesine ‘utanç’ ve
‘onursuzluk’ gelir. Aile artık kadını kabullenmemeye başlar ve bu yüzden kadın sosyal destekten mahrum kalır. Hatta bazı
savaş öyküleri tecavüzün mazur görülmediğini, kadının hatası olup ailenin adını lekelediği düşünüldüğü için aile ortamından
uzaklaştırıldığını göstermektedir (Tesenoviç; aktaran Milillo, 2006: 196). Tecavüzün
diğer sosyo-kültürel açıklaması olan sosyal
egemenlik ve güç unsurunda ise baskın
(dominant) grupların ideolojiler aracılığıyla kendilerini meşru kıldıkları, diğer grupların aşağıda olduklarını düşünerek
kendilerini haklı çıkardıkları görülür. Savaşlarda şiddet, grupları fethetmek ve egemenlik sağlamak için kullanılmıştır.
Savaştaki tecavüzün de askerler üzerinde

‘itici güç’ olarak etkisi vardır. Ve bu etki
kurban olan tarafa gözdağı verip demoralize eder. Ayrıca sterotipler (kalıp yargılar)
güç dağılımını üretip sürdürmeye yardımcı olur. Baskın grubun üyeleri, güç farklılığını normalize etmek amacıyla, gruplar
arası farklılıklar üzerinde ortak karar kılarlar (Milillo, 2006: 200). Savaşta da bu durum kültür ve etnisiteyle ilgili farklılıklara
yönelik görülür. Örneğin, Japonlar Çinlileri (Nanking tecavüzlerinde), Almanlar da
Yahudileri bu şekilde sterotipler haline getirmişlerdir. Son olarak savaşlarda kadına
yönelik tecavüzlerde etkili olan yapı sosyal
kimliktir. Erkek kimliğini ve gücünü, maskülenliğini açıklamak için kullanır. Sosyal
kimlik teorisine göre, bireyler, pozitif sosyal grup kimliğini arzulamaktadır. İç grup
statüsünü artıran ve dış gruba karşı fark
gözeten inançları ve davranışları birbirinin
içine geçer (Tajfel ve Turner; aktaran Milillo, 2006: 201). Dış gruba karşı önyargı,
negatif sterotipler, iç grup dayanışması, iç
grup kimliği farkındalığı ve birbirini tutma
sosyal kimlik teorisinde önemlidir (Sidanius ve Pratto; aktaran Milillo, 2006: 201).
Askerler ya da milisler, cinsiyete dayalı şiddeti, ulusal kimliklerini desteklemek amaçlı olarak kullanabilmektedirler. Dış grubun
kadınlarını tecavüz ve saldırıyla alçaltmak,
dış grubun kadınlarının gücünü sindirerek
kendi erkeklik kimliklerini korumaya hizmet eder. Savaş kurbanlarının öykülerinde
çok belirgin olan şey, failin kişisel kimlikten çok grup kimliği aradığıdır. Bu olaylarda grup içinde ‘paylaşım’ görülür. Kadınlar
paylaşılır, tecavüz cesaretlendirilir. Tecavüzcüler grubun üyesi olduklarının belirti-
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si olan üniforma giyip, yüzlerini maskeyle
saklamaktadırlar. Böylece fark edilmemeleri kolay olur, anonimleşirler. Kimlik belirsizliği olunca da engellenme azaldığı için
saldırganlık ve kontrol edememe artar, kişisel farkındalık azalır (Milillo, 2006:
198–202). Bu üç özellik kitlesel tecavüzün
ve şiddetin devam etmesine neden olan etkenlerdir.

Bosna Savaşı’nda Tecavüz
Kadına yönelik tecavüz ve işkence, kadın
eğer açıkça rejime ya da düşmana meydan
okuyan gruptaysa uygulanmasının yanı sıra, kadının ailesi otoriteye ya da düşmana
karşı politik aktiviteler içermekteyse, onları cezalandırmanın ya da onlardan bilgi
toplamanın bir aracı olarak meydana gelmektedir. Örneğin, Bosna’da 1998’e kadar
gerçekleştirilen tecavüzlerin çoğunun, Sırp
polisinin ve askerinin, aile üyeleri Kosova
Özgürlük Ordusu destekçisi olan Bosna’lı
kadınların cezalandırılmasına yönelik olduğu saptanmıştır. Saldırıdan kurtulan kadınların anlatımlarına göre bu tecavüz
eylemleri, kendi evlerinde, babaları, kocaları ve oğullarını içeren aile üyeleri önünde
gerçekleşmiştir (Milillo, 2006: 197). Bu da
kadın bedeninin erkeğin cezalandırılma
aracı olarak kullanıldığını göstermektedir.
Meznaric (1994) de Bosna’daki durumu,
binlerce kitlesel tecavüz kurbanı olduğu,
7–14 yaş arasındaki küçük kızlara da tecavüz edildiği ve tecavüzün, kurbanın ailesi
ve çocuklarının bulunduğu ortamlarda birden fazla saldırgan tarafından işlendiği şeklinde özetler (aktaran, Skjelsbaek, 2006:

374).
Bosna’da 1992–1995 yılları arasında süren savaşta, tecavüzün ve cinsel şiddet kullanımının sistematikliği bariz bir şekilde
yaşanmıştır. Bosna’da tecavüze uğrayan
kadınların sayısının 20.000 ile 50.000 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Bosna
örneğinde cinsel şiddete, bütün topluma
karşı ‘moral yıkıcı bir silah’ olarak görev
verilmiştir (Skjelsbaek, 2006: 398–373).
Bosna’daki savaş öncesinde bölgede
göze çarpan, etnik karışıma sahip olmalarına rağmen ‘bir arada yaşanabilirlik’tir ve
yüzyıllarca da bunu sürdürebilmişlerdir.
Bosna bu savaşta nüfusunun % 10’unu
kaybetmiştir. 1991 sayımına göre bölge
nüfusunun % 43.5ini Müslümanlar,
%31.3’ünü Sırplar, % 17.3’ünü Hırvatlar,
%6’sını kendisini ‘Yugoslav’ olarak benimseyen ve milletlerüstü kimlikte tutanlar,
geri kalanını ise çoğunlukla çingeneler,
Macar, Karadağlı, Yahudi gibi azınlıklar
oluşturmaktadır. Savaş tecavüzlerinde en
çok yarayı Müslüman kadınlar almış olsa
da gerek çingeneler ve diğer azınlıklar gerek de misilleme olarak Hırvat ve Sırp kadınlar da zarar görmüşlerdir. Ama esas
olarak, genç erkeklerin öldürülmesi ve kadınlara tecavüz edilmesi, Bosna’da Sırp olmayan nüfusu ve özellikle Müslüman
nüfusunu azaltmaya yönelmiştir. Bu etnik
temizlik ve tecavüzler, kadınların kendi evlerinde yaşandığı kadar toplama kamplarında da yaşanmıştır. 1992 yılının Ağustos
ayında, 94’ü Bosna’da, 11’i de Sırbistan ve
Karadağ da olmak üzere, Sırp güçlerinin
denetlediği toplam 105 toplama kampı
mevcuttur. Ayrıca esir kadınların fahişeli-
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ğe zorlandığı 17 genelevin varlığı saptanmıştır. Bosna’da uygulanan tecavüzlere
ilişkin sosyolojik ve psikolojik açıklamalar
yapıldığı kadar etnik kökene dayanan açıklamalar da yapılabilir. Bosna’daki tecavüzlere ‘Bosna’ya Sırp tohumları ekme’
şeklinde göz yumulmuş ve teşvik edilmiştir. Kadın bedeni bu kez de milliyetçilik gibi bir ideolojinin kendini ifade etme aracı
olmuştur. Bosna’daki tecavüz olaylarını
Sırp ordusu askerlerinin yanı sıra ‘Çetnik’
milisleri daha yoğun uygulamıştır. Öyle ki
bazı yerlerde Sırp askerler kadınları Çetniklerin ardı ardına gelen tecavüzlerinden
korumaya çalışmıştır. Belgeler Çetniklerin,
genellikle kadınlara ardı ardına 10–15 kişi
olarak tecavüz ettiğini, düzenli ordu subaylarının, ‘merak etmeyin, kızların hepsinin ırzına birer kez geçildi’ diye Çetnikleri
teskin ettiğini, hatta tecavüze uğrayan bir
mağdurun anlatımına göre mağdura ‘senin
için böylesi Çetniklerin yapmasından daha
iyi’ diye tecavüz eden Sırp askerin onu teselli ettiğini de yazmaktadırlar. Kadınlara
yönelik tecavüzlerin çoğunun failinin,
mağdurun eski komşusu olması kadınların
yaşadığı travmayı misliyle artırmıştır (Bora,
1999: 9,58, 145–153).
Kadınlar bu tecavüzler nedeniyle yaşadıkları gebeliklerde çocukları doğurmak istememişlerdir. Çoğu ilkel düzeyde
düşürmeye çalışmış, çoğu da bebeği görmeyi, süt vermeyi reddetmiştir. Kadının
bedeninin ve ruhunun ‘sahip’lerinden olan
dini kurumlar bu hamilelikler üzerinde fikir yürütmüşlerdir. Hıristiyan çevresi belli
bir aya kadar kürtaja izin vermiştir ya da
kürtaja izin vermeyip kadınların bebekleri

‘sevmelerini’ öğütlemişlerdir. İslami çevreler ise kürtaja izin vermişler ve Hıristiyan
çevresinin öğütlerine karşı çıkmışlardır
(Bora, 1999: 153–154). Kadının gebe kalmasına neden olan ideolojik çatışma, gebeliğin sonucu üzerinde de hegemonya
kurmaya kalkışmıştır.
Bosna’da tecavüzlerin çoğu Sırp güçlerince gerçekleşmiştir ancak, Müslüman ve
Hırvat milisler de bir intikam yöntemi olarak kadın bedenini kullanmışlardır (Bora,
1999: 154). Bu ataerkillik herhangi bir etnik kökene bağlı olmadan milliyetçilik temelinde kendisini üretmiştir.
Bosnadaki savaş esnasında tecavüze
uğrayan 5 kadınla mülakat yapan Skjelsbaek’ in verilerine göre, her bir kadın yaklaşık 100 kez tecavüze uğramıştır. Bir
mağdurun tecavüz sanığı savaştan önceki
komşusudur. Mağdurlar, savaş bittiğinde
aileleriyle tekrar birleşince savaş sırasındaki yaşam öykülerini eşlerine anlatma konusunda ayrılmaktadırlar. Bir kısmı kocasına
bunu açıklamışken bir kısmı kocasından
saklamaktadır. Kadınlar savaş esnasında
ruhsal ve bedensel olarak çektikleri acıyı
savaştan sonra da yaşamaktadırlar. Kocalarına durumu anlatmadan önce yaşadıkları
tedirginlik, onlara anlatamamaları, sürekli
gizlemek zorunda olmaları, çektikleri bedensel ve ruhsal acıyla bunu sürekli olarak
üretmek zorunda kalmaları, tecavüzden
sonra yaşadıkları travma sonrası stres bozukluklarına eklemlenmektedir. Skjelsbaek (2006), tecavüze uğrayan Bosnalı
kadınları ikiye ayırır: Etnik kurbanlar; genelde suçluluk duymamakta, aileden destek görmektedirler ve savaş suçluları
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mahkemelerinde haklarını aramaktadırlar.
‘Kadın’ kurbanlar, yani cinsiyet öncelikli
kurbanlar ise yoğun suçluluk ve utanç duygusu yaşamakta, erkeklerden kaçmakta, ailelerinden yaşadıkları olayı gizlemekte ve
bedensel acılar çekmektedirler. İlk grup
‘survivor’ (hayatta kalmayı başaran) olarak
adlandırılırken, ikinci grup ‘ victim’ (kurban) olarak adlandırılır.

Yöntem
Savaş, ideoloji ve kadın bedeni üçgeninde
gezen tecavüz imgesi, Grbavica filminin
söylem analizi yöntemiyle incelenmesi aracılığıyla anlaşılmaya çalışılacaktır. Sinema
bir dildir (Bazin, 1993: 18) ve toplumsal
düzenin bir parçası olan dil nasıl bir işleve
sahipse, toplumsal doneleri nasıl vermekte ve ideolojileri nasıl üretmekteyse, filmlerin sahip olduğu dil de bize sosyal hayata
dair ipuçları verir. Toplumsal yapılar sinemaya yansır ve karşılıklı olarak birbirini
besler. Sinemanın toplum ve toplumsal
ilişkiler çerçevesinde değerlendirildiğinde
hiçbir zaman değer yargılarından, ideolojik
ve politik eğilimlerden uzak olmadığı görülür (Güçhan, 1992: 6). Filmler incelenerek dönemin sosyo-politik ortamını
anlayabilmek, filmin içinde yaşanılandan
ne aldığını ve ona neler kattığını görebilmek, filmle kurulan dil oyunlarını ayırt
edebilmek ve ideolojileri çıkarsayabilmek
mümkündür çünkü toplumsal gerçeklik
bir yandan filmler tarafından kurulur diğer
yandan filmler de bu gerçeklikten etkilenir
(Öztürk, 1998: 3). Bu çalışmada yöntem
olarak Van Dijk’in söylem analizi metodu
seçilmiştir. Sosyal bağlamdaki sözlerin,

metinlerin analizinin bir interdisipliner
yaklaşımı olan söylem analizi yönteminin
teorisyeni olan Van Dijk, toplumsal yapılarla söylemsel yapıların ilişkisini tartışır.
Ona göre, bu ikisi doğrudan olarak birbiriyle ilişkili olamaz. Eğer olsalar ideolojiye
ihtiyaç duyulmaz, üstelik sosyal gruptaki
bütün aktörler, aynı şeyiyapar ve söyler hale gelirler. Sosyal yapıların, söylemsel yapılarla, sosyal aktörler ve onların düşünceleri
aracılığıyla ilişki kurdukları bir taslak öneren Van Dijk, bilişsel modellerin, ideoloji
ve söylem arasında aracılık ettiğini belirtmektedir. (Garrett ve Bell, 1998: 6–7)
Söylem analizi ile anlamlar, fikirler ve
ideolojiler açığa çıkarılmaktadır. Söylem
analizi, dili sosyal ve bilişsel bağlam içerisinde inceleyen her tür araştırma için kullanılabilecek
bir
yapı
olarak
düşünülmektedir. Bir metnin gerisinde
saklı olan anlamı açığa çıkarmayı amaçlayan söylem analizi, bir anlamlandırma ve
yorumlama çabasıdır (Mora, 2007). Söylem analizi, 1960–1970 yılları arasında, antropoloji, etnografi, bilişsel-sosyal psikoloji
ve metin ve konuşma yapısı, fonksiyonu,
süreci çalışan diğer sosyal bilimler gibi disiplinler içinde yeni bir transdisipliner (disiplinlerötesi) çalışma alanı olarak ortaya
çıkmıştır. (Dijk, 2008a) Anlam ve ideolojileri açığa çıkarma çabasında olan söylem
analizi iktidar ilişkilerini araştırma nesnesi
olarak seçer. Toplumsal iktidar, ideoloji ve
kadının durumu arasında da bir ilişki mevcuttur. Van Dijk’e göre iktidar, gruplar, sınıflar, diğer sosyal formlar ya da grup
üyeliği taşıyan kişiler arasındaki ilişkilerin
bir niteliğidir. İktidar ilişkileri, karşılıklı etkileşim sonucu ortaya çıkar. A grubu ya da
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bu grubun üyeleri B grubu üzerinde sosyal kontrol uyguladığında B grubu üzerinde bir iktidar yaratmış olur. A’nın B
üzerinde iktidar kurması B’nin kendi hakimiyeti üzerinde bir sınırlandırmaya gitmesine neden olur, yani bu durum B’nin
eylem özgürlüğünü sınırlandırır. A, B’nin
bilişsel süreçleri, arzuları, istekleri, planları, inançları üzerinde de kontrole gider. Bu
durum mutlaka bedensel bir güçle meydana gelmez, bilişsel kontrollerle de meydana gelir. A’nın gücünün, sosyal olarak
değer içeren ancak eşitsiz olarak dağıtılmış
mülkiyet, statü, rütbe, otorite, bilgi, uzmanlık, imtiyaz ya da sadece başat ya da
dominant grup üyesi olmak gibi dayanaklara ihtiyacı vardır. A’nın B üzerinde bilişsel kontrol uygulayabilmesi için, B’nin
A’nın isteklerini, tercihlerini, niyetlerini bilmesi gereklidir. Doğrudan iletişimden örneğin, emretme, rica etme, tehdit etme gibi
konuşma tarzlarından ayrı olarak bu bilgi,
kültürel inanışlardan, normlardan, değerlerden, ideolojik bir çerçeve içinde paylaşılan
ortak kararlardan ya da A’nın sosyal aktivitelerini gözlemekten veya yorumlamaktan
çıkarsanabilir. Sosyal gücün kullanılması ve
korunması ideolojik bir altyapı gerektirir.
(Dijk, 2008b) A ve B’ye ataerkil düzen öğeleri ve kadın temelinden bakılınca, kadını ve
kadının toplumsal konumunu şekillendiren
ataerkil düzen ve kapitalist sisteme bağlı gelişen iktidar ve ideolojinin, savaşlar bağlamında aldığı şekil görülecektir.
Bu çalışmada da Van Dijk’ın söylem
analizi metodu kullanılarak, bir tecavüz
sonrası anlatısı olan Grbavica filmi, filmin
göstergeleriyle birlikte yorumlanmaya çalışılacaktır. İktidarın hakimiyeti altında olan

kadın, bilişsel kontrollerle, eşitsiz olarak
dağıtılmış güçlerle, A’nın hakimiyetinde
olan B’dir. Savaşlardaki taraflarda ise A’nın
gücünün dayanağı olan, statü, rütbe, dominant grup üyesi olma gibi özellikler B’ye
baskın olmayan taraf rolü verirken, kadın
bu durumda hem A’nın hem B’nin hakimiyeti altına girmiş ayrı bir ideolojik yapılanma, ataerkil düzen temelinde bir ‘B’
olarak varlık göstermek durumunda kalır.
Savaşan taraflar arasında araçsallaştırılır.
Grbavica filmindeki sosyal ilişkilere bu
çerçeveden bakılacak, kadın ve ataerkil düzen öğeleri arasındaki ilişki ideolojik yapılanmalar gözetilerek söylem analizi
aracılığıyla belirlenecektir. Çalışmada söylem analizinin sağladığı ifade özgürlüğü
aracılığıyla, filme dair yapılan yorumlamalar, bu çalışmanın amacı çerçevesinde gerçekleşmektedir. Yorumlanan veriler, başka
bir alanda, başka bir şekilde yorumlanabileceği için, çalışmanın bu sınırlılık dahilinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Grbavica:
Savaştan ve Tecavüzden Sonra
Grbavica, Bosna’da, savaş sırasında Sırpların elinde olan ve insanlara işkence yapmak için bir savaş kampı haline getirilen2,
sistematik tecavüze maruz kalmış Müslüman Boşnak kadınların yaşadığı ve ‘kambur kadın’ (Mazaj, 2007) anlamına gelen
bir bölgedir. Aynı zamanda, Jasmila Zbanic’in yazıp yönettiği, 2006 yapımı bir filmdir. Filmde bekar bir anne olan Esma ve
kızı Sara’nın zor şartlar altındaki yaşamları anlatılmaktadır. Sara’ya okul gezisi için
babasının şehit olduğuna dair bir belge ge-
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rekir ve annesinin bu belgeyi almaktan kaçındığını fark ettiğinde kızı, Esma’nın travmasına ortak olur.
Esma, Bosna’da toplama kamplarında
defalarca tecavüze uğrayan on binlerce kadından biridir. Yaşadığı tecavüzlerden dolayı bir travma yaşamış, kızından ve
çevresinden saklaması gereken bir öyküsü
olmuştur. Esma daha çok ‘victim’ olarak
adlandırılabilir. Yaşadıklarıyla ilgili hissettiği utanç duygusu vardır. Ailesinden yaşadıklarını gizlemekte, tecavüzün ve Bosna
savaşında icat edilen 40 yeni işkence metodundan (Skjelsbaek, 2006: 396) birinin ya
da bir kaçının izlerini sırtında taşımaktadır.
Yaşadığı travma nedeniyle kendi kaderine
ortak olan diğer mağdurlar gibi erkeklere
karşı çekingendir, onların ‘uç’ davranışlarından rahatsız olmaktadır. Bu davranışlar
ve yaşantılar, kendisini yaşadığı travmatik
olayı hatırlamaya götürmektedir. Çalıştığı
barın müşterisinin barda konsomatrislik
yapan kadınla eğlenmesi, cinsel yakınlık
kurmaya götüren ilişkilerde bulunması ve
konsomatris kadının göğsünde sigara izmariti söndürecek gibi hareketler yapması,
Esma’yı maruz bırakıldığı, iktidar amacıyla yapılan davranışlara götürür. Erkekler
için penis bir güç simgesi olduğundan dolayı, penis aracılığıyla penis kullanmadan
sadece penis söylemiyle yapılacak şeyler
bile bir iktidar, erk, karşıdakinin üzerinde
kurulacak bir hakimiyet içermektedir. Esma, bardaki müşterinin kadınla şakalaşmasını görünce kendisine uygulanan iktidarı
hatırlar. Kendisiyle defalarca zorla ilişkiye
girilmiş, ona bedensel ve ruhsal olarak
‘hükmedilmiş’tir. Esma’nın bedeni üzerin-

den fail, gerek cinsel gerek erksel olarak
tatmin yaşamıştır. Üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen bu Esma’nın atlatamadığı bir
durumdur, hala travma sonrası stres bozukluğu yaşamaktadır. Bu Esma’nın kızıyla olan ilişkisinde de görülmektedir. Bazen
çok sakin ve sevgi doluyken bazen çok agresif olabilmekte ve ergen kızına kötü davranabilmektedir. Açılış sahnesi olan grup
terapisinden sonra gelen sahnede Esma ve
Sara’nın şakalaşması bizi yine Esma’nın
yaşadığı travmatik olaya götürür. Sara Esma’nın üzerine çıkar ve kollarını biraz zor
kullanarak geriye doğru itip ona baskı uygular. Bu esnada Esma ciddileşir ve rahatsız olur. Bir an önce o durumdan
kurtulmaya çalışır. Çünkü 12 yıl önce kendisi istememesine rağmen defalarca o durumda kalmıştır. Yine aynı şekilde
otobüste otururken yanında ayakta dikilen
adamın inip kalkan göğsü ile burun buruna gelmesi ve istemediği bir yakınlığa maruz kalması Esma’yı rahatsız eder.
Unutmaya çalıştığını, sakladığını, unutarak
geçeceğini sandığı şeyi aklına getirir.
Savaşlarda propaganda unsuru olarak
kullanılan afişlerde genellikle kadın ve çocuk imajları kullanılmıştır. Kadın savaşa
çağırır. Çünkü kendisi savunmasızdır onu
koruması gereken bir erkeğe ihtiyaç duymaktadır. I. Dünya Savaşı afişlerinde ‘İngiltere’nin Kadınları Gidin’ demiştir.
(İngiltere’nin kadınları gidin diyor (Clark,
2004: 144).) Başka ülkeye asker yollayan
kadın erkek egemen söylemin bir parçasıdır. Aynı egemen söylem ve aynı ataerkil
yapı Bosna savaşında onbinlerce kadın
üzerinde tecavüz yoluyla iktidar kurmuş-
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tur. Çünkü kadın bedeni ideolojileri üretip
onları sürdürmekte araç olarak kullanılır.
İslam örterken, komünizm onu bacı ve
yoldaş yapar, savaş isteyen bir ülke kendi
kadınını aile ferdi, düşman kadınını ırzına
geçilecek biri, zaptedilecek, yağmalanacak
bir kara parçası olarak görür. Kendini hakim kılmaya çalışan söylem hemen kadın
bedenine yönelir. Oluşmak için önce onu
tahakküm altına almak zorundadır. Savaşta kadınlara tecavüz edilir, karşı taraf da
kadına tecavüzü kendisini meşrulaştırmak
amacıyla kullanır. Örneğin, II. Dünya Savaşı esnasında ordu propagandasını yapan
bir İtalyan afişinde kaba saba bir AfroAmerikan askerinin (İtalya afişte AfroAmerikan bir asker kullanarak kendi beyaz
durumuna zeval getirmez) dişi bir heykeli
belinden kucakladığı görülmektedir (Clark,
2006: 151–152). Afişte askerin heykelle
ilişkisinde cinsel bir çağrışım vardır. Düşman askeri tecavüzcü olarak resmedilir.
Tecavüz ve kadın imgesi ideolojinin meşrulaştırılmasında kullanılan bir araç haline
gelmiştir.
Esma’nın katıldığı terapi seanslarında
kadınların savaş esnasında yaşadıkları travmaların izleri açıkça görülmektedir. Film,
terapi seansında, renkli etnik desenli kilimler içinde oturan ve yatan kadınların sessizlik içinde durdukları bir sahneyle başlar.
Renkli desenli kilimler kadın emeğini çağrıştırır ve travma dolu, örselenmiş kadınlar
yan yana, birbirlerine sokulmuş bir biçimde, kadının el emeği içinde, erkek egemen
yapının ve bu yapıdaki güç savaşının kendilerine kattığı acıdan sıyrılmaya çalışırlar.
Kamera bütün odayı gezdikten sonra ge-

lir ve Esma’da durur. Film Esma’nın hikayesidir ama odadaki bütün kadınların ona
benzer geçmişi vardır. Savaş tecavüz olayını anonimleştirir. Sonraki sahne ise bar
sahnesidir. Neon ışıklar, değişen müzik,
acının yaşandığı yerden birden eğlenilen,
tipik bir bar sahnesine geçilmesi, hareketli bir şarkı ve erkekleri eğlendiren yarı çıplak kadınlar bize savaş olmadığında da
kadın açısından, kadın bedeni üzerinde
farklı bir durum yaşanmadığını göstermektedir. Barın adı ‘Amerika Bar’dır. Belki de bir anlamda, Bosna’nın tarihini
değiştiren savaşta Batı’nın umursamazlığı
bu bar adıyla simgeleştirilir.
İkinci terapi sahnesinde, bir kadın acısını anlatıp tekrar yaşarken ve bu paylaşımla acısını atlatmaya çalışırken diğer bir
kadın gülme krizine girer, anlatılan olayın
anlatıcıyı en çok etkilediği yerlerde kahkahasının dozu artar ve bu tüm seanstakilere yayılır. Bu anlamsız etkinlik, aslında
duygulardaki dalgalanma, kadınların yaşadıkları savaş deneyimleri nedeniyle içinde
bulundukları koşulları, travmalarını anlatmaktadır. Esma yaşadığı travmayı seansındakilerle de paylaşmamakta ve suskun
kalmayı yeğlemektedir. Geçmişiyle bitmemiş bir hesabı vardır. Bu yüzden yaşadığı o
acı deneyim sürekli ona acı çektirmektedir.
Filmde Esma’nın hayatının zorluklarını
paylaşabildiği tek insan okul arkadaşı Sabina’dır. Sabina’nın Esma’nın okullarının
mezuniyet gününe gelmesine emin olmak
için ‘Tito üzerine yemin ederim de’ demesi ise, Yugoslavya’nın ve içine dahil olan
Bosna’nın geçmiş günlerine, Tito’dan sonra bölünmeye ve halkın gözündeki Tito’ya
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yapılan bir göndermedir. Daha sonra barda çalışan Jabolka ile tanışır. Tanıştıklarında Jabolka, Esma’nın Bosna’lı olduğunu
öğrenince bunun kendi memleketi olan
Ukrayna’lı olmak kadar kötü bir şey olduğunu söyler. Çünkü Bosna’da savaşlardaki
tecavüzle hükmedilen kadınlar gibi
S.S.C.B.’nin dağılmasıyla ortaya çıkan ülkelerdeki kadınlara da ekonomik zorluklar
nedeniyle para karşılığı ‘hükmedilmiş’tir.
İdeolojiler yaratılırken biçimlendirilen kadın bedeni, ideoloji yıkıldığında açıkta kalmıştır.
Film, hiçbir savaşa ait teknoloji, makine, silah vb. göstermeden savaşı anlatır. Bir
savaşın ne olduğu Esma’nın kızı için balık
aldığı sahnede metaforik olarak sunulur.
Balıkçı, akvaryumdan süzgeçle rastgele bir
balık seçer ve üzerine iki darbe uygular. Savaş kısaca aslında budur.
Filmde, bardaki sahneler bir savaş ortamını andırmaktadır. Sanki ortam sürekli
bir kaos halindedir. Sınıf ayrılıkları belirgin, iktidarın ait olduğu yerler kesindir. Erkek egemen yapı orada da kurulmuştur.
Esma da en çok burada yaşananlardan rahatsız olmasına rağmen buradaki bir adama, Pelda’ya ilgi duyar. Filmde bu erkek
karakter bize ‘iyi’ olarak sunulmaktadır ancak, Pelda da yine söylemin içindeki bir
adamdır. Esma’yı diğer kadınlardan ayrı
tutar, bu da arkadaşıyla Esma üzerinden
yaptığı bir konuşma, arkadaşının Esma’yı
eğlence aracı olarak görmesi ve Pelda’nın
bu durumdan rahatsız olması şeklinde
gösterilir. Bu, Pelda’ yı Esma’ya karşı iyi
yapar ama Pelda’nın da ataerkil söylem
içinde olduğunu bize gösterir. Kadınlar, bu

söylemle, fedakar anne/eş ve müsait kadınlar şeklinde ikiye ayrılır (Saktanber,
1995:211). Esma toplumun olumladığı
gruptandır, ama bu söylem müsait kadınların varlığını ve üzerinde uygulananların
haklılığını üretir. Pelda’nın ilişki içinde olduğu kişiler savaşta ya da savaşın olmadığı durumda, tarihten bugüne gelen iktidar
durumunu hem hareketleri, hem yapmak
istedikleri hem de davranışlarıyla yansıtmaktadırlar. Ellerindeki güç, sürekli küfürlü konuşmaları ve hoşlanmadıkları ya da
kendilerinden iktidarını daha zayıf buldukları bir adamdan kadına yönelik nitelemeleri kullanarak bahsetmeleri hangi söylemi
ürettiklerini gösterir. Pelda ile iş yapmak
isteyen, savaş zamanında Sırp çetelerine
karşı savaşmış bir komutan buna güzel bir
örnektir. Pelda ve arkadaşıyla gizli bir iş
için konuşurken, yanlarındaki diğer adamın konuya karışmayacağını anlatmak için,
adamı kadının seviyesine ‘indirir’, kadına
yapılan muameleleri ve bunun erkek dünyasında aldığı anlamları ona yöneltir, bu
esnada Pelda ve arkadaşının gülümseyerek
ona katılması ise bize bu dilin katılığını ve
içine sızılamazlığını bir kere daha hatırlatır.
Savaşlardaki ya da gündelik hayattaki kadına yönelik muamele belli bir grubun, ırkın, sınıfsal ayrımın ya da milliyetin
problemi değil ataerkil düzenin problemidir. Esma’nın yaşadıklarının, Sırp kadınlarının da aynı muameleye maruz kaldığını
bildiğimizde bir milliyet sorunu olmadığını, patriarkal ilişkilerin, ataerkil yapının, iktidarın ve bunlara bağlı olarak ideolojiler
üretilmesinin yarattığı bir sorun olduğunu
farkederiz.
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Öldürmek, barda kadınlarla eğlenmek
ve parasını ödedikleri için kadınlara her
türlü muameleyi yapabileceklerini düşünmek filmdeki erkek karakterlerin genel
özellikleridir. Esma’nın ilgi duyduğu adam
diğerlerinden farklı görünse de patrona
uyguladığı şiddet -Esma’yı korumaya yönelik olmasına rağmen- Esma tarafından
hoş karşılanmaz. Çünkü Esma’nın geçmiş
öyküsünün çıkış noktası hükmetmektir ve
Esma böyle bir durumla her karşılaştığında geçmişte yaşadıklarına geri dönmektedir. Kızının gezi parasını da bu zengin
erkek egemen dünyadan değil, ancak Sabina’nın çalıştığı fabrikadaki kadınlardan
sağlayabilir.
Esma’nın kızına şehit olarak tanıttığı
babası aslında bir Çetniktir ve toplama
kampında defalarca uğradığı tecavüzler sonucunda hamile kalmıştır. Bosna’daki tecavüzlerde hamile kalan birçok kadının
yaptığı gibi sağlıklı olmayan düşürme yöntemleri denemiş ama başarısız olmuştur.
Böylece kızı doğmuştur. Kızına şehit çocuğu olduğunu söyler. Savaştan dönmemek ve ölümle karşılaşmak, yaşayan
insanlar tarafından bir onura dönüştürülür
ve böylece ölüm acısına daha rahat katlanılır. Şehit olmak, Müslüman toplumlarda
önemlidir. Şehit olduğu için onur kazanmıştır, tanrının yolunda ölmüştür ve cennete gidecektir. Esma kızına, hem
babasına dair sorduğu sorularda babanın
yokluğunu geçiştirebilmek hem de kızının
sosyal çevrede rahat hissetmesini sağlamak
için babasının şehit olduğunu söylemiştir.
Savaştan çıkmış, yeni yeni yaralarını saran
bir toplumda şehit çocuğu olmak iki tane

kavgacı ergen çocuğu ortak noktada buluşturabilmiştir. Esma kızının sorusu ve ısrarı üzerine
saçlarının babasına
benzediğini söyler. Kızının ise gerçeği öğrenmesiyle yapacağı ilk şey saçlarını kazımak olacaktır.
Filmin kırılma noktası Esma’nın şehit
belgesi almaması nedeniyle yaşanır. Esma
şehit belgesi almak yerine gezinin ücretini
öder ve Sara bir şeylerin ters gittiğini fark
edip annesini zorlayınca gerçeği öğrenir.
Küçüklüğünden beri düşmanları olan bir
adamın kızıdır artık. Kızının gerçeği öğrenmesi sonucu aralarındaki ilişkinin değişmesinden rahatsızlık duyduğu, acı
çektiği ve artık katlanamadığı için terapi
seansında konuşur ve izleyenler asıl olarak
Esma’nın neler yaşadığını orada öğrenir:
Onu öldürmek istedim. Kendi karnımı
yumrukladım. Düşmesi için bütün gücümle vurdum. Hiçbir işe yaramadı. Karnım
büyüdü. Ondan sonra bile geldiler. Hergün ikişer, üçer.. Hastanede doğurduktan
sonra dedim ki: “Onu istemiyorum! Götürün onu buradan!” Duvarların arkasından onu duydum. Ertesi gün sütüm
gelmeye başladı. Dedim ki: “Tamam onu
emzireceğim ama sadece bir kere!” ve onu
getirdiklerinde, onu kollarıma aldığımda..
O kadar minikti ki, öyle güzeldi ki.. Neredeyse dünyada bu kadar güzel bir şey olduğunu unutmuştum. O, benim kızımdı.
Beraber büyüdük ve acılarımızı paylaştık.
Esma bu cümleleriyle bir savaş taktiği
olarak kullanılan tecavüzün kadınlar üzerinde oluşturduğu etkisini özetler. Grbavica savaşın ve tecavüzün gösterilmediği bir
savaş filmidir. Ama savaşın ve tecavüzün
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tır. Bedeni araçsallaştırılan Esma’nın hayatı, Bosna’da, daha önce Bangladeş, Vietnam gibi birçok örnekte, günümüzde ise
Irak ve Afrika gibi savaşların sürdüğü birSonuç
çok bölgede yaşanan savaş tecavüzlerinin
İçinde yaşadığımız ataerkil yapıda kadın, bir örneğidir ve bu savaşlarda yaşanan tesosyal gerçekliğin içine doğduğu andan iti- cavüz olaylarının sayısı göz önüne alındıbaren ötekileştirilmeye, etiketlenmeye, sö- ğında ne kadar çok kadının fiziksel ve
mürülmeye ve keşfedilen bir kıta gibi talan psikolojik olarak örselendiğini göstermekedilmeye hazır olarak görülür. Tecavüz, tedir. Toplumsal olarak kadının konumlabeden ve sınırlar göz önüne alındığında sö- nış biçimi değişmedikçe, kuşkusuz bu
mürünün en uç noktasıdır. Bu yüzden de durum devam edecektir.
savaşlarda karşı grubu alt etmek için kullanılan en önemli taktik haline gelmiştir.
Notlar
Karşı gruba ‘ait’ kadınların örselenmesi,
1
zafere ulaşmak için gerekli bir adımdır.
Brownmiller’ın (1984: 107) belirttiğine
Hem karşı tarafın moralini bozacak, hem
göre Bangladeş’teki olaylar, ilk kez saerkeklik inşa edilecek, hem de saldıran gruvaşlarda kadınlara tecavüz edilmesinin
bun üstün olduğunu düşündüğü kendi souluslar arası ilgi uyandırması bakımınyunun, düşman kadınlarda bile üremesi
dan önemlidir.
sağlanacaktır. Böylece ideolojiler ve iktidar
2
Jasmila
Zbanic
Röportajı.
yapıları, kendi sıfatlarını kadın ve bedeni
http://www.coop99.at/grbavica_webüzerinden üretmeye devam edeceklerdir.
site/regie_int_en_01.htm[20
Mart
Bir cinsel silah olarak tecavüz, doğru2008]
dan kadına dolaylı yoldan da erkeğe yöneliktir. Asıl hedeflenen erkek ve güç
ilişkileridir ama mecbur bırakıldığı konum
Kaynakça
nedeniyle bu güç ilişkileri ağının içinde ve
hiçbir erk sahibi olmadan kalan kadın, uyKitaplar
gulanan şiddetin de mağduru olmaktadır.
Savaşlardaki sistematik tecavüzler, psikoBazin, André (1993). Sinema Nedir?
lojik ve sosyolojik olarak yarattığı etki neÇev., İbrahim Şener. İstanbul: Sistem.
deniyle bir silah ve bir taktik olarak
Berger, John (1986). Görme Biçimleri.
kullanılmakta, kadın amaca ulaşmak için
Çev., Yurdanur Salman. İstanbul: Metis.
araç olmaktadır. Grbavica filmi, sistemaBora, Tanıl (1999). Yeni Dünya Düzetik tecavüzlerin yaşandığı bir kampta hani’nin Av Sahası. (İkinci Baskı). İstanbul:
mile kalan ve bir Çetnik’ten olan kızıyla
Birikim.
yaşamaya çalışan Esma’nın öyküsünü anlakadınlar üzerinde yaratacağı etkiyi görsel
boyuta taşımıştır.
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Sanatta Gerçeklik İçerisinde
İtalyan Yeni Gerçekçiliği

*

Özet

Abstract

İtalyan Yeni Gerçekçiliği en önemli sinema akımlarından bir tanesidir. Sanatın
tüm
formlarında
görülen
“gerçekçilik” akımının etkilerini taşır.
Gerçekçilik 19. yüzyılın ikinci yarısında
Avrupa kıtasında özellikle Fransa ve İngiltere’de ilk olarak edebiyat alanında
kendini göstermiştir. Gerçekçilik akımı
gerçekliği, yapaylaştırmadan ve idealize etmeden orta sınıf insanların maaşlı
iş, karı koca ilişkileri ya da toplumsal
çatışmalarını ele alarak yansıtmıştır.
Edebiyattaki gerçekçilik gibi İtalyan Yeni Gerçekçilik akımı-daha doğrusu okuluII.
Dünya
Savaşının
hemen
ertesinde, Özgürleşme döneminde
akademik ve katı bir sinema anlayışına
karşı çıkarak, dürüstçe savaştan zarar
gören İtalyan toplumunu yansıtmayı
amaçlamıştır. Çalışmamızda, Yeni Gerçekçiliğin gerçekçi kaynaklarını incelerken sinema tarihine kattığı yenilikleri
ve diğer sinema okullarına yaptığı etkileri araştırmayı amaçladık.

Italien Neo-realisme est l’un de plus important movement de cinéma. Il s’est consisté
du movement realisme dans tous les formes
de l’art. Le réalisme est un courant littéraire
apparu en Europe dans la seconde moitié
du XIXe siecle, notamment en France et en
Grande Bretagne. Il cherche à dépeindre
la réalité telle qu'elle est, sans artifice et
sans idéalisation, choisissant ses sujets dans
la classe moyenne ou populaire, et abordant des thèmes comme le travail salarié,
les relations conjugales, ou les affrontements sociaux. Comme la realisme dans la
litterature, La Neo-Realisme Italien un mouvement - plutôt qu'une école - qui a surgi
en Italie au lendemain de la Libération, à la
fois comme réaction contre un cinéma
académique et sclérosé et comme
volonté de décrire honnêtement la société
italienne traumatisée par la guerre. Dans
cette article, on va rechercher les sources
realistique du Neo-Realisme, ses nouveautés dans l’histoire du cinéma et ses effets aux autres écoles du cinéma.
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“Filmler, dünyayı bizim gözlerimiz
önüne serip bizlere tesir ettiği
müddetçe gerçektirler.”
Siegfried Kraucauer

1. Gerçekçilik ve Sanat
Sanatta akım; siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel etkilenmelerden doğar ve o dönemin
hayatında kültürel bir yöntem, düşünüş
tarzı, bir etkileme aracı olarak yer eder.
İtalyan Yeni Gerçekçilik Akımı’nı ele alırken öncelikle tarihle olan bağını ortaya çıkararak sinema alanındaki söz konusu
gelişmeyi tarihsel gelişimi içinde ele almaya çalışacağız.
Gerçekçilik, Rönesans Gerçekçiliği, Aydınlanma Gerçekçiliği, eleştirel gerçekçilik
ve toplumcu gerçekçilik şeklinde gelişme
göstermiştir. Burjuvazinin karşıt güçlerinin
tarih sahnesine egemen oluşuyla toplumcu
gerçekçilik doğmuş, gerçekçilik el değiştirmiş ve dönüşüme uğramıştır. Burjuva sanatında “modernizm” yani “anti realizm”
egemen olmaya başlarken, gerçekçilik ise
toplumcu sanat anlayışının temeli olarak
gelişme göstermiştir.1
Gerçekçiliğin ilk dönemi daha önce de
belirtildiği üzere Rönesans Gerçekçiliği
olarak anılır. Gerçekçiliğin en son aşaması
ise eleştirel gerçekçilikten nitelikçe farklı
bir yönelim olarak, gerçekliğin toplumculuk bilinciyle ve diyalektik maddeci yöntemle veriliş biçimiyle, toplumcu
gerçekçiliktir.2
16. yüzyıldan günümüze süregelmiş
gerçekçilik sürecinde, sanat ve toplumsal
dizge arasındaki bağlantıyı ortaya koyarak
gerçekçilik akımının teorik temellerini atan

ise Marksist estetik olmuştur. Marksist estetik genel olarak Marx, Engels ve Plehanov’un sanat eseri ve ekonomik altyapı
arasındaki ilişki üzerine yaptıkları çalışmaları kapsar. Özetle söylenen, sanatın da diğer bütün fikir sistemleri gibi çağının
ekonomik koşullarıyla belirlenen bir üst
yapı öğesi olduğudur. Bu bağlamda toplumun üretim sistemi, yeni üretim araçlarının kim tarafından ne şekilde kullanıldığı
ve emek-artı değer ilişkisinin nasıl şekillendiği, toplumdaki sanatsal üretimi de doğrudan etkiler.3 Engels, “insan düşüncesinin
en esaslı, en doğrudan temelinin yalnızca,
olduğu haliyle doğa değil de doğanın insan
tarafından değiştirilmesi olduğu su götürmez bir gerçektir” der.4
Marksist estetikçiler, gerçekçilik yöntemlerini üçe ayırırlar: Natüralizm, eleştirel gerçekçilik ve toplumcu gerçekçilik.
Yaşamı olduğu gibi tüm yönleriyle yansıtan Natüralizmi bir tür yüzey sayan Marksistlere göre hakiki gerçekçilik, “öz”ü
yansıtmak demektir. Gerçekçilik eleştirel
gerçekçilik gibi tarihsel duruma eleştirel
gözle bakan burjuva bakış açısından uzak
olarak, devrimci olmalıdır ve işçi sınıfının
eğitimini amaçlamalıdır. Bu eğitim, romanlardaki ya da filmlerdeki kahramanlar ve
okuyucu ya da seyirci arasında oluşan özdeşleşme mekanizmalarından yararlanılarak, yani uyumlu kahramanlar yaratarak
gerçekleştirilebilir.5
Gerçekçilik açısından sanatın nesnesi,
sanatın kendi kendisi değil, ama özne yani
birey ile nesne yani gerçeklik, dış dünya
arasındaki değer bağlantısına ilişkin derin
bilginin bir sonucudur. Gerçeklik bu ilişkinin bilgisine dayanır, bu nedenle öznel
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ve nesnel gerçekliktir. Gerçekliği bilme ile
değerlendirme birbirinden ayrılmaz bir
birlik içindedir.6
“Gerçeklik, insanın yaşantı ve anlayış
yeteneğiyle katılabileceği sayısız ilişkileri
kapsar. (…) Bu gerçekliği çok az sanatçının bireysel ve toplumsal görüşü belirler.
Gerçekliğin bütünü özne ve nesne arasındaki bütün ilişkilerin toplamıdır. (…) Yalnız olayları değil, bireysel yaşantıların,
düşlerin, sezgilerin, heyecanların, hayallerin toplamıdır”.7

1.1. Sinemada Gerçeklik
Arayışları İçerisinde İtalyan
Yeni Gerçekçiliği
Gerçekçilik, sanat yapıtı yoluyla, sonunda
sanatın alımlayıcısı olan kişilerin duygu ve
düşüncelerini de biçimlendirmeye, onları
etkilemeye, toplumsal yaşama etkin ve bilinçli bir biçimde katılıma yani, pratik-değiştirici etkinlikte bulunmaya yöneltir.
Bunun için de gerçekçi sanatta sanatın işlevi ile sanatın amacı arasında olduğu kadar, sanatın dili ile sanatı alımlayıcı kişiler
arasındaki bağ da büyük bir önem taşır.
Ama gerçekçi etkileme, yalnızca estetiksel
haz verdirmeyle sınırlı değildir; alımlayıcı
kişide bilinçlendirici ve kişilik oluşturucu
etkileme olanaklarını da harekete geçirir…
Sanat bu yolla insansal ve toplumsal ilişkilerde barınan gelişim olanaklarının bilincine varılmasını sağlar.8
Avrupa’da Rönesans ile başlayan yeniliklerin temelinde “gerçeğe ulaşma” felsefesi hakimdi. Rönesansın en önemli
sanatçılarından biri olan Leonardo da Vin-

ci “En mükemmel resim yapma tarzı gerçeğe en benzeyenini saptamaktır” diyerek
“gerçeğe ulaşma” felsefesini doğrulamıştır.9 Antik Yunan döneminden itibaren varolan bu özlemi; kapitalizmin belirli bir
gelişmişlik düzeyine ulaşmasıyla rasyonalist, pozitivist ve nihayet materyalist düşünce akımları “gerçeğe ulaşma”
düşüncesini dünyanın maddi varoluşuyla
ilişkilendirmiştir.
19. yüzyıl burjuva gerçekçiliği; esas olarak edebiyatta, Fransa’da Balzac’ın, Rusya’da Tolstoy’un başını çektiği ve ardından
yüzlerce yazarı sürükleyerek günümüze kadar ulaşan en etkili sanat akımlarından biri oldu. İşçi sınıfının kendi sanatını ve
edebiyatını burjuva sanat biçimi karşısına
çıkarması “toplumcu gerçekçi sanat” akımını başlatırken, bu gerçekliğin de birbirinden
farklı spekülatif yönlerinin olabileceğinin de
kabulü anlamına geliyordu.
Gerçekçilik gerçekten ve bütün sanatlar
gibi sinema da yaşamdan yola çıktığına göre, burada kuşkusuz tartışılması gereken
gerçeğin ve yaşamın ya da yaşam gerçeğinin kendisidir. “Efsanelerin altına gömülmüş olan gerçek yeniden tomurcuklandı.
Ve sinema dünyayı yaratmaya başladı. Bir
ağaç vardı, bir ihtiyar adam, bir ev, yemek
yiyen bir insan, uyuyan bir insan, ağlayan
bir insan...” İtalyan Yeni Gerçekçilik’inin
en önemli kuramcılarından olan Cesare
Zavattini’nin bu sözleri sinemada yaşam
gerçeğinin merkezini tanımlamaktadır.10
“Sinema gerçeği mi yansıtmalı yoksa
yaratıcı beyinlerin ürünlerini mi bize sunmalı?” sorusu, sinema tarihinin en başından beri sinemacıları ikiye ayırmıştır. Söz
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konusu ikilem Lumiere Kardeşlerin kameralarını alıp trenin gara girişini ve fabrikadan işçilerin çıkışını kaydetmeleri ile
Melies’in çeşitli illüzyon numaraları kullanarak 1907’de 14 dakikalık A Trip to the
Moon (Aya Seyahat)i çekmesi ile başlar. Sinemanın amacı ve görevi nedir? Gerçekleri kaydetmek bir sanat sayılır mı? gibi
sorular sinemacıları ve sinema teorisyenlerini düşünmeye itmiştir.
Film teorisinin ana konularından biri
olan sinemanın gerçeklikle ilişkisini sorgulama, sinemanın yine ilk yıllarında Rudolphe Arnheim, Siegfried Kracauer ve Bela
Balazs gibi teorisyenlerin ana tartışma konularını oluşturmuştur. Söz konusu Klasik
Film Teorisi döneminde “bir film hangi
noktalarda gerçeklikten ayrılmalıdır?” sorusu tartışılırken, sinemanın bir sanat dalı
olup olmadığı sorgulanmıştır. Arnheim,
sanatın gerçek dünyanın biçemsel formlarını paylaşan bir imitasyonu olduğunu söylerken, sinemayı günlük algılama ve
gerçeklikten şu noktalarda ayırmaktadır:
• derinliğin azalması
• tek boyutlu bir yüzeyde üç boyutlu bir
nesnenin gösterimi
• rengin yokluğu
• zaman-uzam birlikteliğinin kayboluşu
• görsellik dışında tüm duyuların göz
ardı edilmesi11
Sessiz sinema döneminde sinemanın
hiçbirşey olmadığını iddia edenlere karşı
Arnheim, çağdaşı Kracauer ile sinemanın
gerçeğin uyarlanmasının ötesine geçebilen,
teknolojiyi kullanan özgür, bağımsız bir sanat olduğunu ispatlamaya çalışır. Kracauer

buna ek olarak sinemanın modern yaşamın “okunmasını” kolaylaştıran bir teknik
araç olduğunu ve toplumun tüm gerçekliklerinin, tüm aksaklıklarının sinema yoluyla topluma anlatılması gerektiğini
savunur.12
Sinemada gerçek mutlaklaştırılmış ve sinemanın başlıca hedefinin bu mutlaklaştırılmış gerçeği mimesis kuramına uygun bir
şekilde vermek olduğu düşünülmüştür. Söz
konusu anlayış sinemada Griffith ile başlamış, başta Pudovkin olmak üzere Rus kuramcıları ile yerleşmiş ve İtalyan Yeni
Gerçekçilik akımının yönetmenlerinin filmlerinde sanatsal yetkinliğini ispatlamıştır.13
İtalyan Yeni Gerçekçiliği teorik-düşünsel kökenlerini Eisenstein, Vertov ve Pudovkin
gibi
Sovyet
Kurgu
Kuramcılarından ve Bela Balazs gibi biçimcilerden, sinema dilini ise 1930’lu yılların Fransız Sineması’ndan almaktaydı.
İtalyan Yeni Gerçekçiliği’nin önemli yönetmenlerinden Luchino Visconti 1936-1939
yılları arasında Fransa’da toplumcu-gerçekçi sinemanın ilk yönetmenlerinden Jean
Renoir’ın asistanlığını yaparken, Paris’te en
etkin siyasal-teorik güç olan komünist hareketten etkilendi. Visconti ve önemli yönetmenlerinden biri olduğu İtalyan Yeni
Gerçekçilik Akımı’nı söz konusu marksist
düşünce ve anti faşist eylemlilik etkilemiştir.14 II. Dünya Savaşı sırasında hem İtalya
hem de Fransa’da yeraltında süren anti faşist mücadale, İtalyan Sineması’nda Yeni
Gerçekçiliğin bütünüyle sahip çıkacağı bir
siyasal konumlanış olarak ortak paydayı
oluşturmuştur.
Öte yandan 1930’ların Fransa’sının si-
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nema dili ve gerçekçiliğe yaklaşımının yanı
sıra kahramana dayanmayan anlatısı, insanların içinde bulunduğu koşulları yalın ve
gerçekçi bir biçimde göstermesiyle gerçekleşen 1920’ler Sovyet Sineması’nın dramatik yönü ve öyküye dayanan tarafı İtalyan
Yeni Gerçekçiliği’nin anlatı temellerini
oluşturmuştur.15
Yeni Gerçekçi Sinema’yı etkileyen politik estetiğin temellerini oluşturan Marksist
düşünce, Antonio Gramsci’nin Prison Notebooks kitabında ayrıntılı bir şekilde ele alınan Georg Lukacs’ın fikirleri ile İtalya’da
dolaşıma girmiştir. Dinleyici beklentilerinin ve sinema endüstrisinin değişimi ile
Lukacsçı bir tavırla ortaya çıkan gerçekçilik, tarihsel gerçekliği yakalamayı önemli
hale getirmiştir.16
İtalyan Yeni Gerçekçiliği, nesnelerin bir
bütün olarak görülmesi için bir bilinçlilikle bir bütün olarak algılanan gerçeklik betimlemesidir. Yeni Gerçekçilik, kendinden
önce gelen gerçekçilik estetiği ile karşıtlıklara sahip bulunmaktadır. Özellikle doğalcılık (naturalism) ve verism (sanat ve
edebiyatta gerçekçilik) düşüncesiyle karşılaştırıldığında bu karşıtlıklar daha belirgin
hale gelmektedir. Bu şekilde ele alınan gerçekçilikte nesneler belli bir şekilde konu
seçimiyle ilintili değildir. Yeni Gerçekçilik;
karakterlerinin ve onların hareketlerinin
politik, ahlaki, psikolojik, mantıksal ve sosyal açıdan çözümlemelerini reddetmektedir. Gerçekliğe bir bütün olarak
yaklaşılmaktadır. Bu, yeni bir bakış şeklidir; bu sinema ve düşünce akımına Yeni
Gerçekçilik denmesinin sebebi de budur.
Sahnedeki karakterlerin psikolojik çözüm-

leme parçaları değil, duyumları bir bütün
olarak ele alınır.17
Öte yandan Cesare Zavattini İtalyan
Yeni Gerçekçilik Akımı’nın gerçekçiliğin
geleneksel çizgisini aşma çabasında olduğunu belirtse de, gerek ortaya çıkan yapıtlar, gerekse yapıtlar üzerine yapılmış
değerlendirmeler, Yeni Gerçekçilik’in geleneksel dram modelinden ve gerçekçilikten bir kopmayı temsil etmediğini
göstermektedir. Çünkü estetik uygulamada
klasik sinemadan kopmayı gerektirecek
olan estetik araçlar gündeme gelmemiştir.
Atmosfer, özdeşleşme, gerilim ve katharsis
kavramlarıyla belirlenen klasik model ve
daha da önemlisi sinemanın tabi olduğu
gerçek yani yaşam gerçeği sorgulanmamaktadır. Roberto Rossellini’nin ifade ettiği gibi “benim için gerçekçilik, gerçeğin
sanatsal biçiminden başka bir şey değildir”.
İtalyan Yeni Gerçekçiliği için gerçek, gerçek olmayan ile birlikte değil sadece kendisi ile kavranmakta ve bunun sanatsal
biçimi sinemaya aktarılmaktadır.18

2. İtalyan Yeni Gerçekçiliğinin
Tarihsel Gelişimi
2.1. Savaş Öncesi İtalyan
Sineması
I. Dünya Savaşı öncesi İtalyan film endüstrisi Fransız, Alman ve Amerikalı’larla rekabet edecek güçteyken, söz konusu
savaşın bitimiyle dünyada Amerikan Sineması’nın gücü hissedilmeye başlandı. Faşist diktatör Benito Mussolini sinemanın
propaganda gücünün farkına vararak, İtal-
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yan Sineması’na ilgi duymaya başladı.
1920’lerin sonlarından itibaren faşistler bir
dizi devlet yardımı ve sansürü ile sinema
üzerinde kontrol oluşturdular. Tüm eğitsel
film yapımı etkinliklerini L’Unione Cinematographica Educativa (LUCE) adıyla
bir yetkide topladılar. Daha sonra haber
filmlerinin üretim ve dağıtımını da ele aldılar. Ciddi devlet kontrolü, 1933’de bir sansür kurulunun tüm film senaryoları ve
projelerini gözden geçirmeye ve İtalyan
filmlerinin uluslararası ticaretini düzenlemeye başlaması ile gerçekleşti. Film yapımcıları kısa bir sürede onaylanmış sinemayı
üretip dağıtabilmek için bu kurulla çalışmayı öğrendiler. 1937’de Mussolini ve evlatlığı Galeazzo Ciano, Roma dışında
Cinecitta adında 22 yeni stüdyolu bir
kompleks yaptırdılar. Cinecitta İtalyan
Hollywood’u haline geldi.19 1930’ların ortasında hükümet yönetmenleri eğitmek için
Centro Spelimentale adıyla bir film okulu
açtı. Bu okuldan Roberto Rossellini, Michelangelo Antonioni ve Dino De Laurentis’in de bulunduğu önemli yönetmenler
yetişti. Film endüstrisini kontrol eden ve
ülkedeki yabancı filmleri denetleyen bir
ulusal ajansın (ENIC) kurulmasıyla faşistlerin film yapımı, dağıtımı ve gösterimi
üzerindeki kontrolü tamamlanmış oldu.20
I. Dünya Savaşı’nın getirdiği karışıklıktan yararlanarak Avrupa pazarını ele geçirmek amacıyla sinemaya tüm desteğini
veren Mussolini sayesinde güçlenen İtalyan Sineması’nda filmler rejimin baskısını
yansıtmaktaydı. Sansür her türlü cinayet,
kendine kıyma, hırsızlık gibi sahneleri yasaklamıştı. Memurlar, askerler ve rahipler
dokunulmazdılar. Cinsel problemlere hiç

yaklaşılmamaktaydı. Açlık yoksulluk, işsizlik yani gerçekler sinemada yer bulamamaktaydılar.21
Faşist dönemde özellikleri açısından üç
film türü, siyasal ve toplumsal bir eğilim
olarak faşizmin İtalya’da yaygınlaşmasına
ve tutulmasına katkıda bulunmuştur:
1. Salon Filmleri (Telefoni Bianchi)
2. Tarihsel Filmler
3. Propaganda Filmleri22
Faşist iktidarın propagandasını yapan
L’Assedio del’Alcazar (Alkazar Savaşı1940),
La Corona di Ferro (Demir Taç 1941) gibi
filmlerin yanı sıra sudan, eğlendirici “beyaz telefon” filmleri çekilmekteydi. Faşist
iktidarı yücelten filmlerde Mussolini’nin
orduları Roma İmparatorluğu’nun orduları ile eşdeğer gösterilirken, zengin evlerinde bulunan beyaz telefonlardan adını alan
romantik komedilerde mutlu sonla biten
aşk ilişkileri ele alınıyordu. Dönemin Renato Castellani, Alberto Lattuada gibi yönetmenleri ise kalıcılığı ulusal ya da
uluslararası edebiyatta aramışlardır. Bu yazınsal sığınağın tek anlamı kendini gizleyip
maskelemek olmamıştır. Söz konusu sığınak aynı zamanda estetikçi ve toplumcusiyasi muhalefetin sözcüleriyle konuşmak
için zemin yaratmıştır.23
Beyaz telefonlu filmler bir oyalama politikası olarak üç amaca hizmet etmektedir:
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1. Sinemayı her yere yaygınlaştırarak,
düşünme ve bilinçlenmeye ayırcak zaman bırakmamak ve insanların düşünme yetilerini ellerinden almak
2. Hoş fakat boş yapımlarla kitlelerin
dikkatini başka yöne çekmek

3. Parlak, gösterişli filmlerle halkı aldatmak, zaman kazanarak oyalamak24
Mussolini ve iş başındaki yönetim faşist
süreç içinde militan bir sinema olgusu yaratmaya çalışmış, bunun için büyük bir çaba harcamışsa da başarılı olamamıştır.
Faşistler kurdukları sinema okulları, platoları ve şenlikleri ile sinema sanatını ve endüstrisini kalkındıracak uygulama alanları
geliştirmişlerdir. Bütün bu etkinlikler faşist
bir sinema yaratmaktan öte, İtalyan Sineması’nın yükselip kendini aşmasına, teknik
ve artistik bir ilerleyiş içine girmesine katkıda bulunmuştur.25
Faşist İtalyan Sineması’nın altın çağı
Temmuz 1943’de sona erdi. Bu ayda müttefikler Sicilya’yı işgal ettiler ve Mussolini,
hükümetini yürütmek için Salo’ya kaçtı.
Film yapım merkezini Roma’dan Venedik’e aktardılar. Müttefikler Haziran
1944’de Roma’ya girdiklerinde Cinecitta’yı
boş fakat el değmemiş şekilde buldular.26
İtalyan faşizmi, Nazilerden farklı olarak
sanatta çoğulculuğun belli bir ölçüde sürüp gitmesine göz yumarak özellikle sinemayla ilgilenmiştir. Faşistlerin kapitalizmi
ve güdümcülüğü İtalya’yı modern stüdyolarla donatmıştır. Bu stüdyolar sonraki yılların önemli İtalyan yönetmenlerinin
yetişmelerine olanak tanımıştır.27 İtalyan
Yeni Gerçekçilik Akımı, baskı ve zorlamaların ortaya çıkardığı bir arayışın, yukarıda
bahsedilen bir ortamda bir sinema akımına dönüşmesidir.

2.2. İtalyan Yeni Gerçekçilik
Akımı
İtalyan Yeni Gerçekçiliği temelde İtalya’nın
diğer sanat dallarındaki gerçekçilik ve doğruculuk hareketlerine paralel olarak gelişmiştir. İtalya barok döneminden bu yana
rönesansın dinsel dogmatizmin ve aşkınlığın reddi prensiplerine sanat alanında oldukça sadık kalmış ve böylelikle bir tür
gerçekçilik geleneğine her zaman sahip olmuştur. Örneğin yazın alanında Boccacio’dan bu yana İtalya’da kısa öyküler
(novella) hep önemli olmuş ve gerçekçilikten belli parçaları içerisinde barındırmıştır.
Roberto Rossellini’nin ilk dönem gerçekçi
filmlerinde de (özellikle Paisa (1946)) ana
hikayenin bu tarz küçük öykücüklere bölündüğünü görürüz. Luchino Visconti’nin
Ossessione (Tutku-1941)sunun senaristlerinden Gianni Puccini, sinemayı kendi içinde
bir olgu olarak ele alma eğilimine karşı
uyarmaktaydı: “Bu çok yanlış bir düşüncedir, ama ne yazık ki, kibirli, hatta daha kötüsü ilgisiz bir tavırla sinemadan, güzel
sanatlardan, edebiyattan birbirlerinden bağımsız dallarmış gibi sözetmeyi sürdürenler bu yanlışa düşüyorlar”.28 Luchino
Visconti ise “cinema antropomorfico” adlı yazısında sinemacı olmak arzusunu şöyle açıklar: “sinema yapmak istedim çünkü
herşeyden önce yaşayan insanın, olgular
arasında yaşayan insanın (olguların değil)
filmini yapmak istedim.”29
Visconti’nin bir manifesto niteliğindeki
bu yazısının yayınlandığı CinemaDergisi’nin
etrafında toplanan genç sinemacılardan
Guiseppe De Santis ve Mario Alicata ilk
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kez bu dergide, çektikleri onca acıya karşın umutlarını yitirmemiş insanlardan ilhamını alan devrimci bir sanattan söz ederler.
“Fantastik de olsa” diye yazmıştı o sıralar
De Santis, “jestlerin, genel ortamın, daha
doğrusu insanların yaşadığı dünyanın bütünlüğünü ifade etmeye yarayacak unsurların aslına uygun bir biçimde yansıtılması
için gösterilecek çaba; sinemada başka bir
çaba olamaz, çünkü diğerlerinden farklı
olarak bu sanat dalı, bütün duyularımıza
hitap eder.”30
“Şimdiki zamanın hayali”, başlangıçta
Yeni Gerçekçiliğin vermek istediğiydi. Bu
yeni akım, sinema-stüdyo çemberinden
sıyrılmıştı, yapımcılar sokaklarda, tarlalarda
çalışıyor, profesyonellerle amatör oyuncuları bir araya getiriyorlardı. Muhabbetle,
korkuyla ve bitmez tükenmez bir enerjiyle
ulusal sinemalarını kurma yolan giden bu
insanlar başarıya kısa bir sürede erişmişlerdir.31
Öte yandan Yeni Gerçekçilik faşizmin
kültürel mirasıyla özdeşleşebilecek estetik
kalıpları yıkma ve yaşanan toplumsal süreçlere yabancı Beyaz Telefon filmleri gibi
sözde sanatsal üretimlere son verme kaygısı taşır. Cesare Zavattini Yeni Gerçekçilik
Akımı’nı şöyle tanımlar: “Benim için yeni
gerçekçiliğin önemi, hikaye dediğimiz şeyin insanın nesnel gerçeklik karşısındaki
yenilgisini gizlemekten öte bir anlam taşımadığını ortaya koymaktır.”32
Askeri olduğu kadar ideolojik bir savaş
da olan II. Dünya Savaşı’nın bitişi ve Mussolini’nin devrilmesiyle İtalya’nın güneyinden kuzeyine hareket eden özgürlük
hareketi ile liberallerin gerçekçi düşünce-

leri Nazizme karşı coşkulu bir dışavurumculukla patlak verdi. Ülkenin sağ kanadı
kendi içine çekilirken eleştirmen Umberto Barbaro’nun Yeni Gerçekçilik olarak
adlandırdığı hareket başladı. Filmler, aynı
sessiz sinema gibi küçük öykücüklere dayanıyordu ve nesneldi. Bir ev yanıyorsa, araştırmaya, kişiklik çalışmasına zaman yoktu,
yalnızca etki ve tepki vardı. Kişilik oluşumu, eylemde ortaya çıkmasına göre raslantısaldı. Yeni Gerçekçilik, Fransız
Sineması’nın yeniden doğuşu ile birlikte,
sinemanın üçüncü aşamasını gerçekleştiren öncü bir modern hareket halini almıştır.33
Harekete standart oluşturan ilk kişi,
film yapma amacını “utile il L’homme-insanlığa yararlı” olarak tanımlayan gazeteci
ve eleştirmen Cesare Zavattini’ydi. Ona
göre filmlerde para kazanmaktan daha fazla şeyler vardı. Zavattini, Vittorio de Sica
için senaryolar yazarak işe başlamıştı. Jean
Renoir’ın desteği ile Luchino Visconti Ossessione (Tutku 1943)yi çekerken, De Sica
ve Zavattini de The Children Watching Us
(Çocuklar Bizi İzliyor 1943)ı çekmekteydiler. Söz konusu filmler Yeni Gerçekçilik
Akımı’nın ilk örnekleriydiler.34
Yeni Gerçekçilik Akımı’na göre sinema
genel erkek ve kadınlar uğraşır, gerçek mekanlarda çekimler yapar, belgesel tarzı kendine örnek alır. Yeni Gerçekçi
yönetmenler doğal ışık kullanmışlar, savaştan zarar görmüş ülkelerin sokaklarında
çekimler yapmışlardır. Kamera gerçeğin en
iyi anını yakalamaya çalışırken oyunculukta da olağan mimikleri ve mizanseni oluşturan hikayeyi görselleştirdiler. Doğaçlama
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yolunu seçerken çerçeveleme ve kamera
hareketinde esnekliği tercih ettiler. Herşeyden önemlisi hayatın acı tecrübesine yakınlığı kural haline getirdiler.35
Yeni Gerçekçilik Akımı’nın en ortak biçimsel özelliği gerçek mekanlarda çekimlerin
gerçekleştirilmesi
olmuştur.
Sonrasında stüdyoda diyalogların seslendirilmesi ile şekillenen bir mizansen geleneği doğmuştur. Yeni Gerçekçiliğin sinema
dünyasına yaptığı en büyük katkı, estetikten çok gerçeğin olduğu gibi yansıtılması
olmuştur.36
Sinemada toplumsal gerçekçiliği niteleyebilecek şey, meslekten oyuncuların yokluğu değil, fakat yıldız ilkesinin reddi,
meslekten oyuncular ile amatör oyuncuların eşit olarak kullanılmasıdır. Önemli olan
nokta, meslekten oyuncuya her zamanki
işini yüklememektir; yani oyuncunun yarattığı kişiyle olan ilişkisi, seyirciye hiçbir
önyargı yüklememelidir.37
Böylece sinemanın geleneksel tiyatrosallığına, planın hünerle işlenmesine, stüdyoların gerekliliğine ve kişiliklerle
belirlenen star sistemini getiren deneyimli
oyunculara dayanmasına karşı çıkan Yeni
Gerçekçilik, amatör oyuncularla olayın
geçtiği zamandaki doğal davranışı vermeyi amaçlar. Savaş sonrasının teknik ve mali yoksunluklarının yanı sıra Yeni Gerçekçi
sinemacıların amacı, yaşanmış deneyimlerin teknik yetkinliğe aldırmadan doğal ortamında verilmesiydi. Haber filminin bir
uzantısı da sayılabilecek bu anlayış ile Yeni Gerçekçi sinemacılar, amatör oyuncuları seslendirme stüdyolarına sokma
cesaretini kendilerinde buldular.38

İtalyan Yeni Gerçekçiliği’nin temelde
şimdinin üzerine kurulu bir senaryo yapısı vardır. Öykünmeye ve hikayeciliğe yer
yoktur. İtalyan Sineması’nın gerçekçiliği
hiç bir vakit bir estetik gerilemeye yol açmaz tam tersi bir ilerleme doğurur. İtalyan
filmleri bir belge değeri taşır; senaryonun
kök saldığı bütün toplumsal alanı da birlikte sürüklemeden, senaryoyu söz konusu durumdan ayırmak mümkün değildir.
Savaş, tarih içinde bir sonuç doğurmuştur.
İtalyan Sineması’nın hayranlık uyandırmasının ve Batı sinemasında yer bulmasının
ana sebebi, günlük gerçeğin çizilmesinin
bu sinemada kazandığı anlamdır.39
Akımın konu ve temalarını; Roma Açık
Şehir ve Paisa’da görebileceğimiz faşizmin
kötülenmesi ve partizan eylemlerin yüceltilmesi, Yer Sarsılıyor’daki az gelişmişlik, Bisiklet
Hırsızları’nda
gördüğümüz
kentlerdeki işsizlik, Guisseppe de Santis’in
Acı Pirinç(Riso Amaro-1949)’inde gördüğümüz kırsal kesimin toplumsal sorunları,
Umberto D (1952)deki yaşlı insanların sıkıntılar oluşturmaktadır.
Yeni Gerçekçilik Akımı’nın tüm özelliklerini barındıran ilk film ise faşist düzen
içerisinden yaptığı çalışmalarında aracın,
mesajdan daha önemli olduğunu düşündürten Roberto Rossellini’nin Rome Open
City (Roma Açık Şehir 1945)si olmuştur.
Film komünistler ile katoliklerin Nazi işgaline karşı birleştikleri trajik bir olayı canlandırıyordu. Roma Açık Şehir’in
çekimlerine Haziran 1944’de gerçekleşen
Roma’nın kurtuluşundan kısa bir süre önce başlanmıştı. Filmde yönetmenin izleyiciyi inandırmak için gösterdiği çaba
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görülmeye değerdir. Yaşamın anlaşılmaz
gerçekleri filmde kolayca benimsenmemektedir.40 Rome Open City’nin etkileyici stili, gerçekçi film tekniğinin öğelerini, dünya
film estetiğinin ayrılmaz bir parçası haline
getirdi.
Savaş Yeni Gerçekçileri destekleyecek
pek çok küçük öykücükle doluydu. Fakat
yönetmenler, toplumsal adaletsizlikler üzerine eğilmeyi de tercih ettiler. Zavattini ve
De Sica 1946’da Sciuscia (Ayakkabı Cilası)yı, 1948’de ise başyapıtları Ladri di Bicciclette (Bisiklet Hırsızları)nı çektiler. Aynı yıl
Luchino Visconti, Sicilya’daki fakir balıkçıların hayatını bir belgesel gerçekliğiyle anlattığı La Terra Trema (Yer Sarsılıyor) yı
gerçekleştiriyordu. Roberto Rossellini ise
çağdaş İtalya temasını işlediği Paisa (Köylü
1946) yı çekerken, söz konusu konuya De
Sica Umberto D ile katılıyordu. Sinemanın
söz konusu döneminin son önemli isimleri ise o zamanlar gazeteci, belgesel filmci
ve De Santis’in senaryo yardımcısı olan
Michelangelo Antonioni, Rossellini’nin senaryo yardımcısı olan Federico Fellini ve
La Terra Trama’da yönetmen yardımcılığı
yapan Francesco Rossi idi.41
Mussolini’nin zararsız komedilere, tarihi destanlara ve duygulu melodramlara
olan merakı Yeni Gerçekçileri Jean Renoir’ın şiirsel realizmine yöneltmiştir. Yeni
Gerçekçiliğe göre film genel erkek ve kadınla uğraşmalıdır; gerçek hayat oluşumlarında kapıların dışında çekimler yapılmalı,
söz konusu filmler bir belgeselle aynı tarzda olmalıdırlar. Yeni Gerçekçiler 1930’ların İtalyan Sineması’nda görülen
entrikaları terk etmiştirler. Öykülemeleri

gevşektir. Hayatın acı tecrübesine yakınlık
kural haline gelmiştir. De Sica’nın Bisiklet
Hırsızları ya da Rossellini’nin Paisa’sı gibi
en radikal Yeni Gerçekçi çalışmalar, hiç bir
zaman hikaye içinde tam olarak çözülemeyen tesadüfi detaylar içermektedir.42
1945’de savaşın getirdiği sonuç olarak
İtalyan film endüstrisinin sıkıntıya düşmesi, geleneksel film yapımını zorlaştırmıştı.
İtalyan Yeni Gerçekçiliği ise ucuz film yapımının manifestosu gibiydi. Bu zor koşullarda akımın taraftar desteği de
çoğalıyordu. Söz konusu politik ve sosyal
heyecan döneminde Yeni Gerçekçiler, yer
altında çarpışan İtalyan direnişçilerini ve
yeni İtalyan Devleti’nin doğuşunu sergilemektedirler.43
Fransız filmlerinden ayrı olarak, İtalyan
Yeni Gerçekçi Sineması doğrudan doğruya direnme hareketlerini çizmekle yetinmez. Çünkü Kurtuluş yakın bir geçmişteki
bir özgürlüğe dönüş anlamına gelmemekte, siyasal devrim, müttefik işgali, ekonomik ve toplumsal sarsıntı anlamına
gelmekteydi. Rossellini, Lattuada, Blasetti
daha o vakit uluslararası çapta bir gerçekçiliğe erişme çabasındadırlar. Bununla birlikte bu estetik niyetleri bütünüyle
kurtarmak, yeni koşullar içinde serpilmelerini sağlamak Kurtuluş’un işiydi. Öte
yandan bu yeni koşullar bu estetik niyetlerin anlam ve önemini duyulur ölçüde değiştirmekten de geri kalmayacaktı. Yeni
Gerçekçiliğin birçok öğesi Kurtuluş’tan
önce de vardı: İnsanlar, teknikler, estetik
eğilimler. Ama tarihsel, toplumsal ve ekonomik durum birdenbire bir birleşime yol
açtı ve söz konusu birleşime yeni öğeler
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almaktaydı. Öte yandan yalnızca bu yoruma dayandırılmış bir yeni gerçekçilik kavramı, ne yazık ki tarihsel gerçeklere
uymamaktadır. Yeni Gerçekçilik yalnızca
Visconti’nin tarihsel materyalizme dayalı
toplumsal çözümlemesi olarak şekillenememiştir.47
1945-1950 yılları arasında İtalyan Sineması’nın hem ülke içinde hem de dışında
gösterimlerde damgasını vuran Yeni Gerçekçilik, 1950 sonrasında etkisini yitirmeye başladı. Mussolini dönemindeki
faşizmin yıkıntıları onarılıp, toplumsal-siyasal yaşam yeniden düzenlendiğinde İtalyan Sineması da değişim geçirmeye
başladı. İtalya’da düzen yeniden kurulmuştu, yıpranan kurumlar kendini restore etmişti. Artık toplumsal yaşamın fotoğrafını
çekmek, insanların sorunlarını yalın bir şekilde göstermek yerine, analiz etmek-çözümlemek, giderek saydamlığını yitiren
toplumun ve siyasal yaşamanı dinamiklerini bulmak gerekiyordu.
Liberal ve Sosyalist partiler 1950’li yılların başlarında mesajlarını iletmekte güçlük
çekmeye başladılar. Ülke ekonomisi ve politik ortam düzeldikçe İtalyanlar hayatın
güzel yanlarını gösteren Hollywood filmle2.3. Yeni Gerçekçilikten Kopuş
rine rağbet etmeye başladı. Acının ve faSinemanın günlük hayatın gerçeklerini tüm kirliğin Yeni Gerçekçi filmlerdeki sunumu,
yönleriyle yansıtması ve bu sayede halkın değişim geçiren İtalyan toplumunun ruh
bilincine varmadığı duyguları ve düşünce- haline hitap etmemeye başladı. Tüm Avleri, umutları ve beklentileri gün ışığına ka- rupa’da ulusal sinemalarda görülen faşizvuşturması talebinde yoğunlaşan Yeni min başarısızlığına karşı burjuvanın eski
Gerçekçilik, ortaklaşmacı olgularla uğraş- zenginliğini ve gücünü tekrar hızla kazanması nedeniyle halka yönelik, yani halkçıy- ması ve kültürel sermayesinin tekrar artyeni sinemacıların ilgisini
dı ancak çeşitli halk kesimlerine hitap ması,
burjuvazinin
zayıf ve basmakalıp günlük
etmektense siyasi bilince sahip, yani sosyalist devrim bilinci taşıyan seçkinleri hedef varoluşuna yönlendirdi.48

katıldı.44
Öte yandan Nisan 1945’ten itibaren
İtalya tamamen sivil yasalara geçiş yaşayan
Müttefikler’in kontrolü altındaydı. Amerika Birleşik Devletleri temsilcilerinin hakimiyetindeki işgalci güçler, İtalya’yı derhal
Hollywood filmlerine açtılar. Uzun süre
sadece faşist onaylı sahnelere aşina olan
İtalyan gösterimciler ve izleyiciler söz konusu filmlere de ilgi gösterdiler. Yerel yapımlar azaldı. İtalya’da 1946 yılında
yaklaşık 600 Hollywood filmi gösterime
girdi.45
Hollywood filmleri enflasyonu karşısında İtalyanlar çareyi 1949 yılında imzaladıkları Andreotti Sözleşmesi ile buldular. Söz
konusu sözleşme ile Hollywood filmlerinin ithali ve dağıtımı zorlaştırıldı.46 Bu düzenlemeler İtalyan film endüstrisinde
büyük patlayama yol açarken Hollywood
Sineması da kısıtlamalardan kurtulmak için
ortak yapım arayışına girdi. Fransız ve İngiliz Sineması’yla ortaklaşa yapılan filmler
ise, ilerde göreceğimiz gibi gerçekçiliğin
sonuna doğru yapılan yolculuğa denk gelecekti.
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Öte yandan 1949 yılında film endüstrisinin gelenekselci çoğunluğu, hükümet denetimi ve yardımı istedi, ünlü bürokrat
Giulio Andreotti film denetleme merkezinin başına getirildi. Daha önce bahsedilen
Andreotti Sözleşmesi, İtalyan halkını küçültücü filmlerin yapılmasını önlemek
amacıyla politik sansür içermekteydi.
1946’da kadınlara seçme hakkı verilince,
kilisenin de etkisiyle 1947-1948 seçimlerinde merkez sağdaki Hristiyan Demokrat
Parti seçimleri kazandı. 1960 yılı ile birlikte Yeni Gerçekçilik Akımı’nın son bulduğunu söyleyebiliriz.49
Yeni Gerçekçilik Okulu’nun parçalanması, üç yönde, üç kökenden itibaren uygulanan bir politik yansızlaştırma
çalışmasıyla hazırlandı:

Spagetti-Western.
• Bizzat sinemacıların kendi ideolojik
zayışığı: Çoğu, Yeni Gerçekçiliğin “duvarına sıçradı”. “Bütün insanı” anlatmak bahanesiyle, “ruhsal bir boyutun”
para toplama maskesiyle, çok sayıda yönetmen -çoğunlukla da en büyükleri
arasında- önce rasyonalizmle (Fellini ve
Rosellini), sonra, biraz daha geç, (Esprit’de Jean-Marie Domenach’ın deyişiyle “Kauçuk kavram”) yabancılaşma
ve aykırılığın narsisizmi (Antonioni) temasının hastalıklı kültü ile karakterize
edilmiş filozofik ve estetik bir kangren
yaydılar. Vittorio de Sica, popülist demagojinin, Visconti burjuvazinin kokuşmasının saygılı ünlenmesinin
batağına saplandı.50

• Tripartizmin (üç parti yönetiminin)
inşası ve on yıldan daha erken hıristiyan demokrasi tarafından iktidarın ele
geçirilmesi (sahte bir parlamentarizm
oyunuyla). Sağın gücündeki bu tırmanmaya, öyle görünüyor ki, Ekmek, Aşk
ve Fantezi, Yeni Gerçekçiliğin kılık kıyafetini ustaca giyinmiş bu ögelerinin
tecimsel damarının gelişmesini borçluyuz, popüler bir tür görünümlerine saygı gösteriyormuş gibi görünen bu
filmler çok fazla angaje olmuş konulardan halkı vazgeçirmek amacına sahiptiler.
• Amerikan kapitalizminin işe burnunu
sokuşu ve bir Tiber Hollywood’unun
yerleşmesi: Yeni Gerçekçiliğin kökünü
kazıma girişimleri daha sonra yeni bir
türün ortaya çıkışıyla sonuçlanacaktır:

Yeni Gerçekçi yönetmenler, akımın etkisini yitirmesinden sonra söz konusu akımın dışında filmler çekmeye devam ettiler.
Yeni Gerçekçi Sinema’nın yanında gelişen
ticari bir sinema doğdu. 1950’li yıllarla birlikte daha önce bahsettiğimiz değişen yeni
ekonomik ve toplumsal koşullar altında
Yeni Gerçekçi akım yönetmenleri ister istemez komediye kaydılar. Sinemasal form
özgür kaldı ve toplumsal eleştiri, çok yatkın olduğu bir yöne komediye yöneldi. Artık emek, eşitlik, refah kadar fantazi,
mistisizm ve imgelemde gerçeğin alanına
girmeye başlamıştı.51
Fellini ve Visconti’nin eserleri gibi prestijli ürünlerin yanı sıra genellikle tür filmleri Yeni Gerçekçilik sonrası İtalyan
Sineması’nı şekillendirdi. Faşizm döneminde geliştirilen ve savaş sonrası tekrar
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güncellenen komedi ve drama türünde
eserlerin yanı sıra fantastik ve düşük bütçeli kostümlü filmler Riccardo Freda, Mario
Bava, Rafaello Matarazzo gibi İtalyan popüler sinema yönetmenlerini doğurmuştur.
Yeni Gerçekçilik ise popüler sinema içinde
yeniden değerlendirilmiştir.52

3. Yeni Gerçekçilikten Sonrası
Yeni Gerçekçiliğin savaş sonrasında sanatsal ve ideolojik varlık göstermesine rağmen sonraki yıllarda benzer bir biçimde
etkili olamadığını bir önceki bölümde dile
getirmiştik. Biçimsel açıdan kroniğe dayalı yeni gerçekçiliğin daha sonra epik ya da
dramatik anlatıya dayalı bir gerçekçiliğe
dönüşmesiyle, gerçekçilik kavramı da genişlemiş ve yeniyle bağlantısını, daha eski
bir gerçekliğin yenilenmesi anlamını yitirmiştir. Sinemanın gerçeklikle ilişkisi daha
bir çeşitlilik kazanmış, ama bu yüzden de
daha karmaşıklaşmıştır. Ancak yeni gerçekçiliği yaygınlaştıran nokta, varlığını aynen koruyabilmiştir: Kitle iletişim aracı
olarak sinema, günümüzün ortak dramlarını bütün diğer sanat dallarına oranla daha fazla dile getirmek zorundadır; bu
malzemeyi değerlendirirken ise tarihsel ve
sosyo-politik perspektifi, yani tanıklığın
ahlakını seçmek zorundadır.53
Toplumsallığa bu bağlılık, İtalyan Sineması’nda bugün de vazgeçilmeyen bir çizgidir. Sanatsal ve sosyo-politik yaklaşımları
birbirine benzeyen İtalyan filmlerinin odak
noktasında zorunlu bir hümanizmin taşıyıcısı ve amacı olarak insanın durduğu kabul
edildiğinde genç yönetmenlerin pek çoğu
için gerçekliğin Marksist yorumunun en

güvenilir yolu oluşturduğu düşünülmüştür.
Yeni Gerçekçiliğin temelinde duran Marksizm daha sonra da genç İtalyan sinemacılarını etkilemiştir. Elio Petri, Damiano
Damiani, Mauro Bolognini Marksist bakış
açısıyla burjuvanın kendisiyle karşılaşmasını ve o sırada hüküm süren koşullara boyun eğen bir oportünist olarak kendini
kavramasını anlatır. Partileri tarafından ortada bırakılmış işçi sınıfının durumunu Yeni Gerçekçi bir tavırla dile getiren
Fransa’da Martin Karmitz (Coup pour
Coup-1971, Almanya’da Christian Ziewer
(Liebe Mutter Mir Geht Es Gut-1971) gibi
yönetmenlerin yanı sıra yine İtalyan Sineması’nın 1960 ve sonrası önemli isimlerinden olan Paolo ve Vittorio Taviani
kardeşler (Un Uomo da Brucciare-1961) ya
da Michalangelo Antonioni (Zabriskie
Point -1969) söz konusu akımı devam ettiren yönetmenler arasında yer almışlardır.54
Yeni Gerçekçilik ahlakı Francesco Rosi’nin (Salvatore G.-1961) ve Pier Paulo
Pasolini’nin ilk dönem filmlerinde (Accattone-1961) tarihsel ve politik sorumluluk
prensibi açısından gözlemlenir. Özellikle
genç bir kadın satıcısının hayatını anlatan
Accattone’de doğal mekanlarda amatör
oyuncu kullanımı ile anlatımda şekillenen
klostrofobi ve boşluk duygusu söz konusu
filmi Yeni Gerçekçilik Akımı içerisinde inceleyebilmemiz sonucunu doğurur. Yeni
Gerçekçilik Akımı etkisini yitirse de asla
kaybolup gitmeyen ve günümüzde bile etkinliğini sürdürebilen bir akım olmuştur.
Yeni Gerçekçilik Akımı’ndan etkilenen diğer önemli yönetmen ve filmlerinden örnek vermek istersek; Bernardo Bertollucci
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Il Conformista (1970), Ettore Scola ve Ceravamo Tanto Amati (1974)yi sayabiliriz.55
Savaş boyunca kullanımı mükemmelleşen 16 mm teçhizatı, alternatif dağıtım sistemine olanak sağlamıştır. Bu sistem yavaş
yavaş gelişti ve 1960’larda iyice yerleşmiştir. Film festivalleri ve sinema toplulukları
ortaya çıkarak, arkasında büyük Hollywood iş gruplarının desteği olmayan yönetmenler için etkili promosyon araçları
sağlamıştır. Bu ekonomik çevre küçük ülkelerde bile büyük sanatçılara uluslararası
pazara girme olanağı vermiştir. Avrupa ve
Asya’da kişisel, yenilikçi, türsel olmayan ve
doğrudan çağdaş konulardan bahseden yeni sinema tipi ortaya çıkmıştır. Hollywood’un pürüzsüz,
birbirine bağlı
profesyonel estetiğine doğrudan karşı çıkan Yeni Gerçekçilik, yukarıda belirtilen
etkenlerin de yardımıyla Hollywood’u kökten etkilemiştir.56
İtalya, Hollywood ve hatta Fransız Yeni Dalga Sineması’nı etkileyen Yeni Gerçekçilik Akımı, üçüncü dünya sinemalarını
da etkilemiştir. Özellikle faşist dönemde
açılan ve sonra sinema eğitimine devam
eden önemli okullardan biri olan Centro
Sperimentale di Cinematographia’ya eğitime gelen genç sinemacılar Yeni Gerçekçiliğin
etkilerini
kendi
ülkeleriyle
tanıştırmışlardır. De Sica’nın bir dönem
asistanlığını yapan Arjantinli Fernando
Bitti, ülkesine döndükten sonra kurduğu
sinema okulu ve çektiği Los Inundados
(1961) filmi ile Latin Amerika sinema dilinde önemli etkiler bırakmıştır. Yine Centro Sperimentale di Cinematographia’ya
okumaya gelen Kübalı Gutterrez Alea,

1959 Küba Devrimi’nin sanatsal tabanını
Yeni Gerçekçilik’ten aldığını belirtmiştir.57
Hindistan’ın dünyaca ünlü yönetmeni
Satyajit Ray sinemaya Bisiklet Hırsızları’nı
1950 yılında izledikten sonra başladığını
belirtirken, 1949 Devrimi’den sonra Çin
Sineması için Acı Pirinç toplumsal gerçekçi sinema için bir örnek olarak ele alınmıştır. 1960’ların Cinema Novo Akımı’nın
sembol isimlerinden Nelson Pereira dos
Santos ise film yapımı ile ulusal gerçekliklerin sentezinde, İtalyan Yeni Gerçekçilik
Akımı’nı örnek aldığını ifade etmiştir.58
Gerçekçilik, gerçekle olan uygunluğu
ele alır ve gerçek hakkındaki bilgilerimizi,
insanoğlunun bilmeye ve kavramaya ait kabiliyetlerinin mümkün olan en iyi uygulamalarından ayrı bir konu olarak tanımlar.
Bu durum, özün değişiminden çok görüş
açısının değişimidir. Gerçeği değiştirmeden; tüm çirkinlikleri, bayağılıklarıyla yansıtmayı
amaçlayan
İtalyan
Yeni
Gerçekçiliği, toplumu incelemek, toplum
ve insan gerçeklerini olduğu gibi yansıtmak, eleştirmek düşüncesiyle olguculuk
(positivizm) felsefesinden yararlanarak II.
Dünya Savaşı sonrası insanlığın yaşadığı yıkımı anlatırken, söz konusu döneme kadar
var olan tüm sinema anlayışını kökten bir
şekilde değiştirmiştir. İcadından yaklaşık
yarım asır sonra sinema üzerinde yapılan
“sinema bağımsız bir sanat mıdır yoksa
gerçeğin teknik olarak alımlanarak, tekrar
yansıtılması mıdır?” sorusuna bir cevap
oluşturmuş bir akım olan Yeni Gerçekçilik, sinemanın sanatsal bir anlatı formu
olarak mutlak gerçeği yansıtmaktaki başarısını ortaya koyarak, modern sinemanın
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ilk önemli akımı olmuş ve günümüz dünya sinemalarını etkilemeye devam etmiştir.
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Romandan Sinemaya
Uyarlama Örneği Olarak “Mutluluk”
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Özet

Abstract

Bu makalede romandan sinemaya
uyarlama tartışılmıştır. Türk sinemasında
son yıllarda görülen uyarlama örneklerinden biri olan “Mutluluk” filmi bu çalışmada bir roman ve uyarlama olarak
incelenmiştir. Ö. Zülfü Livaneli’nin romanı Mutluluk, 2007 Mart ayı içerisinde Abdullah
Oğuz’un
yönetmenliğinde
gösterime girdi. Roman ve film incelenip ikisi arasında bir karşılaştırma yapılarak öykünün ilerleyişi, anlatıcı, yazar
ve yönetmen bakış açısı ele alınmıştır.
Sonuç olarak bu makale Mutluluk filmini karşılaştırmalı olarak incelemeyi
amaçlamıştır.

This article discusses the process of
adaptation from novel to cinema. In
this study, Mutluluk (Bliss), which is one
of the recent examples of novel adaptation in Turkish cinema, was investigated. Ö. Zülfü Livaneli’s novel entitled
Mutluluk was incorporated to Turkish
cinema in March 2007, directed by Abdullah Oğuz. Accordingly, this study
compared the novel and the film taking
into consideration the progress of the
story, narrator, author and the viewpoint of the director. In conclusion, the
aim of this article was to investigate the
movie Mutluluk in a comparative way.
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Giriş
Sinema ve roman arasındaki ilişki iki sanat
yapıtının zaman zaman ayakta kalmasını
da sağlamıştır. Sinema ve romanın benzer
dinamikleri iki sanat dalının birbirinden
beslenmesini sağlamaktadır. Sinemanın,
anlatı potansiyelinden dolayı en iyi bağ kurabildiği ve yararlanabildiği alan görsel olmayan ama bir o kadar çok anlatılacak
ayrıntı olan romandır. Filmler de, romanlar da uzun ve ayrıntılı öyküler anlatabilirler. Romandan sinemaya uyarlamada
ayrıntıların yok olduğu da bir gerçektir ancak bu durum uyarlamanın başarısız olduğu anlamını taşımaz.
Uyarlama serüveni tarihte ilk Melies’in
filmi ile başlar. George Melies, (www.istanbulpostası.co). 1902 yılında sinema tarihinin “ilk bilim kurgu” filmini; “Trip to the
Moon - Aya Yolculuk” çekmiştir. 21 dakikalık filmde Jules Verne ve H.G. Wells’in
kitaplarından esinlenen Melies, büyük bir
savaş topu kullanarak aya yolculuk yapanların hikâyesini anlatır.
Bu serüveni hızla başka uyarlamalar izlemiştir. Uyarlamalar çeşitli olabileceği gibi tanımları da oldukça farklılık
göstermektedir. Sinema ve roman gibi iki
sanatın aynı anlatıları kullanarak benzer işler yapmaları beklentisinin ötesindedir
uyarlamalar.

Sinema ve Roman
Sinema ile roman anlatımı arasında temel
farklar bu ilişki içinde ilk göze çarpanlardır.
Sinema gerçek zamanda işlenmesi gerektiği için çok sınırlandırılmıştır ancak ro-

manlar canları istediklerinde bitebilirler
(Monaco, 2001, s.49). Sinema ve edebiyatın birer kitle iletişim aracı olduğunu unutmamak gerekir. Her iki sanat dalı da
kuşkusuz aynı amaca hizmet vermektedirler. Ürettikleri eserlerin kitleler tarafından
kabul görmesi ve estetik zevke hitap etmesi. Roman uyarlamaları yoluyla edebiyatın
içerdiği kültürel değerler, sinema aracılığıyla geniş izleyici kitlesine ulaşırlar (Uğurlu,
1992, s.146). İzleyici özellikle tercih ettiği
görsel anlatımda ve hareketli görüntüde
romandakinden daha fazlasını bulabilir.
Bunun tam tersi durumlarda söz konusudur. Romanı okuyan okuyucu, izleyici konumundayken
romandan
aldığını
perdeden alamayabilir. Zaman kısıtlaması sebebiyle yönetmenler eserdekini en
fazla 2-3 saatte anlatmaya çalışmaktadırlar. Bu da bilgi eksikliği veya olay örgüsünde atlamalara neden olabilir.
Romandan sinemaya uyarlama gerçekleşirken olayların çoğu ayrıntısı, aktarımda
kaybolur. Romanda varolan malzemenin
bir film içerisinde üretilmesi oldukça zordur. Dolayısıyla uyarlamalarda birebir aktarım başarısız olur.
Romanlar yazarları tarafından anlatılır.
Yalnızca onun bizden görmemizi ve duymamızı istediğini görür ve duyarız (Monaco, 2001, s.50). Romanın ve filmin gelişimi
arasına hareketli malzeme girmektedir. Romanda öykü ile anlatıcı arasındaki ilişkiyi
bulan okuyucu, filmde öykü ve görüntü
arasındaki ilişkiye dikkat etmektedir. “Roman, gerçekmiş gibi sunulan kişiler arasında geçen olayları anlatan, bize onların
ruhsal durumlarını, yazgılarını yaşadıkları
serüvenleri tanıtan oldukça uzun, düzyazı
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tıcı birçok işlev yüklenebilir. Olmuş ve o
biçiminde yazılmış bir imgelem ürünüanda olan kurmaca ya da gerçek olayları
dür.” (Kıran, 2000, s.52). Romanın tanıanlatır. Böylece birincil işlevi anlatmak olur.
mında da görülen bazı öğeler sinemaya
Bu olayları yorumlamak şu ya da bu kişi
aktarılırken görüntüden yararlanılarak gerhakkında bir yargıda bulunmak, konu hakçekleştirilmiştir. Örneğin yazı dilinde kişikında fikir söylemek vb…için olaylara mülerin ruhsal durumlarını anlatıcının
dahale de edebilir. Herkesin alay ettiği,
ağzından detaylı bir biçimde okuyabiliriz
kişisi Quasimodo’dan şikayetçi olan Notre
ancak sinemada kişilerin ruhsal durumları
Dame de Paris adlı romanın anlatıcısı buna
ancak görsel malzemenin yardımıyla anlaörnek gösterilebilir (Kıran, 2000, s. 52).
tılabilir.
Sinema ve roman birer kitle iletişim
Mutluluk romanında, üçüncü kişi anlaaracı olmakla birlikte öykü anlatma araçla- tıcı tarafından anlatılana bir örnek olarak;
rıdırlar. Her ikisinin de ortak özelliğini
“Kuşun boynuna tutunmuş olan Meryem’in
oluşturan öykü, yalnızca romanın ve filmiçi mutlulukla doluydu.; serin tatlı rüzgarlar
lerin sahip olduğu en önemli faktör değil,
boynunu, omuzlarını, kuşa sıkıca tutunmuş
fakat aynı zamanda bir araçtan diğerine akçıplak bacaklarını okşuyor, içine tatlı ürpertarılabilen en önemli unsurdur. (Erus,
meler salıyordu.” (Livaneli, 2004, s.5).
2000, s. 48)
Livaneli’nin eseri, 3 kişinin kesişen yollarını
ve mutluluğu arayışlarını anlatıyor. 17
Mutluluk’a Karşılaştırmalı
yaşındaki Meryem, amcası tarafından tecaBir Bakış
vüze uğruyor ve Van Gölü’nün kenarında
Mutluluk romanı Kasım 2002 yılında Rem- bir çoban tarafından baygın halde bulunuzi Kitabevi tarafından basılmıştır. Roman, yor. Meryem karakteri romanın başında,
Van Gölü’nün kenarında tecavüze uğramış başına gelen bu olayla oldukça talihsiz bir
Meryem’in kendini kaybettiği an ile başlar. kız olarak karşımıza çıkıyor. Meryem’in
Meryem’in kendini kaybetmesi ile rüyaya doğumu, annesinin doğumda ölümü ve lageçiş aşamasını kaleme alarak başlayan ki- netli bir kız evlat olarak dünyaya geldikten
tabın ilk satırlarından itibaren esrarengiz sonra kendisini hiç affetmeyen bir teyze ve
ve ikilemli bir hava okuyucuya hakim olur. üvey annenin elinde hırpalanışını, tecavüz
Tüm roman, üçüncü kişi anlatıcı tarafın- olayından sonra öğreniyoruz. Kadınlığa
dan anlatılır. Romanın yazım başarıların- adım attığı ilk günden itibaren töreler sebedan biri de, öyküye katılan kişilerle o biyle kendisinden ve kadın olmaktan neföyküyü anlatan kişiyi, okuyucunun ayırabi- ret ediyor Meryem. Bir izbeye kapatılıp
liyor olmasıdır.
cezasını bekliyor.
Çoğu zaman, öykünün dışında kaldığı için
bu anlatıcıyı belirlemek zordur. Ne adı bilinir ne de hakkında bir bilgi vardır. Anla207

“Meryem’in kendisini kara düşüncelere
kaptırdığı saatlerde, Van gölü kıyısındaki
tozlu kasabadan 1300 kilometre daha ba-

tı’da iki kıta üzerine kurulmuş İstanbul şehrinde, Prof. Dr. İrfan Kurudal gibi şatafatlı bir isim ve unvan taşıyan, kırk dört
yaşındaki adam hafif bir çığlık atarak uyandı.” (Livaneli, 2007, s.22)

Burada romanın diğer bir karakteri İrfan Kurudal karşımıza çıkıyor.
İstanbullu Profesör İrfan Kurudal romanın batıya dönmüş yüzü. Romanda,
Doğu ve Batı’nın anlatılış biçimi, karakterler ve yaşadıkları, olaylar örgüsü ile karşımıza çıkıyor. Herşeye sahip gibi görünen
Profesör aslında depresyonda, yaşadığı
çevre, olaylar, sevdiği kadın, akademik
dünya ve geçmişinde yaptığı hatalar İrfan’ın depresyonunun nedenleri, ancak en
büyük sebep; ölüm korkusu. Yaşlanmaya
başladığını fark eden profesör, yaşadığı
bunca yılın yalan olduğu, ve istemsiz bir
hayat geçirdiği gerçeği karşısında zayıf düşüyor. Uykusuz kalan, ilaçlarla ayakta duran, kendisini bulmak için yollar arayan bu
adamın çaresizliğine uzun süre tanık oluyoruz.
“Profesör’den 1400, Meryem’den ise 100 kilometre daha doğuda, Gabar dağlarında kar
altındaki bir tepenin eteklerine kurulmuş
olan askeri karakolda Cemal büyük bir zevkle titreyerek uyandı.” (Livaneli, 2007, s.33).

Meryem’i öldürmek üzere görevlendirilen, kendisine tecavüz eden amcanın oğlu,
askerden yeni dönen Cemal’dir. Cemal’in
askerliği, işsiz bir genç iken delikanlının
hayatta duruşunu ve bakışını değiştiriyor.
Gabar dağlarında PKK’ya karşı komanda
olarak görev yapan Cemal’in askerden
dönmeden önceki günlerine ve de teröre

tanık oluyoruz. Zorlu askerlik koşulları ve
yaşadığı ikilemler hayatın gerçeklerine bizi
biraz daha yaklaştırıyor. Cemal döner dönmez babası ona Meryem’in kirlendiğini ve
cezasının belli olduğunu anlatıyor. İstanbul’a doğru yola çıkan Cemal ve Meryem
trende iki gün geçiriyorlar. Bu iki gün içerisinde romana yan karakterler dahil oluyor. Yan karakterlerin dahil olmasıyla
birlikte Türkiye’nin bir diğer gerçeği olan
siyasi görüş farklılıkları irdeleniyor. İstanbul’u karşıki dağın ardında zanneden Meryem, kendi cahilliğine şaşırırken okuyucu
bu saflığa inanıyor. İstanbul’da gördüklerini tüm detaylarıyla kafasına kazıyan Meryem, Cemal’in abisinin evine yaklaştıkça
hayrete kapılıyor. Burada İstanbul’un iki
farklı yüzü anlatılıyor. Cemal ertesi sabah
Meryem’i öldürme planlarıyla kalkıyor, erken saatte evi terk ediyorlar ve bir viyadüğe geliyorlar ancak Cemal Meryem’i
öldüremiyor. Buradan sonra o belirsiz yolculuk başlıyor ve olayların akışı değişiyor.
Bir askerlik arkadaşından kendisine yol
göstermesi için yardım isteyen Cemal, kendi memleketinde babasının öğrettiği dini
kuralların ve törelerin ne kadar yanlış olduğunu da rastlantı sonucu öğreniyor. Bu
olayların gelişimi içerisinde romanda karşımıza Türkiye’nin bir başka toplumsal sorunu “Türban” çıkıyor.
Meryem, Cemal ve İrfan’ın yollarının
kesişmesi romanda filmde olduğundan
farklı olarak karşımıza çıkıyor. “İnsan insanın zehrini alır.” Düşüncesiyle bir araya
gelen bu üçlünün maceraları okuyucuda izler bırakıyor. Cemal ve Meryem’in kaldığı
kıyıya demirleyen İrfan, bu iki köylünün
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yemek davetini kırmıyor ve barakalarına
konuk oluyor ancak filmde Cemal ve Meryem’in tekneye konuk olduğunu görüyoruz. Romandaki farklılık bu iki saf ve cahil
köylünün ilk gördükleri kişiye güvenip ıssız bir koyda teknelerine gitmelerinin gerçeklik
duygusunu
yansıtmayacağı
düşüncesini akla getiriyor. Roman ve filmde bir çok farklılık göze çarpıyor. Mutluluk ve yolculuk hikayesi olan bu roman,
içinde terörden türbana, töreden cinayete
bir çok toplumsal sorunu barındırıyor.
Filme baktığımızda da, ne kadar gerçekçi, ne kadar bizden, ne kadar Türk bir
hikaye diye düşünmeden edemiyorsunuz.
Film önemli bir yaraya parmak basıyorken
roman Türkiye’nin toplumsal sorunlarını
ele alıyor. Filmde ki bizden olanın bize verilmesi durumu, herhangi birimizin başına
gelebilirdi hissi ile izlememize sebep oluyor. Aynı Babam ve Oğlum filminin ilk sahnesinde olduğu gibi “herhangi birimiz
olabilirdik” hissi çok hakim oluyor izleyiciye. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde dünyaya gelenler Babam ve Oğlum
filminin ilk sahnesinden etkilenmişlerdir.
Mutluluk’un empati kurmamızı sağlayan
yanı ise Meryem ve Cemal’in İstanbul’a
gelmesiyle başlıyor. O koca viyadükten
aşağı atılmayı bekleyen Meryem, İstanbul’da aynı kaderi paylaşan yüzlerce genç
kızdan sadece birisiydi, Türkiye’de ise milyonlardan biriydi. Babam ve Oğlum’a giden izleyici ağlayarak salondan çıkarken
“bir şaheser” diye söz etti filmden ve film
son yılların en büyük gişe başarılarından
birini kazandı. DVD’si, posterleri, soundtrack’i derken bir Babam ve Oğlum furyası

başladı. Mutluluk da kulaktan kulağa, fısıltı gazetesinin o eşsiz yöntemleri ile iyi sayılabilecek bir gişe hasılatı ve bilinirlik
kazandı. Ama bir fark vardı Mutluluk’u diğerlerinden ayıran...
Zülfü Livaneli’nin o içinde kaybolduğunuz romanı....Barnes and Noble’ın her
yıl yüksek edebi değer taşıyan romanlara
verdiği büyük yazar ödülünü Zülfü Livaneli’ye kazandıran roman, Fransa’da “Ayın
Kitabı”, Amerika’da “Sonbahar Döneminin Kitabı” seçildi. 2002 yılında yayımlanan roman, gündem yaratan ve sarsıcı bir
filmle sinemalarda yerini aldı. 16 Mart
2007’de gösterime giren filmin başarısı, romanın Mart 2007’de Remzi Kitabevi tarafından 41. kez basılmasını sağladı. Mutluluk
romanı Amerika’da sonbahar döneminin
kitabı seçildi bununla birlikte New
York’un en büyük yayınevlerinden biri
olan St. Martin’s Press tarafından Bliss
adıyla yayımlandı. Barnes and Noble Amerika’daki 1000 kitabevinde “Yeni Büyük
Bir Yazarın Keşfi” başlığı altında Mutluluğu özel bir vitrinle sunuyor ve kitapla ilgili olarak şu görüşlere yer veriyor:
“Arka planında yabancı ve gizemli bir kültür bulunan Bliss, yaşamları içinde yaşadıkları toplumun kısıtlamaları ve çelişkileri
yüzünden parçalanan üç bireyin kışkırtıcı
öyküsünü anlatıyor. Livanel’nin ustalıkla
yazılmış bu romanında , üç kişinin yolları
beklenmedik bir şekilde kesişiyor, her biri
özgürlüğe ve ikinci bir şansa doğru yola çıkıyor.”(www.ans.com.tr).

Romanın 41. basımı tükenmek üzereyken, Film 14-20 Aralık 2007’de 35.haftada
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son kez gösterildi, bu tarih itibariyle filmin
gişesi 590.106 sayısına ulaştı, hasılatı ise
537.256.50 olarak kayıt edildi (Kenda Dağıtım A.Ş).
Amerikan Entertainment Weekly dergisi 20 Ekim tarihli sayısında Mutluluk için
çok yüksek kabul edilen B+ notunu veriyor ve şu yorumu yapıyor:
“Modern Türkiye’deki siyasi ve dini baskıdan kaynaklanan kişisel mücadeleleri nasıl
resmetmeli? O.Z Livaneli, Mutluluk’ta meseleleri temsil eden karakterler seçme yoluna gitmiş. Tecavüze uğradığı için ailesinin
gözünden düşen saf genç kız Meryem; askerlik deneyiminden büyük bir psikolojik
darbe alarak çıkmış olan ve Meryem’i öldürmekle görevlendirilen Meryem’in kuzeni Cemal, ve bu ikilinin ülkeyi kateden
seyahatleri sırasında arkadaş oldukları, materyalist yaşamından bıkarak amaçsızca denize açılmış olan Profesör İrfan. Livaneli,
Türkiye’deki yaşamdan zengin sahneler sunarak ve üç kahramanın iç dünyalarını incelikli bir biçimde betimleyerek Mutluluk’u
klişelere düşmekten kurtarıyor. Mutluluk
kayıp, sevilesi ruhların buluşmasının hikayesi.” (http://www.ew.com/ew/books/reviews/0,,,00.html).

Uluslararası bilinirliği olan eseri sinemaya uyarlayan Abdullah Oğuz, Mutluluk’un
kitabını okuduğumda ben bu hikayeyi perdede görmek istiyorum demiştim” diyor...
Sinematografik potansiyeli yüksek olan
eser, Abdullah Oğuz’un dikkatini çekmiş.
Genellikle edebi ağırlığı olan eserlerin sinemaya uyarlanmasının daha zor olduğu
bilinir. “İyi kitaplar kötü kitaplara göre daha zor filmleşir” demiştir John Updike

(Erus, 2000, s.8). Romandan sinemaya
uyarlanan filmlere karşı önyargı olduğu da
bir gerçektir.
Yapılan pek çok araştırma ve ankette
uyarlamaların beğenilmediğine dair sonuçlar muhteliftir. Kahramanların şekillenmesi, olaylar, dil, mekan kurgusu okuyucunun
hayal dünyasına bırakılmıştır romanda.
Okuyucu özgür olmak ister, kendi dünyasını yaratır kitabı okurken ve o dünyadan
sıyrılmak çok güç gelebilir. Kimine göre
okuduğu bir romanı perdede görmek çok
alışılmadık bir durumdur. Yaklaşımlar
farklılık gösterebilir. Filmler hayal dünyamızı altüst de edebilirler, şaşırtıcı şekilde
aklımızı da okuyabilirler. Seyirci, uyarlama
filmlere karşı bir duruş geliştirmiş gibi görünüyor, orjinal esere sadık olan okuyucu,
izleyici konumuna geçtiğinde muhalif bir
tutum sergiler. Orjinal eser okuyucunun
kaynak metnidir.. İzleyici konumunda ki
okuyucu eserin vurgularını, olayların gelişimini ve karakterlerin özelliklerini orjinal
eserdeki gibi görmek ister. Bazen sinema
diline aktarılan eserlerde büyük değişiklikler hatta kendini yeniden yaratma görülebilir. Bu durumda bazı okuyuculara göre
esere sadık kalınmamasından dolayı filmin
başarılı olması mümkün değildir. Eserden
habersiz izleyici için ise bu durum geçerli
değildir. Diğer bir durum ise birebir esere
sadık kalan ama yine de başarılı olamayan
uyarlamalardır. Sinema ile edebiyat arasındaki ilişki uyarlamaların üretimini sağlamıştır ancak bu ilişki kötü ve iyi
uyarlamaları da yaratmıştır.
Mutluluk, romanın yazarı Zülfü Livaneli’ye göre başarılı bir uyarlama. “Öykümün
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ruhu filme yansımış” (Mutluluk Filminin
Galası: Youtube) diyor Livaneli. Romanı
okuduğunuzda, her bölümde ayrı bir hikaye ayrı bir film yattığı görülüyor. Karakterlerin her birinin hayat hikayesine uzun
uzun yer verilebiliyor. Anlatıcılar her bölümde değişiyor, anlatılan konudan çıkıp
başka bir konuya geçiş rahatlıkla gözlemleniyor. Sinema ve Roman arasındaki temel
farklılıklar, uyarlamalarda kendini gösteriyor. Uyarlama bir filmin, başarılı olması romana ne kadar yakın durduğu ile ilişkili
gibi görünsede sadece romanın can alıcı
karakterleri ve olayları ele alınarak da gerçekleşebiliyor. Mutluluk da buna bir örnek
olabilir. Mutluluk’un romanını okuyan okuyucunun, filmi izlediğinde “romanda bu
olay böyle olmuyordu ki” diyebileceği çok
sahne olduğunu görüyoruz. Ama bu, filmin kötü bir uyarlama olduğuna işaret
eden bir durum gibi gözükmüyor.. İyi
uyarlama romana sadık kalan uyarlama mıdır? sorusu uyarlamanın tanımı içinde gizli olabilir. Uyarlama, başka bir eserde ki
öğeleri yeni bir sanata uygun şekilde aktarmak ve yeni bir sanat eseri meydana getirmektir diyebiliriz (Erus, 2005, s.17). İyi ve
kötü uyarlamalar için de birçok çerçeve çizilmiştir. Uyarlamalar yapılırken bilindiği
üzere yeni bir eser, yeni bir öykü yaratılır.
Bu durumda romana sadık kalmaktan
uzaklaşmak mümkündür. Birebir uyarlamaların perdeye aktarılırken romandan sıyrılıp yeni bir eser yaratma çabası
çoğunlukla farkedilir ancak başarılı uyarlama olabilmek için benzerlikler kurmak
kuşkusuz gereklidir. Aksi halde esinlenme
veya yorumlama olur. Mutluluk filmi, film

sanatının gereklerine göre kaynak romanı
uyarlamaya çabalamış ancak, romana sadık
izleyici, filmde yönetmenin bir uyarlamacı
değil de, bir yaratıcı konumunda bulunmayı tercih ettiğini farketmiştir. Uyarlamalarda katı kuralların olmadığı, yönetmenin
kamerasıyla ve kurgu yöntemleri ile bir
eser meydana getirirken romana sadık kalmanın zorunlu olmadığı bilinir. Yönetmen
kendini heyecanlandıran öğeleri kullanarak
yeni bir eser yaratmış, bir yorumlama ve
karakterlerin birebir benzeşmesi dışında
romana sadık kalmamış ve bu uyarlama ile
de oldukça başarılı olmuş.
Mutluluk filmi, göl kenarında baygın
halde bulunan Meryem’in hikayesiyle başlıyor. Tecavüze uğrayan Meryem uzun süre gün yüzü görmeden hakkında alınacak
kararı bekliyor. Karar belli, töreler Meryem’in kirlendiğini söylüyor. Köyün ağası
olan Meryem’in amcası “Rabbilalemin
kimseyi namus ile imtihan etmesin” dedi
bir kere, çare yok Meryem ölmeli Meryem
kirlendi, “böyle yaşayamaz, yaşayabilemez”. Bu görev Meryem’in amcasının oğlu askerden yeni dönen, uzun süre
dağlarda PKK ile savaşmış Cemal’e düşüyor. Meryem, İstanbul’a doğru yola çıkarken ölüme uğurlanıyor. Kitap ise
Meryem’in rüyası ile başlıyor. Rüyanın kabusa dönüştüğü noktada Meryem’in tecavüze uğradığını anlıyor okuyucu. Filmde
tecavüz sahnesi, Meryem’e nerde, nasıl ve
kim tarafından bu kötülüğün yapıldığı tüyler ürpertici bir şekilde filmin sonunda karşımıza çıkarken kitabın başında Meryem’e
kimin tecavüz ettiği belirtiliyor. Hikayenin
en can alıcı noktalarından biri son sahne-
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ye aktarılırken, Özgü Namal’ın etkileyici
oyunculuğundan faydalanılmış. Özgü Namal (Meryem), 44. Antalya Altın Portakal
Ulusal Film Festivali’nde “En İyi Kadın
Oyuncu” ödülüne bu rol ile sahip olurken
rol arkadaşı Murat Han (Cemal), “En İyi
Erkek Oyuncu” ödülüne layık görüldü.
Filmin sonunun kitabın başı olması,
olaylar zincirinin en önemli halkasının,
okuyucu tarafından bilinmesi de hesaplanarak, filmin sonunda beklenmedik şekilde karşımıza çıkıyor. Filmin üçüncü ana
karakteri Profesör İrfan Kurudal yaşadığı
ölüm korkusu ve benliğini bulmak isteğiyle evini, işini, camiasını ve eşini bırakarak
uzun bir deniz yolculuğuna çıkıyor. Bu üç
karakterin yollarının kesiştiği noktada sırlar
da ortaya dökülüyor. Kitap ile filmin arasında, olayların gelişiminde farklılıkların
ortaya çıkışı İrfan, Meryem ve Cemal arasındaki ilişki ile başlıyor. Filmde Meryem’in bakışlarından ve süzüşlerinden
Cemal’e ilgi duyduğu anlaşılıyor, ancak romana baktığımızda Cemal ve Meryem arasındaki nefrete, İrfan ile Meryem
yakınlaşmasına tanık oluyoruz. Meryem’in
korkularından ve küçüklüğünden beri peşini bırakmayan kurallar silsilesinden sıyrılmasına yardımcı olan İrfan, ona şefkat
ve koruma duygusunun hakim olduğu hisler besliyor, Meryem ise İrfan’a minnet duyuyor ve kendi değimiyle onu, Hızır
Aleyhisselam’ı olarak tanımlıyor. Bu ilişki
içinde Cemal’in yeri ise, uzaktan onları
seyretmek ve kin dolu duygular beslemekten ibaret. Filmde Meryem ve Cemal’in
arasındaki ilişki, Cemal’in Meryem’i öldürememesi, onu koruması ve İrfan’dan kıs-

kanması Cemal’in Meryem’e ilgisi olduğu
izlenimini uyandırıyor. Romanın sonlarına
doğru geldiğimizde tüm bu soruların, Büyükelçi ve İrfan arasındaki konuşmada yer
aldığını ve eleştirildiğini görüyoruz. Kızın
tecavüze uğradığını ve Cemal’in kızı öldürmek üzere görevlendirildiğini ancak yapamadığını büyükelçiye anlatıyor İrfan.
Büyükelçi Cemal’in belki de Meryem’e aşık
olduğunu söylediğinde ise, İrfan “İşte bu
tam Hollywood klişesi olur” diyor. Seyirci
olarak biz de “Film, bu Hollywood klişesinden mi yararlanmış acaba?” sorusunu
sormadan edemiyoruz. Romanda yer alan
bu diyaloğun devamı bu histen kurtulmamıza sebep oluyor. Büyükelçi, “Gerçek hayat bazen Hollywood klişelerine rahmet
okutacak kadar kitch’tir.” diyor ve noktayı
koyuyor (Livaneli, 2004, s.60).

Sonuç
Film ve roman, bu üç karakter üzerine kurulu olaylar örgüsünden oluşuyor. Her iki
eserden de etkilenmemek mümkün değil.
Film sanatının gerektirdiği ölçüde roman
uyarlanmaya çalışılmış. Roman, Türkiye’nin pek çok sorununa karakterler üzerinden dokunduruyor. Töre cinayetleri, din
istismarı, terör, işsizlik, PKK, Kürt sorunu, politik taraflar ve tartışmalar, türban
sorunu ve Hizbullah...
Film romanının karakterlerini ve ana
olayını yakından takip ederken bir çok
noktada romandan ayrılıyor. Film, romana sadık olmadığı halde iyi bir film olarak
değerlendirilebilir, en önemlisi romanın yazarı filmi beğeniyor. Yönetmen kendi he-
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yecanını olayları zaman zaman değiştirerek
zaman zaman yoktan var ederek dile getirmiş. Seçilen oyuncuların başarısı, mekanların benzerlik göstermesi, hatta filmin,
zihnimizi okuduğunu düşündüğümüz sahneleri, romana sadık izleyiciye ustalıkla geçiyor.

Kaynakça
Kitap
ERUS, Zeynep Çetin: “Romandan Sinemaya Uyarlamalar: Gerçekleştirilme
Süreci Açısından Bir Değerlendirme”,
Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Maltepe Üniversitesi Yayınları, sayı:1, İstanbul, 2000.
ERUS, Zeynep Çetin: Amerikan ve Türk
Sinemalarında Uyarlamalar, Es Yayıncılık,
İstanbul, 2005.
KIRAN Z. Ve Eziler Kıran, A., Yazınsal Okuma Süreçleri; Dilbilim, Göstergebilim ve Yazınbilim Yöntemleriyle
Çözümlemeler, Seçkin Yayınevi, Ankara,
2000.
LİVANELİ, Zülfü: Mutluluk, Remzi
Kitabevi, İstanbul, 2007.
MONACO, James: Bir Film Nasıl Okunur?, Çev: Ertan Yılmaz, Oğlak Yayıncılık, İstanbul, 2001.
UĞURLU, F., ‘Edebiyat ve Sinema’,
Anadolu Üniversitesi İletisim Bilimleri Fakültesi Kurgu Dergisi, 1992, (sayı: 11),
135-151.

213

İnternet
Mutluluk filmi Ana Sayfası. http://
www.ans.com.tr (13 Mayıs 2007)
Entertainment Weekly Dergisi “Book Reviews” http://www.ew.com/ew/books/reviews/0,,,00.html (20 Ekim
2005)
Oktay, Kaan. Sinema Tarihinin En İyi
On Bilim Kurgu Fikmi. http://www.istanbulpostasi.com/Sinema/Genel/2004/12/22/Bilimkurgu/index.html (18 Ekim 2007)
Film
Mutluluk, Abdullah Oğuz, 2007, Kenda Dağıtım A.Ş

214

Yrd. Doç. Dr. Uğur BATI*

Postmodern Impacts on the
Consumption Patterns, Activities
and Theories

*

Özet

Abstract

Bu çalışma, postmodern olarak adlandırılan tüketim biçimini araştırıp, postmodernizm
sürecinde
yaşanan
bazı
konuları aydınlatmayı amaçlamaktadır.
Makale kapsamında yürütülen araştırma, tüketim etkinlikleri üzerindeki postmodern dönemde oluşan etkileri ortaya
çıkarmak, bu tip bir tüketimin anlamını
araştırmak ve yapısını ortaya koymak
amacıyla, bütünce olarak belirlenen
reklamları ve tüketim biçimlerini örnek
olarak ortaya koymaktadır. Çalışma
kapsamında, postmodern olarak adlandırılan tüketim biçiminin temel karakterlerinin
üst-gerçeklik,
parçalanma,
öznenin merkezleştirilmemesi, nostaljinin
metalaştırılması ve marka topluluğu biçimi olduğu belirtilmiştir. Bunun yanında,
konunun oldukça ayrıntılı olduğu vurgulanmış ve bu nedenle konu hakkında
daha ayrıntılı bir çalışma gerçekleştirmenin zorunluluğu ifade edilmiştir.

This paper investigated the postmodernist notion of consumption and attempts to identify some of the
concerns raised by postmodern. The
study proposes a methodology based
on showing sample case advertisements and consumption forms for the
revealing postmodern impacts on consumption and for interpreting the
meaning and understanding the structure of such consumption forms. In the
research, it’s stated that from the postmodern perspective on consumption,
hyperreality, fragmentation, decentring of the subject, commodification
of nostalgia and brand community
forms are essential characteristics.
However, it’s reveal that this subject is
highly comprehensive and the evaluation of the conclusions would be a subject
for
a
wider
and
more
comprehensive study.
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Introduction
It’s a fact that postmodernism is hard to
define, because it is a concept that seems
in a wide sort of disciplines or areas of
study, including literature, music, art, communications, architecture, film, fashion,
technology and sociology. It’s difficult to
build it contextually and historically, or because it’s not certain exactly when postmodernism commences. Postmodernism
is such an intricate notion, or set of ideas,
that is highly controversial even among
postmodernists themselves. The term has
come into sight as a field of academic
study since the mid-1980s. At this point,
from a literary perspective the main features of postmodernism is only apprehensible by thinking about the movement
from which postmodernism appears to
come into being. This means that postmodernism is essentially an analytic notion
which emphasis the differences and diversity of former movements. All the premises like ambiguity, simulation, collage,
pastiche, parody, bricolage, irony, playfulness de-differentiation, anti-foundationalism, desire, hyperreality and deja vu can be
considered as the qualifiers of the situation called ‘postmodern condition’ that in
an constant way, compose the daily practice of the contemporary life.
In addition to these features, many
scholars argue that that consumption is
the most crucial representation of postmodernism in contemporary life. Theoreticians who have formed a notion of
postmodern society (e.g. Firat and
Venkatesh, 1995; Van Raaij, 1993; Elliott,

1994; Baudrillard, 2004) or a late modern
society (e.g. Jameson, 1994; Featherstone,
1996; Giddens, 1991), which is distinct in
quality from former structure of society
which is identified as modern, set consumption as a main aspects of such a society. These discussions state that
consumption and culture based on consumption are the basic characters of postmodernism rather than production. In
relation to this, social theory is nowadays
concentrating on consumption as playing
a key role in the way the daily life is constructed, and it can be discussed that consumption practices have the central role in
giving meaning to life through consumption (Van Raaij, 1993). Furthermore, when
we look at the social theories about everyday life practices including consumption,
in recent years, many thinkers like Barthes,
1990, 1999; Bocock, 1997; Debord, 1967;
Kellner, 1988; Jhally, 1988; Best, 1991;
Harvey, 1999; Firat, 1991; Jameson, 1994;
Venkatesh, 1995; Baudrillard, 2003 have
examined the relationship between consumption and culture.
It is suggested in these studies that in
postmodernity the consumption of symbolic meaning, especially through the use
of advertising, style of architecture, form
of entertainment, choices of consumption, etc., figure as a cultural commodity,
allows the potential consumer with the
chance to assemble, perpetuate and communicate identity and social meanings.
These studies confirm that social ‘reality’
is constructed for human beings through
structurations that are crucially determined by the economic that, in turn, has
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to be mediated by the symbolic (Harvey,
1999; 74). The signification of the consumption, classification of the consumption and identification of cultural
meanings and images that are intended for
the product constitute the postmodern aspects of consumption and naturally promotion activities. In postmodern phase of
consumption, the process of consumption is liberatory, paradoxically combining
both the ‘real’ and the imaginary. In relation to this, in this type of consumption
model called as postmodern, one can consume objects, symbols, and images.
In the light of above-mentioned fact,
in this paper, we aim to provide a comprehensive framework for the postmodern
consumption style which is cultural
process and symbolic processes in consumption. This paper presents the some
aspects of postmodern marketing and advertising which is the signifier of postmodern marketing, too. In relation to this,
we aim to go on to show how in various
domains of consumption activities become highly symbolic acts that are invested with meanings derived from
cultural frameworks. For this aim, we try
to identify the cultural meanings and images that are intended for the product.
Moreover, this paper presents what sort of
gender, status, age, lifestyle, time, and
place meanings are sought for the product, what values and orientations in postmodern promotion practices and
especially advertising are applied?
In the theoretical part of the study, we
deal with the theoretical issues concerning

the postmodern consumption and its
foremost characteristics in which symbolism and spectacle are dominant. Moreover, the article discusses the postmodern
approach to consumption in the frame of
hyperreality, retro style, brand community,
customization, fragmentation and decentring of the subject. The article also argues
that imagery consumption styles of postmodernism which may further confuse an
already confused postmodern consumer.
Based on these theoretical part, the article
provides indicators of the nature of postmodern consumption and proposes a
methodology based on texture analysis for
interpreting the meaning and understanding the structure of such consumption
styles called as postmodern. This second
part analyzes we aim to undertakes the
ambitious task of diagnosing the postmodern condition and its implications for
consumption style by the help of selected
sample case analysis as a corpus. While
making this, key features of postmodern
marketing and symbolic consumption and
brands in postmodern marketing are in
the key role of this subject. This part discusses the material condition of postmodern ads focusing on changes in the
advertisements’ messages and consumer
market especially in terms of key features
of new type of marketing styles that is
postmodern marketing. It is assumed that
this thesis broadly intends to underline the
conclusions of the intersections of postmodern condition and postmodern impacts on consumption.
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inant message found in all the brand ads
Consumption and
‘Postmodern’ Consumer Society and promotional acts are the same; buy,
In the past one hundred years however,
the notion of mass consumption has revealed; enormous numbers of people now
consume a variety of relatively cut-price,
industrially-mass produced products. A
suggestive change in the social and economic structure has emerged, where consumption activities has become “the idiom
of daily life” (Ewen, 1976: 187). Radically,
mass consumption has altered the understandings, views and expectations of our
society. Some important questions come
to mind; How did this happen? Where did
this prominent shift in society come from?
Well, the move to a culture of consumption was basically caused by the needs and
demands of production, the social turmoil
and unrest resulting from a new industrial
lifestyle, and the proliferation of promotional activities.
Today’s society which is identified its
mechanism about consumption is purely
highly consumptive. People now consume
mass produced commodities in abundance continuously. They are encouraged
to consume, consume, and consume: we
buy, use, and discard to live. They wear
Ray Ban sun glasses, drive Honda cars, use
Nokia mobile phones, listen to CDs, eat
packaged foods, live in apart houses,
watch Philips TVs, and so on. They are
bombarded by powerful advertising and
promotional messages that tell them how
they should look, how they should act,
what they should buy etc., etc. The dom-

buy, buy. There is an important point
about this. Through the mediation of consumption practices, we firstly buy to accomplish our needs: basic ones and not-so
basic ones and not-needs. This last sentence intends the crucial characteristic of
contemporary consumption practices. Relevant to this, concerned to consumption
is nowadays the identification that the
consumer does not make consumption
decision merely from products’ features
but from also from their symbolic meanings (Douglas, 1982; McCracken, 1988;
Giddens, 1991; Dittmar, 1992; Gabriel and
Lang, 1995). As consumption constitutes
a key role in providing values and meanings for the creation of the consumer’s
personal and social world, so all the promotional activities are identified as one of
the prominent sources of these symbolic
values and meanings (Elliott, 1997). These
cultural values and meanings are transferred to brands and brands often used as
symbolic resources for the construction of
consumer’s social worlds (Mick and Buhl,
1992). This is the process, so broadly and
from this point of view, consumption has
become a cultural ideal. There are many
indications of this tendency which recognized ‘postmodern’ in essence that have
an impact on social theories and everyday
life practices1.
Social theory is now focusing on consumption is the major premises of postmodern culture (Firat, 1993). As
mentioned above, the postmodernism
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perspective on consumption has recently
acquired the attention of many scholars
(Brown, 1993; Van Raaij, 1993; Firat and
Venkatesh, 1993, 1995; Venkatesh, 1990;
Baudrillard, 2003). Truly, these scholars
have claimed that postmodernism may
considerably affect the way that consumption practices are realized in consumer’s
daily life. Besides, Sociologist Ritzer (1998:
1) comments that “postmodern society is
seen as being more or less synonymous
with consumer society”. Ritzer remarks
also Jameson (1994) and Featherstone
(1996) as exemplars related to this comments. Importantly, Cova who is one of
the most crucial researchers about postmodernism has interesting insights in that
subject:
“…Recent aspects of our life in general
and of consumption in particular have reflected the existence of a major current,
the postmodern, that has lately run strong
as we stumble toward the dawn of the new
millennium. Today our culture is postmodern, our manufacturers are post-Fordist,
our economies post-industrial, our gender
relations post-feminist, our literature postnarrative, our politics post-Marxist, and
our physics post-Big Bang” (Cova, 1996:
494-99).

form prevails. Therefore, consumption
should not be valued in relation to its usevalues -products’ functionality or consumer’s functional needs-, but essentially
in relation to sign-values, as signification.
Thus, postmodern consumption experiences lay stress on the dominancy of spectacle and hyperreality forms rather than
‘real experience’ (Firat & Venkatesh, 1995:
251). In the light of above-mentioned
view, the purpose of this paper has been
to provide an objective overview of the
emergence of a social phenomenon,
called as postmodern consumer culture,
and to debate the influences this phenomenon may have on the consumption practices, particularly in the perspective of its
core characteristics.

Methodology in the Search of
An Answer: “What are the
Postmodern Impacts on
Consumption and
Promotion Style’’

In this work, we aim to interpret the epistemology of consumption, a specific part
of social theory called as postmodern cultural theory, by conducting an analysis of
the consumption literature as it has developed so far. The analysis performed in the
In the essence of these cites, theoreti- following pages will focus on how the
cians imply the importance of a “central highlights of consumption have partly dirole in giving meaning to life through the verted the researchers’ interest from the
symbolic consumption.” For instance, theory and focused it broadly on the
French theoreticians Baudrillard affirms method.
It’s clear that few concepts have enthat for the consumers commodity-form
is the dominant to one where the sign- joyed more popularity both inside and
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outside academia in recent years than
postmodern impacts on consumption.
According to this view, postmodernism
has an increasing impact on the consumption practices including people’s preferences about their entertainment style,
accommodation styles, travel practices and
promotion of these activities, marketing
practice, and especially advertising. Postmodernism consumption practices which
have held in common state the fundamental role of consumption to construct the
social world (Featherstone, 1991). In addition to this, consumption activities are
symbolic and not exactly functional, or
price-based essentially. In postmodernity
the distinction of products from their
basic function is determined by the signifier from the sign. (Firat et al., 1995;
Brown, 1995). The second crucial implication for postmodern consumption of
this perspective is that postmodern consumers create their identity through consumption which has dynamics of self, the
symbolic meaning of goods and the role
played by brands. In this connection, other
aims of study are determined as follows:
• What is the general ambience of the
postmodern consumer culture? What
mood does it create? How does it do this?
• To study how consumer culture operates in postmodernism, we’ll examine the
phenomena that it structures, people’s
everyday consumption practices in the
view of postmodern cultural theory.
• What about aesthetic decisions of
postmodern consumption, especially
related with the reality concept?

Central to above prominent premises,
postmodern consumption practices possess in a ground a number of distinctive
characteristics are discussed by important
theoreticians. Firat et al. (1995), best
known researchers about postmodern
consumption, argue that postmodern conditions tend to be hyperreality, fragmentation, decentring of the subject,
juxtapositions and reversals of production
and consumption (Firat, Dholakia, and
Venkatesh, 1995: 40-56.) Second crucial
view about postmodern consumption
which is discussed by Stephen Brown
states that hyperreality, fragmentation, dedifferentiation, chronology, pastiche, antifoundationalism, pluralism are the core
features of postmodern consumption
(Brown, 1995: 106-107). In addition to
these well-defined features, consumption
in the postmodern culture is also characterized by the commodification of nostalgia, usage of collage style, postmodern
intertextuality of consumption text and
brand community style (Hirschman, 2000;
Kozinets, 2001; Cova, 1997; Cova ve Cova
2002; Goldman ve Papson, 1994; Goulding, 2002; Holbrook, 1993; O’Donohoe,
1994; Mick and Buhl, 1992; Stern, 1992).
However, these mentioned characteristics of postmodern consumption penetrate
each other. Therefore in these researches,
characteristics of such a consumption style
are collected into five headlines. According
to these approaches, within the analysis of
research, areas of this research focus to
show the essential characteristics of postmodern consumption will be as follows:
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1. Hyperreality;
2. Fragmentation;
3. Decentring of subjectivity;
4. Commodification of nostalgia;
5. Brand community form of consumption.
This research’s attention will be given
to these major concerns in the postmodern consumption styles with the help of
sample advertisements and consumption
forms selected as corpus. Selected corpus
consists of Absolut Vodka Berlin; Energizer
Bunny; Levi’s; Harley-Davidson advertisements, and the promotion of Harley Owners Group which is the brand community of
Harley-Davidson brand.

Products as Image in the
Hyperreality Forms with the
case of Absolut Vodka
It can be said that hyperreality is the most
prevalent representation of postmodernism on the postmodern consumption
scene. In the postmodernist perspective,
it’s accepted that people look for the “simulated reality” rather than an extant reality (Baudrillard, 2003). It is stated in
fat-free fat, beefless beef, decaffeinated
coffee, alcohol-less alcohol, and sugar-free
butter (Brown, 1999). Postmodern consumption images, in which reality is represented as a hyperreality, are constructed
through the deprivation of authenticity
and purity essentially (Baudrillard, 2003)
As a postmodern form, hyperreality notion is directly related with Guy Debord’s
notion of the society of the spectacle. Ac-

cording to this view, in a society of the
spectacle “everything that was lived directly has moved away into a representation (Debord, 1996). Baudrillard who is
the theoretician of hyperreality form
states this phenomenon as a representation of the thing replacing the thing and
‘hyperreal,’ where signs refer only to signs
in a society of the spectacle (Baudrillard,
2003: 31).
Absolut Vodka, Swedish Vodka, is totally type of postmodern text with its
many characteristics. It has abandoned the
basic principle of modern marketing,
which motivates firms to promote their
advertising only those elements of public
culture that is consistent with the various
meanings of the brand like trust and price.
As an example of postmodern text or hyperreality forms, Absolut Vodka campaign
put into agendas the pleasure of the ads,
with little or no value including the
“meaning” of its images. Absolut, depicted
in Figure 1 is special point for the style of
iconic campaign. In this elite advertisement that ran in select publications, Absolut advertisement has focused on the
iconic bottle shape as the representation
of Berlin Wall’s downfall. This advertisement of brand has showed the representation of Absolut’s bottle design in a
unique way. Absolut is bent upon attaching
the “bottle” icon to any person, pop art,
famous personalities, architectural feats,
place, or thing that achieves recognition in
the popular cultural world of societies. For
example, one advertisement of the brand
features Hollywood icon James Dean as
the bottle icon. Another shows Neil Arm-
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strong stepping out on the moonscape-in
fact on the bottle- In the campaigns brand
easilytry to create identification with the customers. Brand its world famous advertising
campaign use metaphor and humour.

Decentring of the Subject with
the case of Energizer Bunny
The self and identity discussion is vital
subject for postmodern cultural theory.
The self is discussed in postmodernity in
terms of its place and dominancy for social system but also its relation with consumption as something the person creates,
partially through consumption (Giddens,
1993; Gabriel and Lang, 1995; Thomas,
1997; Solomon, 2002; Goulding, 2003).
The postmodern consumer practices are
realized primarily turning self into symbolic
project, which the individual must essentially construct with symbolic materials.
Consumer lives in a symbol-rich environment and the meaning connected to any
event, person or object is clinched by the
clarification of these symbols. This is also
part of socialization process. And, in this
socialization process the position of subject is crucial. When we think of modernism period while subject was in the
centre, with the postmodernist movement
a notion called as decentring of the subject has been argued nowadays.
A decentred subject is the opposite of
centredness where individuals are imperceptibly identified by their segmentation
class like social class, age, occupation, demographics, etc. But, this is the expression
of classical segmentation criteria of classi-

cal marketing period of past. Today’s contemporary consumer is extremely different from modern cultural theory which
emphasizes the centredness of individual
(Firat and Shultz, 1997: 183-207). The
consumer which exists in the centre of the
modernist movement is an individual with
a mind that can be free from the natural,
much centred, self-conscious, emotional
limitations of the body and has unity of
goal or aim. (Rorty, 1979). But in postmodern project condition has changed.
With postmodernist movement, the consumer is not conceptualized to be the centre of the postmodern cultural project.
Therefore, an acceptance of customer and
consumer decentredness intends that segmentation, targeting and positioning have
moved, changed. Moreover, in this new
formation subject is inconstant not authentic and is no longer centred (Gergen,
1991). Thus, subject in the formation of
postmodern consumption has ability to be
represented by different images, objects
and person. Postmodern subject may be
represented different selves by switching
products that represent the images (Blattberg and Deighton, 1991: 5-14). Here, example of Energizer advertisement as a
case analysis shown in Figure 2 indicates
that postmodern consumption style which
is playing personalities of postmodern
consumers through “look-alike” images of
advertisements to provide energy, excitement and fun. In the postmodern cultural
project which lays stress on decentredness
of the subject, stabilization of identity for
individual is now arguable. The cinematicplay heroes of postmodernism like Bat-
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man and Superman, dream-heroes of
Zorro, cyber-punk heroes of Matrix are
examples of subject-less notion of postmodern project. Energizer Bunny which is
the most important icon of the century
for pop culture is the replacement of
human with non-human object which is
animal. In the ads bunny-figure is used in
the context of western films. Bunny and its
mallet struggle with its enemy in the funny
environment. This is the type of postmodern individuality which implies decentredness.

Fragmentation Rethinking the
Invention of Collage with the
case of Harley-Davidson
In terms of the postmodern approach to
consumption, fragmentation of segments
into smaller parts, and the positioning
these products for different segments are
the basic characteristics. In accordance
with this, its own complement of carefully
positioned products is commonplace
(Brown, 1995). Initially, in the fragmented
environment the mass market is replaced
by niche markets, by smaller market, by
micro markets, segments increasingly homogeneous in character. Increased global
competition, combined with rapid technological change, flexible manufacturing systems and real-time data analysis and
communication makes possible the customizing of individual products, with the
consequent increase in product offerings
and product categories (Thomas, 1997:
54). The notion of fragmentation defines

the rarely resembles of media formats like
advertisements, programs, media, music
videos, situation comedies. It’s claimed
that these media products have no situated
unified or defines themes in postmodern
epistemology. Especially, disconnected
and multi-form life styles of postmodern
consumer are in important place for the
discussion. Postmodern cultural theory
characterizes the fragmentation of identity and fragmentation of individual into
a multitude of personalities. This is a way
for a chance or preference towards different ways of constructing identity, being,
and life styles by realizing different consumption activities in different times. In
related with this, a notion called as ‘bricolage market’ is discussed for a long time
within marketer’s environment (Firat ve
Shultz, 1997: 183).
The consumer is further fragmented in
terms of the different images one represents in different situations and at different times. The same image, same clothing,
same manner of speaking and acting,
same personality will not make the person
likeable and/or presentable in all situations since the cultural expectations from
the different roles one plays (parent, lover,
friend, employee, manager, teacher, shopper, etc.) are quite different. (Brown, 1994:
27-53). And then, the fragmentations
around consumption practices in our
everyday life experiences, we see that they
dominate the advertising forms especially.
Consider our examples shown in the Figure 3. Our sample advertisement is “Build
your Harley” Harley-Davidson advertise-

223

recycling earlier genres and styles in new
contexts broadly (advertising, film/TV
genres, and fashion, architecture, images,
typography, and hair styles). Nostalgia
commonly refers to a psychological characteristic of individuals who occur to have
a desire or interest for the past (Davis,
1979). Nostalgia is not only memory; it’s
an idealized past which belongs a social or
personal experience. It’s popular with
postmodern cultural theory with the area
of cinema (Lee, 1993), advertising (Stern,
1992; Brown, 1999), and consumption
(Davis, 1979; Goulding, 2002). This common conception emphasis on ‘packaging
history’ for the promotional aims. This
style is called as ‘packaged past’ or ‘retro
style’ which implies the presentation of
social, cultural and popular icon of the
past (Ooi, 2001).
The dynamics of nostalgia are related
with postmodern epistemology that encapsulates the tangible and intangible aspects of the events, people, and objects
for the consumption effectiveness. The
agendas behind history, we see that many
examples are seen for brands which use
these concepts. Jeep Wrangle- automotive
firm- celebrates its fiftieth year with a net
on the market which is the retro jeep
model taken from fifty years ago. HarleyDavidson is an ‘authentic’ American motorRetro Marketing and the
cycle firm has celebrated its 100th
Commodification of Nostalgia
anniversary year with big events about
with the case of Levi’s Jeans
brand’s heritage. Absolut, the Swedish
Nostalgia and retro style are today popu- vodka, has put on the market in the world
lar subjects for postmodern consumption with a big advertisement campaign, formpractices. Nostalgia and retro styles mean ing with an imaginary history of the

ment. This is the typical view of ‘collage
advertisement’ form. The purpose of this
Harley collage is to cause the consumer not
with a centred idea or cognition in a fragmented way. It’s the representation of
fragmented moments of consumption experience and an expansion of fragmentation. The notion of customization and
collage related with fragmentation are the
tool here. Within the concept of collage,
‘the death of the wholeness’ is under consideration. To lay stress on the concept of
mass-customization, Harley-Davidson motorcycle is constructed by smaller parts of
it- like wheels, tire, handle bars, bag, keys,
etc. - by realizing collage. As a matter of
fact, these parts of motorcycle have
formed not only a whole Harley motorcycle, but also a Harley user. In fact, this is
the stressing of individual’s choices to create unique identity. This advertising of
Harley-Davidson motorcycles is a metaphor
for individuality clearly. This ads metacommunicates indifference to instant look
or the style. Differing from the modern
tradition of this advertisement, it portrays
goods with signs of individuality. The
blankness in the Harley-Davidson ad is itself
turned into a signifier for the customization.
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brands. Moreover, Porsche firm put on
market S-Type model again looks like immortal Mark II model), Lee Jeans (firm put
on market 101 S model which is used by
legend Marilyn Monroe), Arzum, Eti
Wanted, Ford Transit, BMC, etc, are other
examples from Turkey and around the
world. In our sample depicted in Figure 4,
Levi’s, jean firm, is promoting itself by
means of 1960’s old type-motor-guy. He’s
looks like the clone of James Dean who
represents the crazy-guy image of 1960’s
and the brand image of Levi’s. Its slogan
refers to past models and image of the
brand which is ‘Our models can beat up
their models’. This case is the style of the
last generation, the excitement of the
next, and, this is the brand image of Levi’s
in the past, and the image of the today.

Brand Community as a Part of
Postmodern Consumption
Aesthetics with the case of
Harley Owners Group
It is claimed that the pressure of consumer society and the fragmentation of
society, in fact, individualism is accepted
as one of the most important characteristics of postmodern society by many researchers (Firat and Shultz, 1997; Firat and
Venkatesh, 1993; Elliot, 1997). Although
it’s assented that the importance of one’s
own difference and one’s own individuality is the essence for postmodern theory,
another view claim that our era can not be
understood as a period of individualism
totally (Cova and Cova, 2002, 595-621).

According to this view, people are choosing to join in different social, proximate
and temporary groupings which are appropriate for creating the social link or interactivity among people. Thus, apart
from individualism the second view of
postmodernism state that social dynamics
and characteristics of postmodern society
consist of various experiences, emotions,
and sharings within various groups. Community and ‘tribes’ metaphors are used to
explain these dynamics.
Brand community which is the subjects
of this part as a postmodern consumption
form is related with this second view. A
brand community is a specialized, non-geographically bound community, based on
a structured set of social relationships
among admirers of a brand (Muniz ve
O’Guinn, 2001: 412-432). According to
this, as a specialized form, the core of
brand community consists of branded
good or service. The model of ‘brand
communities’ is constructed by the research of McAlexander and Schouten
(2002, 38-54) about brand loyalty of Harley-Davidson motorcycles. But, Harley-Davidson is not the single example about this
model. Whether their product is a computer, an automobile, a sport’s equipment
or a jean, an increasing number of companies try to construct a brand community
around their brands to provide long-lasting brand loyalty. Therefore, a growing
number of brands, from Volkswagen Beetle
to Citroen 2CV, from Snap-on which is repairmen service to Grateful Dead which is
rock music group and also a powerful
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brand can deepen brand loyalty by creating or supporting ‘brand communities’.
Within above-mentioned groupings, postmodern consumer can find values, interactivities and relationships constructed by
means of brand identities. At this point,
‘’consumer find that there can be real
value, for example, in bringing consumers
together with each other and the company
in situations where they can share experiences, opinions, and ideas...Companies try
to provide giving their customers something they really care about. It’s all about
reciprocity,” notes McAlexander who is
one of the theoreticians of brand community model.
When we look at our case depicted its
advertisement in Figure 5, we can see special promotional style called as ‘pure postmodern.’ It’s the calling of Harley- Davidson
brand to its enthusiasts to join a Harley-adventure. It’s the calling of Harley enthusiasts to their son. Relative to this, slogan of
the advertisement is ‘Son, You’ll Go far in
This Organization’. It’s the promotion of
brand community which is Harley Owners
Group constructed around Harley-Davidson
brand. Maybe, Harley-Davidson is not the
single one which puts into practice brand
community model, but the unique. Apart
from brand management perspective,
HOG-types communities which are
ephemeral usually, consist of members
who are searching for identity. Brand promoters or brand users admit that Harleyowners don’t want only performance,
price, innovation or high technologies
which are functional things. So why are

the reasons that consumers buy a Harley?
What do Apple, Citroen, Harley Davidson,
and LEGO have in common? Brand’s expertise and Harley users utter that they buy
this vehicle thanks to its spirit. Spirit, here,
is marked by brand’s identities. Brand’s
identity is signified by a shared values, rituals, consciousness, and traditions, and a
sense of moral responsibility. All these
components are provided by brand’s various events and facilities. During their organizations and facilities, Harley users went
to numerous rallies on their Harleys. In a
basic principle, they discovered the “Harley experience”-including interacting and
sharing with their fellow motorcycle enthusiasts. Moreover, Harley educator who
is selected from Harley owners teach new
Harley owners such skills as basic and advanced driving skills and driving off-road,
the companywent all-out to form a social
atmosphere built on an understanding of
the concerns, values, and lifestyles of their
owners. “This says to the owner is clearly,
‘this brand cares about consumers.” In a
conclusion, in this festivals and organizations it’s created a special relationship
among the enthusiasts, the brand, and
other customers.

Suggestions For Future
Research
Although postmodernism provides important and valuable perspectives on and
insights into contemporary consumption
understanding, we have to state that this
subject is highly comprehensive and the
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evaluation of the conclusions would be a
subject for a wider and more comprehensive study. For this reason, every essential
characteristics of postmodern consumption might be subject for different articles
at a distant each other. Papers which exemplify the aesthetic and philosophical
side of postmodern consumption using
content and semiological analysis will be
valuable to understand subject. Particularly an ethnographic study that is carried
out about brand community will be beneficial to postmodern consumption activities. Finally, we advice that a better
understanding of the underlying postmodern consumption practices and postmodern consumers can be used by
marketers to obtain competitive advantages in an unstable, changeable and complex and unstable marketplace.

Conclusion
This paper explored the notion of consumption in postmodernity as it affects
postmodern cultural theory. First, it investigated the general views to postmodern cultural theory at the level of
consumption. Second, it explained an general glance to comprehend the current
‘postmodern’ consumer society. Third, it
related this framework to postmodern
consumption conceptualizations and particularly the essential characteristics of
postmodern consumption.
In the light of above-mentioned theoretical context, postmodern impacts to
consumption practices approach to consumption are shown as follows:
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• Consumption has to be studied for its
functional and symbolic features relative to aesthetic aspects.
• Relative to its symbolic aspects, it’s
stressed that postmodern version of
reality is different and the reception of
images in which reality is represented
as a hyperreality. In this framework, it’s
stated that the differentiation between
the real and the represented disappears
in postmodern approaches.
• It’s explicated that fragmentation is
one of the visible characteristics of
postmodernism. In this fragmented
structure, consumers are required to
create meaning from consumption activities and all the consumption activities include socially situated codes,
concepts and myths.
• It’s claimed that postmodern consumers are required to create their
identity through a collage of fragmentary images and authentic images created by nostalgic accents.
• It’s considered that by the continuously changing consumption practices
and places, the consumer is not conceptualized to be the centre of the
postmodern cultural project.
• It’s believed that brand communities
to be real, interactive, significant structure that allow people to identify themselves in terms of brand’s values,
rituals, consciousness, and traditions in
consumer culture.

Notes
The subject of this article is taken
from the writer’s thesis named as “Harley-Davidson Case in the Development
Process of Consumer Culture: “The
Semiological Analysis of HarleyDavidson Printed Ads in 100 Years and
Harley Owners Group (H.O.G.)”
which was presented in Marmara
University, Institute Of Social Sciences
in the year of 2005.
1

In fact consumption has also macro
socio-economic contents, clearly. For
example, our country’s economic well
being is largely measured by how much
we are consuming. If our spending
slows too much, the economics become alarmed.

2
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Abstract

Bu makalenin amacı şirket birleşmelerinde iç iletişim ve örgütsel bağlılığın,
kültür çatışması üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırmamız, şirket birleşmelerinde, kurum içi iletişim iyi idare
edildiği takdirde, çalışan sadakatinin
artacağı ve buna bağlı olarak da kültür çatışmasının azalacağı iddiası üzerine kurulmuştur. Araştırma, bankacılık
sektöründe, şirket birleşmesi ya da satın alma sürecini yaşamış iki farklı kurumdan
47
kişinin
katılımı
ile
gerçekleşmiştir. Kurum içi iletişim, örgütsel bağlılık ve kişi-kurum uyumuna ilişkin
veriler anket çalışması ile toplanmış ve
değişkenler arasındaki ilişkiler SPSS istatistik programı ile analiz edilmiştir. Analizlerin sonucunda duygusal bağlılığın,
kişi-kurum uyumunu manidar seviyede
belirlediği saptanmış ve kuruma yönelik iletişim çalışmaları arttıkça duygusal
bağlılığın da doğru orantılı olarak arttığı tespit edilmiştir. Makale, araştırma
sonuçlarının değerlendirilmesi ve ileriki
araştırmalar için önerilerin getirilmesi ile
son bulmuştur.

The aim of this paper is to investigate the
effects of internal communication and organizational commitment on culture conflict measured by person-organization fit.
The study conveys that well managed
corporate communication increases
commitment and helps to minimize the
negative effects of culture conflict which
result from mergers or acquisitions. The
study collected data from 47 participants
in two firms in the banking sector which
have recently gone through a merger or
an acquisition. The data were collected
by questionnaires designed to measure
internal communication, organizational
commitment and person-organization fit.
The relation between the variables was
analyzed by using the SPSS statistical program. The findings show that affective organizational commitment significantly
predicts person-organization fit and organization oriented internal communication significantly increases affective
commitment. The results are discussed
and suggestions for further research are
presented in the paper.
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Giriş
Küreselleşme ile birlikte artan rekabet, hızla gelişen teknoloji ve büyüyen pazar payları şirketlerin ayakta kalma, varlıklarını
devam ettirme mücadelelerini zorlaştırmaktadır. Şirketler iş dünyasının yenilenen
norm ve gerekliliklerine uyum sağlayarak,
küresel rekabet ortamına ayak uydurmaya
çalışmaktadırlar. Bu nedenle şirketler çeşitli ortaklıklar kurma ve stratejik işbirlikleri yapma yoluna gitmektedir. Şirket
birleşmeleri ve satın almalar; şirketlerin sinerji yaratmak, birbirlerinin bilgi birikiminden yararlanmak, kaliteyi artırarak
pazardaki paylarını büyütmek, kaynakları
birleştirerek daha az maliyetle yüksek cirolara ulaşmak ve rekabet avantajı elde etmek
gibi amaçlarla başvurdukları yöntemlerdir.
Şirket birleşmelerinin işletmelere getirdiği pek çok avantajın yanı sıra dezavantajları da vardır. Her şeyden önce iki farklı
şirketin birleşmesi, birbirinden çok farklı
organizasyon yapılarının ve kurum kültürlerinin bir araya gelmesi anlamına gelmekte
ve
entegrasyon
ihtiyacını
doğurmaktadır. Bu ihtiyaç, her bireyin
kendine özgü bir kişiliği olduğu gibi, her
kurumun da kendine özgü bir kişiliği olmasından kaynaklanmaktadır. Kurumların
farklı karakteristik özellikleri ve yapıları,
kültürlerini belirgin kılmakta ve onları diğerlerinden ayırmaktadır. Bu karakteristik
özellikler kültürün bir parçası olduğu için,
doğrudan veya dolaylı olarak kurumun
üretkenliğini, çalışanların moralini ve işe
olan tutumlarını etkilemektedir. İki farklı
kurum kültürünün bir araya gelmesi sonucu oluşan yeni kurum kültürünün içselleş-

tirilememesi bazı sorunlara yol açmaktadır. Bu durum, çalışan ile kurum arasında
iletişimsizliğe, iletişim kazalarına, değişime
dirence, endişelere ve strese neden olmakta; buna bağlı olarak da kurumdaki kişikültür uyumu ve kuruma duyulan bağlılık
sarsılmaktadır. İç iletişim kurumdaki belirsizliği ortadan kaldırmak ve çalışan sadakatini artırmak için önemli bir araçtır
(Daft, 1991). Dolayısıyla şirket birleşmeleri sırasında, kurumda yaşanan ve kısa dönemde yaşanması beklenen değişim ve
gelişmelerin açık, şeffaf ve dürüst bir biçimde çalışanlar ile paylaşılması gerekmektedir.
Bu çalışma, yukarıda bahsedilen kavramlar arasındaki ilişkileri incelemek üzere
kurgulanmıştır. Bu bağlamda, iç iletişim,
örgütsel bağlılık, kurum kişi uyumu ve kültür çatışması arasındaki ilişkileri test etmek
için aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir:
Hipotez: Şirket birleşmelerinde uygulanan iç iletişim, örgütsel bağlılığı artırmakta ve kişi-kurum uyumu yoluyla
kültür çatışmasını azaltmaktadır.

Kurumsal İletişim ve İç İletişim
Kurumsal iletişim, bir kuruluş, dernek veya kurumun iklimini oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik tüm iletişim faaliyetlerinin
sistematik bir biçimde uygulanmasıdır
(Okay, 2005). Kurumsal iletişimden söz
edildiğinde daha çok kurum içinde yer alan
bireylerin birbirleriyle olan ilişkisi akla gelmektedir (Erdoğan, 2007). Dolayısıyla bu
araştırmada iç iletişim, kurumsal iletişimin
bir alt başlığı olarak tanımlanmaktadır.
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İç iletişim, kuruluşun misyonunu, vizyonunu, amaçlarını, değerlerini ve kültürünü çalışanlarının anlamasına, paylaşmasına,
benimsemesine yardımcı olan iki yönlü bilgi alışverişidir. Spindler (1989), iç iletişimin
kurumsal iklimi olumlu yönde etkilemek
ve kurum yönetimi ile çalışanlar arasındaki işbirliğini artırmak gibi önemli işlevleri
olduğunu vurgulamıştır. Peltekoğlu’na
(2007) göre, kurum içi iletişim karşılıklı güven ortamının yaratılması ve hoşnutsuzlukların minimum düzeye indirilmesini
sağlayan bir araçtır.
Şirket birleşmelerinde kurum ile çalışan
arasında bilginin sistematik bir biçimde
paylaşılmasını sağlayan iç iletişim, şirketlerde yaşanan bu değişim sürecinde yapılacak yeniliklerin ve uygulanacak yeni
stratejilerin çalışanlar tarafından dirençle
karşılanmadan kolayca benimsenmesine
yardımcı olmaktadır. Crowley’e göre
(1991), çalışanlar kuruluşların verimliliklerini etkileyen unsurlardan biridir. Çalışan
tanımı en üst seviyedeki yöneticiden hiyerarşinin en altında yer alan memur ve iş
görenler de dâhil olmak üzere geniş bir
grubu kapsamaktadır (Önal, 1997). Kurumların çalışanlarıyla kurdukları iletişim
dolaylı olarak onların verimliliklerini artırıcı ya da azaltıcı etkiye sahiptir.
İç iletişimin önemine değinen bir diğer
kaynak, kurumların çalışanlarına, verdikleri hizmetin sağladığı faydaları hatırlatmalarını ve aldıkları kararları çeşitli iletişim
kanalları vasıtasıyla iletmelerini önermektedir (Okay, 2005). Kurum içi iletişim formel iletişim ve enformel iletişim olmak
üzere ikiye ayrılmaktadır.

Formel iletişim, kurum hiyerarşisine
bağlı olarak ortaya çıkan iletişim biçimidir.
İletişim sadece kişiler arasında değil; bu kişilerin hiyerarşi içinde sahip oldukları konumlar arasında da oluşmaktadır.
Dolayısıyla, Daft (1990) formel iletişimi,
emir komuta zinciri ya da görev tanımı
doğrultusunda ele almıştır. Formel iletişim
kanalları, kurumsal hiyerarşi ile paralellik
göstermektedir (Bogner, 1993).
Bir örgütteki formel iletişim yapısı, örgütün kuruluş ve örgütlenme yapısına bağlı olarak hem bilgi akışını düzenlemekte
hem de sınırlamaktadır. Bir başka deyişle,
formel iletişimde, kişilerarası iletişim değil;
örgüt hiyerarşisine bağlı yönetsel iletişim
söz konusu olmaktadır. Formel iletişim de
kendi içinde dikey ve yatay olmak üzere
ikiye ayrılmaktadır. Dikey iletişim işletmenin hiyerarşik yapısı doğrultusunda hem
en üst düzeydeki yöneticiden aşağıya doğru, hem de en alt kademedeki çalışandan
yukarıya doğru kurulan iletişimdir. Yukarıdan aşağı iletişim, üstlerin astlarına ne
yapmaları gerektiğini anlattıkları süreçtir.
Aşağı doğru iletişimin temel fonksiyonu
bilgiyi şekillendirmek ve alt kademedeki
elemanların görev tanımlarını bildirmektir.
Kurum kültürüne ait bilgilerin çalışanlara
aktarılmasında çok sık kullanılan bir iletişim akışıdır. Bu iletişim akışı; iş emirleri,
emir gerekçeleri, işletme prosedürleri,
amaçları politikaları ve performans değerlendirmeleri yolu ile gerçekleşmektedir.
Üst yönetimden, hiyerarşinin alt kademelerine doğru komuta zincirini takip
eden aşağıya doğru iletişim, çalışanların
kurumsal politikalara, alınan kararlara, uy-
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gulamalara, amaç, kural ve sınırlamalara
ilişkin bilgi edinebilmeleri ve yine üstlerinden performanslarına ilişkin geri bildirim
alabilmeleri açısından önemlidir.
Kurumlar, yukarıdan aşağı iletişimde
yüz yüze toplantı, telefon, kısa not ve talimat yazıları, haber niteliğinde mektup, afiş,
bülten tahtası, eğitim kasetleri veya filmleri, faaliyet raporu, işçi el kitapçıkları, prosedüre ilişkin el kitapları ve diğer kurum
içi yayınları kullanmaktadır. Bu iletişim biçimi, karar ve politikaların merkezî olduğu
hiyerarşik kültürlerde daha sık görülmektedir.
Aşağıdan yukarıya iletişim ise kurum
hiyerarşisi içinde, komuta zincirine bağlı
olarak alt kademedeki eleman ve yöneticiden yukarıya doğru gerçekleşmektedir. Bu
iletişimin amacı, faaliyetler, kararlar ve alt
düzeydeki personelin performansı ile ilgili bilgi sağlamaktır. Daha katılımcı ve demokratik ortamları teşvik eden kültürlerde
sık rastlanan bu iletişim biçimi, birçok fikrin personel tarafından oluşturularak paylaşılması esasına dayanmaktadır. Yukarıya
doğru iletişim, astlardan üstlere giden
olumlu veya olumsuz mesajları içermektedir. Bu mesajları; verilen görevlere ilişkin
durum raporları, karar almada veya sorunları çözmede yardım istekleri, kurum geliştirmeyle ilgili öneriler, kurumla ilgili
duyurular, mesai programı değişiklikleri ve
yıllık izinle ilgili rutin istekler olarak sıralamak mümkündür.
Aşağıdan yukarıya doğru iletişimde kullanılan araçlar; yüz yüze toplantı, yazılı raporlar, notlar ve telefondur. Bunların
dışında, anket çalışmaları, çalışanlarla ve

sendika temsilcileriyle özel toplantılar,
şikâyet ve öneri kutuları veya çalışanlar ile
temasa geçecek özel araştırma komiteleri
gibi araçlar kullanılmaktadır.
Formel iletişimin diğer kolu olan yatay
iletişim, kurumda aynı seviyede olan kişiler
veya birbiri üzerinde doğrudan otoritesi
olmayan farklı seviyelerdeki kişiler arasında koordinasyonu artırmaya, iş bölümünü
geliştirmeye dönük iletişimdir. Bu iletişim
türü, bölümler arasındaki sorunların daha
hızlı çözülmesi, ekip ruhunun geliştirilmesi için gereklidir. Böylece bölümler arasındaki çatışma sınırlanır, tüm birimler hedefe
yönelik davranışı esas alır ve çalışanlar arasındaki güven duygusu artar (Erdoğan,
2007).
Enformel iletişim ise bilginin kurum
içinde resmi olmayan, dedikodu veya söylenti biçiminde yayıldığı iletişim biçimidir.
Doğal iletişim olarak bilinen bu iletişim türü, zaman zaman formel iletişimi destekleyerek kurum amaçlarına hizmet etmekle
beraber kimi zaman yanlış söylentilerin kurum içinde yayılmasına neden olmaktadır.
Bu tür söylentiler, özellikle yönetimin çalışanlardan bilgi saklamaya çalışması durumunda ortaya çıkmakta ve belirsizlik
yaşanmasına neden olmaktadır. Bu belirsizlik durumu, bilinmeyene duyulan korkudan kaynaklanmakta ve sonuç olarak,
kişiler korkularını destekleyen tüm unsurlara inanmaktadırlar. Bunu önlemek için,
formel iletişim kanallarını kullanarak, çalışanlara açık, doğru ve detaylı bilgiyi aktarmak gerekmektedir (Akıncı, 2003).
Okay’a göre (1999), kurum içi şeffaflığın sağlanması, verilen bilgilerin çalışanlar
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tarafından anlaşılması ve kurum hakkında
genel bir görüş birliğinin oluşturulması
için, kurumun mevcut konumuna, beklentilerine ve hedeflerine ilişkin bilginin güvenilir kaynaklardan gelmesi gerekmektedir.
Görüldüğü üzere, kurum içi şeffaflığı sağlamada iç iletişime önemli görevler düşmektedir. Akıncı’ya göre (2003), etkili bir
iç iletişim aracılığıyla çalışanlar kurumun
kültürünü, temel değerlerini, hedeflerini ve
görev tanımlarını daha iyi anlamaktadırlar.
Sonuç olarak, çalışanların içinde bulundukları kuruma karşı tutumları katılımcı ve
sahiplenici olmaktadır. Bu bilgiler ışığında,
şu sonuca ulaşmak mümkündür:
“Çalışanlara kurumun yaşadığı değişim
süreciyle ilgili, açık ve tutarlı bilgiler verildiği takdirde, çalışanların kuruma
karşı tutumları ılımlı ve katılımcı olacaktır.”
İç iletişim, şirket çalışanlarına kurum
kültürü hakkında bilgi verirken, şirket çalışanlarının kurumun kültürü ile bütünleşmelerine de yardımcı olmaktadır. Etkili bir
iç iletişim stratejisiyle, çalışanlar kurum
kültürünü benimser ve çalışanların kuruma olan inancı, güveni ve bağlılığı artar. Bu
bağlamda, iç iletişimin etkinliğiyle paralel
olarak artan ve kurum açısından büyük
önem taşıyan çalışan sadakati ve örgütsel
bağlılık kavramlarını incelemek yerinde
olacaktır.

Örgütsel Bağlılık
Modern yönetim kavramları arasında
önemli yer tutan kuruma bağlılık ve çalı-

şan sadakati, çalışanın o kuruma üyeliğinin
uzun süre devam etmesiyle ilgili kavramlardır. Çalışan sadakati, kültürel değerlere,
örgütsel bağlılık ise iş ve başarıya atıfta bulunur. Literatürde, örgütsel bağlılık genel
çerçevesiyle, çalışanın kuruma olan üyeliğini sürdürme isteği olarak tanımlanmıştır.
Çekmecelioğlu’na göre (2006), örgütsel
bağlılık, çalışanların örgüt amaç ve değerlerine ilişkin psikolojik bağlılığı olup, kişinin kurumda kalma isteğini tanımlar.
Örgütsel bağlılık, işe yönelik sadakat ve kurum değerlerine duyulan inançtan kaynaklanmaktadır.
Örgütsel bağlılık kavramının ölçümü
son dönemlerde pek çok farklı yazar tarafından ele alınmıştır. Meyer, Allen ve
Smith (1993) tarafından geliştirilen çok
boyutlu örgütsel bağlılık modeli en çok kabul gören ve kullanılan modellerden biri
olarak bilinmektedir. Bu modelde örgütsel
bağlılık, duygusal, zorunlu ve normatif olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır.
Duygusal bağlılık, çalışanları örgüte duygusal olarak bağlayan ve örgütün üyesi olmaktan memnun olmalarını sağlayan
bireysel ve örgütsel değerler arasındaki uzlaşmadan ortaya çıkmaktadır (Wiener,
1982; Kitapcı, 2006). Zorunlu bağlılık, kişinin işsiz kalması durumunda katlanması
gereken maliyetlere ait kaygılardan kaynaklanan örgüte devam etme bağlılığıdır. Normatif bağlılık ise ahlaki değerleri, inançları
içine alır ve çalışanların kurumda kalmayı
ahlaki bir zorunluluk olarak algılamasından kaynaklanmaktadır (Çekmecelioğlu,
2006). Bir başka deyişle, çalışan, sadakat,
görev ve sorumluluk gibi ahlaki hislerin-
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den dolayı kurumda kalmayı tercih etmektedir (Clugston, 2000).
Sonuç olarak, güçlü duygusal bağlılığa
sahip olan çalışanlar, örgütte kalmayı istedikleri ve o örgütü benimsedikleri için;
güçlü zorunlu bağlılığı olanlar, örgüte ihtiyaçları olduğu için; normatif bağlılığa sahip çalışanlar ise, örgütte kalmaya
kendilerini zorunlu hissettikleri için bağlılık duymaktadırlar (Demircan, 2003).
Yukarıda görüldüğü üzere, örgüte bağlılık çalışanın kurumu ile duygusal açıdan
birleşmesini ve özdeşleşmesini de içermektedir. Kişinin kurumu ile bütünleşmesi sonucunda, kişinin, kurumuna faydalı
olmak isteyeceği ve kimi zaman, kurum
içerisinde yaşanan çatışmaların çözümü
için çaba sarfedeceği düşünülmektedir.
Dolayısıyla, bu araştırma kapsamında, örgütsel bağlılığın satın alma veya şirket birleşmeleri
durumunda,
kurumda
yaşanabilecek çatışma üzerinde azaltıcı etkisi olacağı düşünülmüştür. Buna bağlı olarak alttaki başlıkta, kurum kültürü ve
kültür çatışmasının tanımı verilmiştir.

Kurum Kültürü ve
Kültür Çatışması
Kurum kültürü veya örgüt kültürü için,
“bir şirketin benimsediği hâkim değerler”,
“şirketin çalışanlarına ve müşterilerine yönelik politikalarına rehberlik eden felsefe”,
“bir örgütün üyelerinin paylaştığı temel
varsayımlar ve değerler” gibi birçok tanımlama yapılabilir. Bu tanımların ortak yönleri göz önüne alınarak, örgüt kültürü, bir
örgütün içindeki insanların davranışlarını

yönlendiren normlar, davranışlar, değerler,
inançlar ve alışkanlıklar sistemi olarak tanımlanmaktadır (Akıncı, 2003). Kurumun
çalışma şeklini ve faaliyetlerinin sonucunu
etkileyen inanç, değer, duygu ve düşüncelerin bütünü olarak da tanımlanabilen örgüt kültürü, çalışanların belirsiz ve
değişken koşullar altındaki ortak deneyimlerine göre şekillenmektedir (Erdoğan,
2007). İnsanlar sahip oldukları değer ve
kültür yapısı ile birbirlerinden farklı oldukları gibi, örgütler de özünde sahip oldukları yapı, değer ve kültürler itibariyle
birbirlerinden farklılık göstermektedir. Bu
farklılık, bir bütün olarak “örgüt kültürü”
kavramıyla ifade edilmektedir (Tozkoparan, 2001).
Bir kurumun DNA’sı olarak tanımlanabilecek olan kurum kültürü içerdiği farklı
karakteristik özellikleriyle kurumu diğer
kurumlardan ayırmaktadır (Friday, 2005).
Kurum kültürünün karakteristik özellikleri, doğrudan veya dolaylı olarak kurumun
işleyişini ve üretkenliğini etkilemekte; kurum içi tutum ve davranışlara yön vererek
çalışma iklimini şekillendirmektedir (Özkalp, 1999). Olumlu çalışma iklimi, yöneten ve yönetilen arasında uyum, formel
iletişime destek nitelikte enformel iletişim,
sosyal destek gibi unsurların sağlanmasında etkili olurken; olumsuz çalışma iklimi
yöneten-yönetilen arası çatışma, enformel
grupların işlememesi, sosyal desteğin yetersiz kalması gibi sonuçlar doğurmaktadır. Tutar’a göre (2005), elverişsiz çalışma
iklimini ortadan kaldıracak temel faktör
güçlü bir kurum kültürüdür. Kurumun düzen ve dirliğini sağlayarak kurumsal kural-
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ların sağlıklı bir şekilde işlemesine yardımcı olan ve kültür çatışmalarının ortaya çıkmasını engelleyen kurum kültürünün,
çalışanlar tarafından benimsenen kural ve
normlardan oluşması gerekmektedir.
Kurum kültürünü oluşturan değerlerin,
çalışan değerleri ile uyumlu olmaması durumunda kurum içinde sorunlar yaşanmaktadır. Literatürde, kurum değerleri ile
çalışan değerleri arasındaki uyumu tanımlayan kavram kişi-kurum uyumudur
(OCP). Kurumun değer, amaç ve beklentilerinin, kişi değerleri ile uyuşması durumunda gerçekleşen kişi-kurum uyumu iki
yönlü bir çaba gerektirmektedir. Dolayısıyla, kişi-kurum uyumunun gerçekleşebilmesi için, bireyin çalıştığı kurumun değerlerini
içselleştirmesi ve beklentilerine cevap verebilmesi; kurumun da bireyin değerlerine
saygı göstererek ihtiyaç ve beklentilerine
cevap verme çabası içinde olması gerekmektedir. Bu doğrultuda, kurum içi dengeler eşitlenmekte, çalışan ve kurum
arasında bir uyum sağlanmakta ve kurum
içi çatışma da azalmaktadır. Bu çalışma
kapsamında kurum- kişi değer uyumunun
ölçümü için Chatman ve O’Reilly’ in
(1986) geliştirdiği OCP’nin kullanımı uygun görülmüştür.
Şirket birleşmeleri ve satın almalar sırasında farklı değerler ve normlar içeren iki
farklı kurum kültürünün bir araya gelmesi
bazı sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu sorunlar içerisinde; çalışan ile
kurum arasında iletişimsizlik, kişi kültür
uyumsuzluğu, iletişim kazaları, değişime
direnç, endişe, stres, kuruma bağlılığın sarsılması ve dolayısıyla kültür çatışması yer

almaktadır.
Taraflardan birinin, diğer tarafın niyet
ya da hedeflerini engellemeye kalkıştığı
karşıt etkileşim olarak tanımlanan kültür
çatışmaları, genel olarak iki şirketin birleşmesi ya da bir şirketin diğer şirket tarafından satın alınması durumunda ortaya
çıkmaktadır (Daft,1990). Son otuz beş yılın verileriyle 2004 yılında gerçekleştirilen
bir araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, şirket birleşmeleri %55 ile % 85 oranları
arasında
başarısızlıkla
sonuçlanmaktadır (Carleton, 2004). Şirket
birleşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olan etmenlerin başında ise üçte iki oranla kültür çatışmaları gelmektedir.
Kurum içi kültür çatışmalarını indirgemek
için etkili bir iç iletişim şarttır. Wright’e göre (2008) satın almalar ve şirket birleşmeleri, kurumların iç iletişim faaliyetlerinin en
gerekli olduğu dönemlerdir. Şirket birleşmeleri ve satın almalar sırasında uygulanan
iç iletişim çalışmaları, şeffaf ve sürekli olmalıdır. Birleşme öncesi ve sonrasında, iç
iletişim faaliyetlerine devam etmek, iletişimin sürdürülebilirliği ve başarısı açısından
önemlidir (Fubini ve arkadaşları, 2006). Birleşme nedenlerini, birleşmeden doğabilecek
değişiklikleri, diğer kurumun değerlerini, etkili bir iç iletişim stratejisiyle çalışanlarla paylaşmak,
yeni kurum kültürünün
benimsenmesine yardımcı olacak ve kültür
çatışmalarını minimuma indirecektir.

Metod
Araştırmamız, bankacılık sektöründe faaliyet gösteren ve yakın dönemde satın alma
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ya da şirket birleşmesi yaşamış olan Finansbank ve Fortis üzerinde yapılmıştır.
Bu iki kurumdan çalışmamıza toplam 47
kişi katılım göstermiştir. Araştırma için gerekli veriler, 17 Mart 2008 ila 28 Nisan
2008 tarihleri arasında anket yoluyla toplanmıştır.
Anketin ilk bölümünde, kurum-kişi
uyumunu (P-O Fit) ölçmek için Chatman
ve O’Reilly’nin (1986) geliştirmiş oldukları “Kurum Kültür Profili” (OCP) testi kullanılmıştır.
Kurumun
değerlerini
tanımlayan bir takım ifadeler içermekte
olan bu testte, katılımcılardan, ifadelerin
kendi değerleriyle ne kadar uyuştuğunu değerlendirmeleri istenmiştir. Bu testte yer
alan sorular; (1) kesinlikle katılmıyorum’dan, (6) kesinlikle katılıyorum’a uzanan altılı ölçeğe göre derecelenmiştir.
Anketin ikinci bölümünde ise Meyer ve arkadaşlarının (1993) geliştirdikleri örgütsel
bağlılık testi yer almaktadır. Örgütsel bağlılık testindeki sorular ise (1) kesinlikle katılmıyorum’dan, (5) kesinlikle katılıyorum’a
uzanan beşli ölçek üzerinde değerlendirilmiştir. Bir diğer değişkenimiz olan kurum
içi iletişimi ölçümlemek için “Internal
Communication Toolkit” testi ve birleşme
ve satın alma ile ilgili hazırlanan altı soruluk test uygulanmıştır. Veriler toplandıktan
sonra SPSS 16 programı kullanılarak, sırasıyla güvenilirlik, faktör, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır.

ne ve araştırmanın hipotezlerini test etmek
için regresyon analizlerinin sonuçlarına yer
verilmiştir.
Araştırma kapsamındaki ölçeklerin iç
tutarlılık analizlerinin sonuçları aşağıdaki
tabloda sunulmuştur. Faktör analizi sonrasında elde edilen faktör değişkenlerinin her
birinin cronbach alfa değerleri faktör analizi tablolarında verilmiştir.

Tablo 1 İç Tutarlılık Analizleri
Sonuçları

Yapılan faktör analizlerinde OCP’nin
(KMO = 0.600 ve Bartlett testi 0,000 seviyesinde) varyansının yüzde 70’inin 4 faktör tarafından açıklandığı ortaya çıkmıştır.
Birinci faktörün (quartimax rotasyonundan sonra) varyansın yüzde 51’ini açıklayan (x = 0,972) önemli bir faktör olduğu
görülmüştür. Bu faktörün içeriğinde bilgi
paylaşımına açıklık, bireysel haklara saygı,
bireysel sorumluluk verme gibi etmenler
yer almaktadır. Bundan dolayı birinci faktöre “bireysel gelişime açıklık” adı verilmiştir. İçeriğinde kural odaklılık, ayrıntılara
dikkat etme, başarı ve sonuç odaklılık, rekabetçilik gibi etmenlerin yer aldığı ikinci
faktör ise varyansın yaklaşık olarak yüzde
9’unu açıklamaktadır (x = 0,948). Bu faktör içerisinde yer alan maddelerin içeriği
Bulgular
işin sonuçlandırılmasına ilişkin unsurlarBu bölümde, öncelikle yapılan iç tutarlılık dan oluştuğu için araştırmamız kapsamınanalizleri ile faktör analizlerinin sonuçları da “işe odaklılık” olarak adlandırılmıştır.
irdelenmiş ve ardından korelasyon analizi- Üçüncü faktör varyansın yaklaşık olarak
240

yüzde 5’ini açıklamış (x = 0,913) ve performansa göre ücretlendirme, yüksek performansa övgü, iş güvencesi gibi etmenleri
içerdiğinden “performans odaklılık” adını
almıştır. Dördüncü ve son faktör olan “yenilikçilik” altında ise yeni şeyler denemeye
istekli olma, risk alabilme ve bağımsız olma gibi maddeler yer almaktadır. Bu faktör
toplam varyansın yüzde 4,5’ini (x = 0,691)
açıklamaktadır.
Örgütsel bağlılık değişkeninin alt boyutlarını berlirlemek üzere yapılan faktör
analizleri değişkenin (KMO = 0.776 ve
Bartlett testi 0,000 seviyesinde) varyansının yüzde 60’ının 3 faktör tarafından açıklandığını göstermiştir. Birinci faktör
(varimax rotasyonundan sonra) varyansın
yaklaşık yüzde 40’ını açıklamış (x = 0,832)
ve altında kuruma hissedilen aidiyet, memnuniyet, gurur, çaba sarf etmeye isteklilik
gibi etmenler yer almıştır. Bu faktör altında toplanan maddeler içeriklerinden dolayı
“duygusal
bağlılık”
olarak
adlandırılmıştır. Çalışmamızda “şartlı bağlılık” olarak adlandırılan ikinci faktör, bağlılığın, gerek kurum içindeki gerekse
kurum dışındaki şartlara bağlı olarak oluştuğunu ifade etmektedir. Bu faktör toplam
varyansın yüzde 12,5’ini açıklamaktadır (x
= 0,755). Bu maddelerden bazıları; kurumun çalışana birleşme/satın alma sonrasında iyi davranması, çalışanın psikolojik
durumuyla ilgilenmesi ve işine son vermemesidir. Üçüncü faktör ise çalışanın zorunluluktan dolayı kurumda kaldığını
vurgulayan maddelerden oluşmaktadır. Bu
faktör toplam varyansın yaklaşık olarak
yüzde 8’ini açıklamaktadır. Ancak bu fak-

töre ilişkin yapılan güvenilirlik analizi sonucunda cronbach alfa değeri 0,599 olarak
tespit edilmiştir. Bu değer istatistikî olarak
geçerli bir değer değildir. Cronbach alfa
değerlerinin yüzde 70in altında olmaması
gerekmektedir.1 Dolayısıyla, analizler için
örgütsel bağlılık değişkeninin sadece iki
faktörü kullanılacaktır.
Araştırmamızda, bir diğer faktör analizi “iç iletişim” değişkeni altında yer alan
boyutları tespit etmek üzere yapılmıştır.
Yapılan analizler, iç iletişimin toplam varyansın yüzde 68’ini oluşturan iki faktörde
toplandığını göstermiştir. İlk faktör varyansın yüzde 49’unu açıklamış ve kuruma
yönelik iletişim araçlarını bir araya getirdiğinden “kuruma yönelik iletişim” olarak
adlandırılmıştır. İkinci faktör ise varyansın
yüzde 19’unu açıklamış ve çalışana yönelik iletişim araçlarını ifade ettiğinden “çalışana yönelik iletişim” adını almıştır.
Yukarıda yapılan faktör analizleri değişkenlerimizin alt boyutlarını tespit etmiştir.
Buradan yola çıkarak regresyon analizini
yapmadan önce korelasyon analizi ile değişkenler arasındaki ilişkileri inceledik (Bkz
Tablo 2).
Korelasyon tablosu bize çalışan-kurum
uyumunun “yenilikçilik” alt boyutu hariç
tüm boyutlarının, örgütsel bağlılık değişkeninin sadece “duygusal” boyutu ile ilişkili olduğunu göstermiştir (Bkz. Tablo 2).
Örgütsel bağlılık ve iç iletişim değişkeni
arasındaki ilişki ise sadece duygusal bağlılık ve kuruma yönelik iletişim arasında görülmektedir. Bu ilişkiler bize temel olarak
regresyon analizinin örgütsel bağlılık ve
kurum-kişi uyumu (OCP) ile örgütsel bağ-
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Tablo 2 Korelasyon Tablosu
lılık ve kuruma yönelik iletişim için yapıla- 4 ve Tablo 5’te yer almaktadır.
Regresyon analizleri, örgütsel bağlılığın
bileceğini göstermiştir. Yapılan regresyon
analizlerine ilişkin değerler Tablo 3, Tablo “duygusal” boyutunun kurum-kişi uyumu-

Tablo 3 Kurum-kişi Uyumunun Bireysel Boyutu ve
Örgütsel Bağlılığa ilişkin Regresyon Analizi

Tablo 4 Kurum-kişi Uyumunun ş Odaklı Boyutu ve
Örgütsel Bağlılığa ilişkin Regresyon Analizi

Tablo 5 Kurum-kişi Uyumunun Performans Boyutu ve
Örgütsel Bağlılığa ilişkin Regresyon Analizi

Tablo 6 Kuruma Yönelik ç iletişimin,
Örgütsel Bağlılık ilişkin Regresyon Analizi
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Tablo 7 Çift Yönlü İç İletişim ve Duygusal Bağlılık Arasınaki İlişki
nun sırasıyla bireysel (x=0,578), iş odaklı
(x=0,564) ve performans odaklı (x=0,371)
alt boyutlarını manidar seviyede (p=0,000)
belirlediğini göstermiştir (Bkz. Tablo 3,
Tablo 4 ve Tablo 5).
Modelimizde öngörülen bir diğer ilişki
iç iletişim ve örgütsel bağlılık arasındadır.
Yapılan regresyon analizleri iç iletişimin
“kuruma yönelik” boyutunun, sadece
“duygusal bağlılığı” (x = 0,326; p=0,000)
manidar seviyede öngördüğünü göstermiştir (Bkz. Tablo 6).
Duygusal bağlılığın kurum içerisinde
yapılan iletişimin çift yönlü olup olmadığına bağlı olarak değişebileceği düşünüldüğünden betimleyici analizler yapılmıştır
(Bkz. Tablo 7).
Tablo 7’den görüldüğü üzere “kurum
içi çift yönlü iç iletişim”in olduğunu düşünenler çoğunluğunluktadır. Çift yönlü iç
iletişimin olduğunu düşünenlerin çoğunluğunun (32’i yani toplamın %80i) kuruma
yönelik duygusal bağlılıkları yüksektir. Öte
yandan çift yönlü iç iletişimin olmadığını
düşünenlerin duygusal bağlılıklarında herhangi bir fark görülmemektedir.

Sonuç
Bu makale şirket birleşmeleri ve satın almalarda, iç iletişim ve örgütsel bağlılığın,

kültür çatışmaları üzerindeki etkilerini incelemiştir. Araştırma modelimiz, şirket birleşmelerinde, kurum içi iletişim iyi idare
edildiği takdirde, çalışan sadakatinin artacağı ve buna bağlı olarak da kültür çatışmasının azalacağı iddiası üzerine
kurulmuştur.
Bu bölümde, istatistikî analizler sonucunda elde edilen bulgularımızın, araştırma modelimiz ve literatür ile ne derece
uyumlu olduğu tartışılmıştır. Literatürde,
Chatman ve O’Reilly’ in (1986) geliştirdikleri kurumlarla ilgili kültür profilinden
(OCP) yararlanılmıştır. OCP’ ye göre kurum ve çalışanın değerlerinin uyumlu olması, kurum içi dengelerin eşitlenmesini
sağlar ve kurumda çatışma ya da kriz yaşanma olasılığını azaltır.
Kurum kişi uyumu, araştırmamızda
dört faktör altında toplanmıştır. Faktörler
sırasıyla; “bireysel gelişime açıklık”, “işe
odaklılık”, “performans odaklılık” ve “yenilikçilik” olarak isimlendirilmiştir. Bu faktörlerden ilki olan bireysel gelişime açıklık,
“bireysel haklara saygı”, “bilgi paylaşımına
açıklık”, “inisiyatif almaya izin verme”,
“çalışana bireysel sorumluluk verme konusunda açıklık”, “destekleyicilik” gibi çalışanın bireysel gelişimine katkıda
bulunabilecek etmenleri içermektedir. İşe
odaklılık olarak adlandırılan ikinci faktör
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ise “ayrıntılara dikkat etme”, “tedbirli ve
kural odaklı olma”, “başarı odaklı” ve “rekabetçi olma” gibi iş kaynaklı sonuçların
önemini vurgulamaktadır. Üçüncü faktör,
“performansa göre ücretlendirme”, “yüksek performansa övgü”, “iş güvencesi” gibi etmenleri içerdiğinden “performans
odaklılık” adını almıştır. Dördüncü ve son
faktör olan “yenilikçilik” ise “yeni şeyler
denemeye istekli olma”, “risk alabilme” ve
“bağımsız olma” gibi maddelerden oluşmuştur.
Chatman ve O’Reily’nin yaptıkları araştırmada, kurum-kişi uyumu on faktörde
toplanmıştır. Bu faktörler “yenilikçilik”,
“detaycılık”, “sonuç odaklılık”, “agresiflik”, “takım odaklılık”, “istikrarlılık”, “bireye saygı”, “kararlılık”, “destekleyicilik” ve
“performansı ödüllendirme” olarak bulgulanmıştır. Bu faktörlerden “yenilikçi olma
ya da yenilikçilik” bizim tanımladığımız
“yenilikçilik” faktörü ile paralellik göstermiştir. Bizim “iş odaklı” olarak tanımladığımız faktör ise Chatman ve O’Reily’nin
orjinal çalışmasındaki “detaycılık”, “agresiflik” boyutlarını kapsamıştır. “Performans odaklılık” faktörümüz, Chatman ve
O’Reily’nin “istikrarlılık”, “destekleyicilik”,
“performansı ödüllendirme” ve “kararlılık” boyutlarının altında yer alan kimi maddelerden oluşmuştur. Son olarak, “bireysel
gelişime açıklık” boyutu altında ise orijinal
çalışmadaki “bireye saygı”, “sonuç odaklılık”, “takım odaklılık” ve “destekleyicilik”
yer almıştır. Bu sonuç bize, Türkiye’de satın almalar ve şirket birleşmeleri yaşamış
firmalarda çalışanların, kurum ile değer
uyumlarını dört boyutta değerlendirdiklerini göstermektedir.

Araştırmamızda örgütsel bağlılık Meyer
ve arkadaşları (1993) tarafından geliştirilen
çok boyutlu model ile ölçülmüştür. Bu
model, örgütsel bağlılığın duygusal, zorunlu ve normatif olarak sıralanabilecek üç temel bileşenini kapsamaktadır. Ancak bizim
araştırmamızda, bağlılık “duygusal” ve
“şartlı” olmak üzere iki unsurdan oluşmuştur. Duygusal bağlılık, kuruma hissedilen aidiyet, memnuniyet, gurur, çaba sarf
etmeye isteklilik gibi etmenleri; şartlı bağlılık ise çalışanın kurumda kalmasını etkileyen farklı koşulları vurgulayan maddeleri
içermektedir. Duygusal bağlılık, Meyer ve
arkadaşlarının çalışmasındaki “duygusal”
faktörü ile şartlı bağlılık ise “zorunlu” bağlılık ile paralellik göstermiştir. Ancak Meyer ve Allen’in “normatif ” olarak
adlandırdığı bağlılık faktörü, bizim çalışmamızda düşük güvenilirlik değeri sebebiyle kullanılmamıştır.
Bu noktada, özellikle batı ülkeleri için
geliştirilmiş testlerin Türkiye’de uygulanmasının farklılıklar doğurduğunu vurgulamak gerekmektedir. Bu konudaki
önerimiz, farklı çalışmalarda bu testlerin
geçerlilik ve güvenilirliklerinin analiz edilmesinin yanı sıra; değişkenlerin faktörlerinde ne gibi farklılıklar oluştuğunun tespit
edilmesi ve gerekirse testin içerisinde yer
alan madde ve ifadelerin Türk kültürüne
uygun olarak adapte edilmesidir.
Çalışmamızda elde edilen önemli bir
sonuç, duygusal bağlılık hisseden çalışanların, bireysel gelişime açık, iş ve performans
odaklı bir çalışma ortamı olduğunu düşünmeleridir. Bu sonuç, araştırma modelimizin öngördüğü bağlılık ve kişi-kurum
uyumu ilişkisini desteklemektedir. Burada
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vurgulanması gereken önemli bir unsur,
bağlılık değişkeninin sadece duygusal boyutunun kişi-kurum uyumunu olumlu yönde belirlemiş; yani kültür çatışmasını
indirgeyici etkide bulunmuş olmasıdır.
Şartlı bağlılık yerine duygusal bağlılığın
değer uyumunu belirlemiş olmasının ardında, değer uyumunun dolaylı olarak dış
koşullara, doğrudan ise kişinin hissiyatına
bağlı olmasının yattığı düşünülmüştür.
Özellikle satın alma veya birleşme gibi zor
süreçlerden geçmiş ya da geçmekte olan
firmalarda çalışmaya devam edenlerin, duygusal olarak kurumlarına diğer çalışanlardan
daha bağlı olacağı düşünülmüştür. Bu varsayımın ardında, kuruma duygusal bağ hissetmeyen çalışanların, zor zamanlarda işten
ayrılma kararını daha kolaylıkla verebilecek
oldukları düşüncesi yatmaktadır.
Wiener (1982) ve Kitapcı (2006) duygusal bağlılık ile bireysel ve örgütsel değerler arasında bir uzlaşma olduğunu, diğer
bir deyişle kişi ile kurum arasında bir ilişki
olduğunu savunmuşlardır. Demircan
(2003) ise benzer şekilde, duygusal bağlılık hissedenlerin kurumu benimsediklerini,
yani
kurumun
değerlerini
içselleştirdiklerini öne sürmüş ve kısmen
bizim bulgumuzu da desteklemiştir. Buradan, duygusal bağlılığı yüksek olan çalışanların,
kurum
değerlerini
benimsediklerinden, satın alma ve birleşme gibi zor dönemlerde, kültür çatışmasını indirgeyebilecek tutum ve davranışlarda
bulunma eğilimi gösterebilecekleri sonucu
çıkarılabilir.
Araştırma modelimiz, iç iletişimin bağlılık üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu

iddia etmiştir. Araştırmamızda iç iletişimin
iki ana formatta gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bunlar; “kuruma yönelik” ve “çalışana yönelik” iç iletişim olarak
adlandırılmıştır. Elde ettiğimiz sonuçlar sadece kuruma yönelik iletişimin, duygusal
bağlılık üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu göstermiştir. Araştırmamıza katılanların çoğunluğu (%80), kurumları ve
çalışanlar arasında çift yönlü bilgi alış-verişi olduğunu düşünmektedir. Bilgi alış-verişi olduğunu düşünenlerin, kurumlarına
karşı duygusal bağlılıkları yüksek; bilgi alışverişinin olmadığını düşünenlerin ise duygusal bağlılıkları düşüktür (Tablo 7).
Burada, yalnızca kuruma yönelik iletişimin
duygusal bağlılık üzerinde etkili olması, iletişimin içeriğe bağlı olarak gerçekleşmiş
olabileceğine işaret etmektedir. Dolayısıyla, ileriki çalışmalarda iç iletişim yapılmasının yanı sıra, iletişimin çalışanın ihtiyaç
duyduğu bilgiyi aktarıp aktarmadığına da
bakılması önerilmektedir.
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http://www.gifted.uconn.edu/Siegle/research/Instrument%20Reliability%20and%20Validity/Reliability.htm
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Abstract

Akademik dünya içinde bir çok yazar ve
araştırmacı, reklamı anlamak için çaba
göstermektedir. Bu konudaki yazıların ortak noktası; reklamın izleyici/okuyucu/tüketici üzerindeki etkilerine odaklanır.
Eleştirmenler reklamı; ekonomiyi zarara
uğratan, yararsız ihtiyaçlar yaratan, dil
ve kültürü tahrip eden, yanlış semboller
yayan, bu nedenle mal tüketimi ile yaşanan sorunların üstesinden gelinebileceği
izlenimini yaratan bir faktör olarak ele
alırlar. Bu görüşlerin temelinde, reklamın
toplumun ekonomik gücünü dolayımlayan bir güç olarak görülmesi yatmaktadır. Reklamın üretim ve tüketiminde farklı
anların varlığını ortaya seren bakış açılarına gereksinim duyulmaktadır. Bu çalışma, izleyici cephesinden
bakarak
reklamın sosyal ve kültürel etkisinin daha
karmaşık yönlerini açıklamanın yollarını
araştırmaktadır. Bunun için önce reklama
yöneltilen eleştiriler ve eleştirilere verilen
yanıtlar incelenecektir. Araştırma reklamın tüketim aktivitesi ile kurduğu ilişkiyi ortaya
koyduktan
sonra,
izleyicinin
reklamlarla ne yaptığı sorusunun yanıtlarını ele alınacaktır.

Many writers and analysts in the academic world endeavour to apprehend
the advertisements. Their texts commonly focus on the influence of advertisements on the audience/reader/
consumer. The criticism treats advetisements as a factor which impairs the
economy, creates false needs, damages
the language and the culture, spreads
mistaken symbols and therefore gives us
the impression that problems can be
solved just through the consumption of
goods. This inevitably results in viewing
advertisements as a force reflecting the
economic strength of the society. What
appears here is a need to different viewpoints in order to uncover different moments
in
the
production
and
consumption of advertisements. In our
study, we seek methods to clarify the
more complex social and cultural effects
of advertising with a look from the audience’s side. Such an attempt to study
the advertisements is possible only by
drawing away from textual analysis and
making way for the audience’s experiences.
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Giriş
Modern bir olgu olarak kabul edilen reklam, bir çok yazar ve araştırmacının anlamak ve açıklama getirmek için uğraş
verdikleri bir olgudur. Reklamın anlamının
ve etkisinin neler olduğuna ilişkin ortaya
çıkan yazılarda, kültür ve değerler, dil ve
anlam, ahlak, kimlik, motivasyon, ekonomi ve politika incelenen başlıca konular
arasındadır.
Reklam eleştirilerinin ortak noktası,
reklamların izleyici/okuyucu/tüketici/
üzerindeki etkilerine yöneliktir. Eleştirmenler, reklamın ekonomiyi, kültürü, dili
ve anlamı tahrip eden, yanlış ihtiyaçlar yaratan bir faktör olarak ele alırken, izleyicilerin reklam üzerine ne düşündüğü
sorusunu sormaktan kaçınmaktadır. İzleyicilerin ‘reklam metinleri ile ne yaptığı’ sorusunun
akademisyenlerin
ilgisini
çekmesiyle, konuyla ilgili araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu makalenin amacı,
reklamların izleyici gözündeki anlamının
nasıl kurulduğunu araştırmaktır. Bu nedenle önce reklamı ekonomik açıdan yararsız,
kültür, ve dili bozan, yarattığı sembollerle
yanlış ihtiyaçlar uyandıran bir oluşum olarak
değerlendiren eleştiriler kısaca ele alınacak,
daha sonra izleyicinin reklama karşı aldığı
tutumlar incelenecektir.

Reklamın Akademik Dünyada
Yansıma Biçimleri
Reklamların toplumsal işlevi üzerinde yapılan tartışmalar, reklamın toplumun değerlerini olumsuz yönde değiştirmesine
vurguda bulunur. Reklamların etkisi değer-

lendirildiğinde, öncelikle reklamın ekonomik fonksiyonu ele alınır. Reklama ekonomik
temelli yaklaşım,
reklamın
yararı/zararı ikiliği üzerine kurulmaktadır.
Reklamı ekonomi açısından eleştiren
yazarlar, reklamın geleneksel ekonomi teorisinde yer alan tüketici özgürlüğünü tersine çevirdiğini belirtirler. Bu teoriye göre,
ekonomi içinde tüketiciler en önemli karar vericidirler, üreticiler, tüketicilerin ihtiyaçlarına yanıt olarak ne ve ne kadar
üreteceklerine karar vermektedir. Oysa kitle reklamcılığı endüstrisi, tüketici özgürlüğü geçerliliğini yitirmesinin yolunu
açmakta, satış ve reklam kurumlarının temel nosyonu arzu yaratmak olduğu için,
tüketicinin arzusu belirleyici olma özelliğini kaybetmektedir (Leiss, vd. 1990:19).
Reklama eleştirel yaklaşan Marksist görüşe göre modern reklamcılık, ileri kapitalizmden işbirlikçi kapitalizme geçiş
zorunluluğundan doğmuştur. Kapitalist
gelişme kar oranının azalmasıyla ve yatırım fırsatlarının düşmesi sorunuyla karşı
karşıya kalmış, modern reklamcılık, malların değişim değerini yeniden üreterek, üretim kadar tüketimin de gelişimini
sağlayarak, krize yanıt olmuştur. Bu açıdan
Marksist teoride, reklamcılık ve kapitalist
sistem birbirleriyle bütünleşmiştir; biri olmadan diğeri yaşayamamaktadır. Baran ve
Sweezy’e göre, monopolcü kapitalist ekonomi içinde reklamın rolü, talep yaratmaktır. Bu yüzden gelir ve iş olanakları
sağlanmaktadır (Akct. Sinclair 1987:13).
Reklam, kapitalizmin ayrılmaz bir parçası
olarak yapay bir talep yaratmakla suçlanmaktadır. Böylelikle bireyler gerçekte ihtiyaçları olmayan mallara yönelmekte ve
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satın almaktadır. Ekonominin gelişimi,
reklam tarafından uyandırılmış isteklerin
sonucu olarak görülmektedir. Reklamı savunanlara göre ise reklam, büyük miktardaki malların dağılımını sağlamakta,
malların değerini arttırmakta, ekonomik
büyümeye katkıda bulunmakta iş olanaklarını genişletmekte ve ürün geliştirmedeki
yenilikler ekonominin gelişimini olumlu
yönde
etkilemektedir.
(Cemalcılar,1988:53).
Reklam, kültürü bozan bir etken olarak
da değerlendilir. Bu bakış açısı ilk defa,
“Scrunity” adlı dergide yazan bir grup yazar tarafından ortaya konmuş ve eleştiriler
F. R. Leavis tarafından yönetilmiştir (Richards vd. 2000:48). Leavistlere göre reklam,
modernliğin
karmaşasının
çözümsüzlüğünün kanıtıdır. Scrunity yazarları, endüstrileşmenin yarattığı kitle sistemini ve kitle pazarının standart hale
gelen üretimini reddetmişlerdir. Çünkü
kitlesel üretim, kültürün niteliksel olarak
zayıflamasına yol açmaktadır. Kitlesel üretimin bir parçası olan reklamlar, dilin bozulmasından iki biçimde sorumludur:
Reklam dilin kullanımını alçaltmaktadır.
Ayrıca gazetelerin okuyucu sayısını ve buna bağlı olarak reklam gelirini arttırmak
zorunda olması, dile ilişkin geleneksel
standartların kaybolmasına neden olmaktadır. Oysa Leavis’e göre, kitlesel üretim ve
standartlaşma, insanın duygusal deneyimini zayıflatmakta; modern kültür, oyalayıcı
bir eğlence endüstrisi haline gelmektedir
(Swingewood 1996).
Scrunity’nin reklam eleştirisine günümüzde de rastlamak olanaklıdır; bu eleş-

tiri dilin kullanım biçimine yöneliktir. Onlara göre reklam, kültürün ve sonuçta da
ahlaki yaşamın çökmesine neden olmaktadır. Reklam dil içinde kendini ifade etme
imkanı bulur; dilin bozulması edebiyat ve
sanata yansımaktadır. Reklam üstüne Scrunity’de yazılan yazılar yaşamın tatsızlıklarıyla ilgilidir. Scrunity yazarları, sanayi
öncesi organik toplumu idealleştirirken,
bozulma addettikleri her şeyden teknolojiyi sorumlu tutmaktadır.
Frankfurt Okulu yazarları da reklam
üzerine yaptıkları eleştiride, Leavist’lerle
benzer biçimde düşünmektedir. Ancak
onların vurgusu, sosyalizme hazır bir toplumda potansiyel olarak işçi sınıfının kaderi üzerinedir. Televizyon, sinema, radyo,
ucuz gazeteler proletaryayı ayartmakta ve
radikallikten uzaklaştırmaktadır. Sanayi
toplumunda, aile gibi geleneksel otorite
merkezleri daha az önemli hale gelmiştir.
Bireyler birbirlerine devlet gibi bir otoriteyle bağlanmaktadır. Böylelikle yaratılan
kitle toplumu, yukarıdan idare edilen, bağımsız toplumsal grup ve kurumların bulunmadığı
bir
toplum
olarak
tanımlanmaktadır. İnsan denetiminden
çıkmış gözüken bir dünyada, kişi kaderine
teslim olmuş, Nazizm, Faşizm gibi irrasyonel siyasal hareketlere yem olmuştur
(Swingewood,1996:30). Kamuoyunun
merkezileşmiş kitle iletişim araçları aracılığıyla yaratılması, bu eğilimleri güçlendirmektedir. Adorno ve Horkheimer’a (1996)
göre, reklam malların değişim değerini yüceltirken malların kullanım değerini yok
etmekte, metaya ikincil ya da yapay bir kullanım değeri iliştirmektedir. Bir kez meta-
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lar özgün kullanım değerinden soyununca, geniş kültürel çağrışımlar ve yanılsamalar yüklenmektedir. Malların değişim
değeri ile yapay anlam kazanmasının sorumlusu reklamlardır. Reklamlar sıradan
tüketim mallarını romantik sevda, egzotiklik, güzellik, arzu gibi imgelerle birleştirerek bu durumu sömürmektedir.
Frankfurt Okulu üyeleri, kapitalist endüstrinin doğası ve yarattığı etkiyi eleştirmektedir. Onlara göre kültür endüstrisinin
ürünleri, -ki bunlar sinema, magazin, radyo, reklam gibi ürünlerdir- sanattan ayrılmakta ve çalışan sınıfı uyuşturarak,
yöneticilerin emirlerine hazır hale getirmektedir. Bu tavrı eleştiren Lury, “tüketim
sanat değerinden ayrı olarak düşüncesiz,
saçma ya da pasif bir eylem olarak değerlendirildiğinde, tüketimle ilişkili kavramların da negatif bir anlam kazanmakta
olduğunu” (1996:57) ifade eder. Reklam da
yüksek sanatın dışında konumlanan tüketimle ilişkisi nedeniyle, popüler kültür alanına
dahil
olduğu
için,
bu
değerlendirmeden payını almaktadır.
Reklamları yarattığı yanlış sembolizm
açısından değerlendiren Jhally’ye (1987)
göre reklam, kullanım değeri açısından
değeri belli olan bir malı alarak ona sembolik bir değer yüklemekte, mallar reklam
aracılığı ile iletişim kuran niteliğe sahip olmaktadır. Kapitalist pazarda mallar, ortaya
çıktıkları zaman sahip olmadıkları anlama,
reklam aracılığı ile kavuşmaktadır. Reklam
kapitalist üretim ve dağıtım mekanizmasının etkin bir kolu olarak, üretimin sosyal
ilişkilerinin gizlenmesini kolaylaştırmaktadır. Artık malların üretim biçimleri ve üre-

ticileri hakkında bilgi sahibi olunması imkansızlaşmış, işçiler ürettiklerine, tüketiciler tükettiklerine yabancılaşmıştır. Yaratılan
anlam boşluğu, reklamın önerdiği tüketim
malları ile doldurulur. Mallar onlara yüklenen güce sahipmiş gibi göründüğü için,
yaratılan anlam fetişleştirilmiş bir anlam
olacaktır (1987:11).
Reklam, reklamı yapılan mallara dair
yanlış ihtiyaç yaratması nedeniyle de eleştiriye uğrar, reklamlar olmasa insanların tüketim ürünlerine olan talebi azalacağına
yönelik vurgu bu bakış açısını yansıtır. Bu
görüşlerden en bilineni, Marcuse’ye aittir.
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kurar: Yanlış ihtiyaçlar bireye üstten dayatılan ihtiyaçlardır. “Reklamlarla uyumlu
olarak dinlenme, eğlenme, davranma ve
tüketme, başkalarının sevdikleri ve nefret
ettiklerinden nefret etme gibi yürürlükteki
ihtiyaçlar sahte ihtiyaçlardır” (Marcuse,1990:4). Marcuse’a göre yanlış ihtiyaçlar, başat çıkarı baskı gerektiren bir
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belirterek yanıtlamaktadır. Marcuse’ın çizgisinde yer alan Debord’un değerlendirmesinde de aynı görüş savunulur; meta
bolluğunun yarattığı ihtiyaçlar dizgesi, toplumsal ihtiyaçların organik gelişimini kopartmakta, ihtiyaçları tüketimle karşılanan
bir dizgeye indirgemektedir. Reklam, insanlar arasındaki yarışma duygusunu kul-
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lanmaktadır. Modern yaşam, paylaşmadan
çok diğerini geçmeye dayalı rekabetin ön
planda olduğu bir düzeni gerektirmektedir. Reklam, nesne (kullanım değeri) ve
meta olarak (değişim değeri) her şeye iki
ayrı değer vermekte ve bunu bu ‘değerler’
arasındaki metanın lehine titizlikle örgütleyerek yerine getirmektedir. Tüketim nesneleri tüketimin göstergesi haline
gelmekte, tüketici göstergelerle beslenmekte, tekniğin, zenginliğin, mutluluğun,
aşkın göstergeleri duyumsanabilir olanın
yerini almaktadır (1996:110).
Reklama ilişkin yapılan toplumsal tartışmada en çok üzerinde durulan konu,
nesne kullanımında bireylerin reklamlarda
kullanılan sembolik yöntemlerle güdülüp
yönetildikleri üzerinedir. Bu görüşe göre,
kapitalizm kendini sağlama almak, büyük
çaplı üretimini tüketebilmek için, üretim
kadar işlevsel bir mekanizmaya gereksinimi duymaktadır. Bu mekanizmayı sağlayan
güç, reklam olarak görülmekte, insanlar
satın almaya doğru yönlendirilmektedir.
Ewen, 1920’lerde Amerikan reklamcılığını
incelediği “Captains of Conciousness” adlı kitabında, mal üretiminin aynı zamanda
sosyal üretim anlamına geldiğinin açıkça
görülmesinin, endüstride çeliğin keşfi kadar önemli bir keşif olarak görüldüğü, bilimsel yönetilen endüstri içinde hem ham
materyaller, hem de tüketicilerin işlenebilir olarak değerlendirildiği (1976:26) saptamasında bulunur. Buna göre, ürünlere
gösterilen talep, tüketicilerin gerçek ihtiyaçlarının yansımasından çok, pazarın
kendi ürettiği bir olgu olarak değerlendirilmelidir. Pazarın en büyük yönlendiricisi

reklamcılardır. (1976:45)
1970’lerde dil temelli bir yaklaşımla
reklama karşı bir tepki ortaya çıkmıştır. Bu
tepki, yapısalcılığa dayalı olarak ortaya çıkan göstergebilime yaslanmaktadır. Yapısalcı reklam eleştirmenlerinin en bilineni
olan Williamson, “Decoding Advertisiments” adlı kitabında, temelde yapısalcı
olan Alhusser ve Lacan’cı Marksizm ve
Levi-Strauss’tan yararlanarak, reklamlarda
mallara verilen anlamın ideolojik süreçlerini açıklamaya çalışmaktadır. Reklamın nasıl olup da bir ürünün ‘kullanım değerini’,
metanın sembolik ‘değişim değerine’ dönüştürdüğü onun inceleme konusunu
oluşturmaktadır. Williamson’a göre reklamlar, nesnelerin dilini insanların diline
çevirerek ya da tersini yaparak ‘anlam yapıları’ yaratmaktadır. Ürün satışının dayandığı şey, temel ürün hakkında bilgi vermek
değil, anlam yapıları yaratmaktır. Satın alınan, tüketilen metalar aracığıyla insanlar
tanınır hale geldiği için reklam, yapay bir
şekilde sınıflar arasındaki ayrımı silen bir
örtü yaratmaktadır. Bu örtü, toplumsal koşulların varlığını sürdürebilmesi için yaratılan anlam, yani ideolojidir. Reklam,
ideolojisini sürdürmek için anlam icat etmemekte; sistemden çıkıp yayılan değerleri, kendi çıkarları için yeniden
yorumlamakta, yeni göstergeler haline getirmektedir. Reklamların biçimini, bu biçim içindeki imaları benimsememiz
aracılığıyla, reklam ideolojik işlevini yerine
getirmektedir. Reklamın ideolojisini dayandırdığı kavram, tüketicinin ‘tercih etme
özgürlüğü’dür. Özgürlük söz konusu olduğu zaman, reklamın yarattığı diğer etkileri
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tartışmak zorlaşmaktadır. Williamson’a
göre, reklam kültürdeki hem gerçek, hem
de mitsel bir dizi bilgi, ürün ve gönderme
sistemi arasında objektif bağlantılar kurmaktadır. Bu bağlantının anlaşılabilmesi,
okuyucunun kültürel bilgisine bağlıdır.
Gösterenler arası süren anlam mübadelesi
sonucunda oluşan anlam aracılığıyla, sürece dahil olan izleyici/tüketici sayesinde
ideoloji kurulmaktadır. Williamson’a göre,
“Biricik anlamını toplumda zaten var olan
mitolojik ögelerden alan ürünler öyle bir
anlamlı hava geliştirirler ki, kendilerini satın alanlara bir şeyler anlatırlar” (2000:46).
Reklam eleştirilermenleri reklam karşısında bireyin pasifliğinin altını çizerler.
Adeta korunmaya muhtaç çocuk görüntüsünün çizildiği eleştiriler, izleyici/tüketici
cephesinden olayların değerlendirilmesi
ihtiyacını hissetmemektedirler.

Reklam ve Tüketim: Üretim
Yönelimli Araştırmalardan
Tüketim Yönlü Araştırmalara
Dair Yeni Yönelimler
Modern toplumun belirmesi için gerekli
görülen toplumsal, ekonomik ve siyasal
koşullar, kapitalizmin getirdiği yeni bir düzene ait olarak kabul edilmektedir. Kitle
toplumunun nitelikleri arasında kentleşme,
büyük çaplı üretim, işbölümü, iletişim ve
ulaşım sistemlerinin gelişimi sayılmaktadır.
Sınıflar arasında ayırıcı unsur olan kültür,
bu ortamda bir karmaşaya dönüşmüştür.
Artık aristokrat ve aşağı sınıflar arasındaki
keskin ayrımlar ortadan kalkmış, kendini
tükettikleri ile var eden orta sınıf ortaya

çıkmıştır. Hızlı tempoya sahip kültürel ortamda, popüler kültür ürünleri tüketime
uygun, herkesin anlayabileceği biçimde sunulmaktadır. Bu anlamda reklam ve popüler kültür birbirini desteklemekte,
birbirinin varlığından güç almaktadır.
Reklamın popüler kültürle birlikte değersiz kabul eden eleştirilerin ortak noktasını; kitle üretimi, kitle toplumu, hakim
ideoloji, manipülasyon kavramları oluşturur. Bu eleştirilerin arkasında saldıran, tahrip eden büyük işletmeler ve kapitalizmin
herşeye kadir oldukları ve her koşul altında işleyebildikleri varsayımı yatar. Tahakküm altına alınan taraf ise, güçsüz,
kendisine dikte edilen her şeyi kabule hazırdır. Hem popüler kültüre, hem de reklama gösterilen tepkileri inceleyen
Fowles’a göre reklam ve popüler kültür
eleştirileri, “sosyal çatışma ve orta sınıf
kültürünün genişlemesine direnç gösteren
elitlere
göre
yönlendirilmektedir”
(1996:70). Bu görüşler, sıradan insanın aklını hiçe saymakta, bireylerin tepkisizce
reklamcılar tarafından kolayca güdülüp yönetilmekte olduğu fikrine yaslanmaktadır.
Yukarıdaki bakış açısının devamı niteliğinde, reklamlar tarafından uyarılan ve ihtiyaçları olmayan malları satın alarak
bireyler, politik açıdan pasifleşmektedir.
Reklam eleştirmenleri reklamın çok
güçlü bir ikna yeteneğinin olduğuna dair
genel bir kanıya sahiptirler. Bu kanı iletişimin, film, radyo gibi yeni teknolojiler sayesinde geçmişte görülmedik oranda yeni
izleyiciler yaratmış olmasına dayanmaktadır. Gücünü Frankfurt Okulu tarafından
biçimlendirilen “kötümser kitle toplumu
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olduğu, incelikli bir standartlaşma yarattığı varsayımı hakimdir (1996:60). Kapitalist
toplumda kaçınılmaz olarak üretim ve tüketim süreçlerinin ayrılmasının, malların
anlamının yitirilmesine neden olduğu görüşü ileri sürülür. Jhally de bu görüşe vurguda bulunanlardandır:
Pazar dışı toplumlarda insanlar ve mallar
arasında bir birlik var iken, kapitalizmde
nesne ve üreticisi arasında ayrım vardır.
Endüstri toplumunda mallar dünyası anlam önermez, onların anlamı boşaltılmıştır. Reklamın işlevi, anlamı boşaltılmış
metayı yeniden anlamla doldurmaktır.
Gerçekte eğer objenin halühazırda bir anlamı varsa reklam işe yaramaz. Reklamın
gücü başlangıçta anlamın olmamasına bağlıdır (1987:221).

Bu varsayımda reklam, mal üreticileri
tarafından tüketicileri kontrol ve yönlendirme aracı olarak kullanılmakta, tüketicileri “gerçek olmayan ihtiyaçlara”
yöneltmektedir.
Çağdaş tüketim biçimlerini anlamada
üretim yönelimli araştırmaların yetersiz kalışı, postmodern cepheden Baudrillard tarafından da eleştirilmektedir. Baudrillard
(1998) Marx’ın kullanım-değişim değeri
kavramını yeniden değerlendirir. Ona göre, insanın biyolojik ihtiyaçlarının gerçek
ihtiyaçlar olarak saptanması, beraberinde
neyin “gerçek” olduğu sorusunu getirdiği
için, gerçek ya da sahte ihtiyaçlar arasındaki ayrım ortadan kalkar. Çünkü tüm ihtiyaçlar sosyal olarak yaratılır. Baudrillard’ya
göre, günümüz toplumunda üretim mantığının yerini, anlam mantığı almıştır. Kapitalizmin son aşaması -ki ilk aşamasının

değerlendirmesini Marx üretim yönelimli
gerçekleştirmişti- yeni bir analiz biçimini
gerektirir. Tüketim, bu nedenle kullanım/değer ilişkisi içinde kalarak anlaşılamaz; gösterge-değer ilişkisi içinde yeniden
değerlendirilmesi gerekir.
Baudrillard’ya göre, metaların sembolik kodu ya da göstergelerin mantığı, onlara verilen anlamdır. Anlam hem
üretimin, hem de tüketimin sosyal ilişkilerinden ayrılmalıdır; anlam ne malların kullanım ilişkisiyle ne de onların ekonomik
değişimi ile anlaşılabilir. Göstergenin anlamı, sürmekte olan anlamlandırma ve yeniden
anlamlandırma
sürecinde
anlaşılabilir. Baudrillard’a göre, her şey
kopyadır ya da kopyanın kopyasıdır; gerçeklik her şeyi yutar. Kapitalizm öncesi
toplumlarda gerçekliğin gerçek bir kaynağı vardır, çağdaş toplumlarda ise temsilin
gerçek kaynağının olması zorunluluğu ortadan kalkar. Simulasyon gerçekle bağ kurmaya gereksinim duymaz; kültürün
merkezi taklittir. Baudrillard gündelik yaşam içinde göstergelerin önemini ısrarlı bir
biçimde vurgular. Ona göre, gösterge değeri kavramı çağdaş kültürü analiz etmek,
tüketimi anlamak için bir başlangıç noktasıdır. Toplumun temelindeki değişim, paranın ötesine geçmiş ve sembollerle iş
görür olmuştur. Baudrillard, “çağdaş toplumlarda anlamlandırma mantığının, bir
simgesel kodlar ve sistemler çözümlemesinin parçası haline geldiğini (1997:25) belirtir. Bu nedenle nesneler ne işlevsel
pratiği için, ne basit birey ya da topluluk
prestiji için tüketilir. Artık nesneler, iletişim ya da değiş tokuş sistemi olarak alınıp
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verilen ve yeniden yaratılan göstergeler
olarak
tüketilmektedir
(Baudrillard,1997:105). Baudrillard’nın değerlendirmeleri indirgemeci olsa da, postmodern
bakış açısından insanların üretimden çok,
göstergelerin tüketimine odaklı bir hayat
sürdürdüklerine vurguda bulunduğu için
önemlidir.
Üretim yönelimli açıklamalar, üretim
biçimlerinde ortaya çıkan değişimlerin sosyal yaşamda karşılık geldiği gelişmeleri
açıklamada yetersiz kalmaktadır. Bu araştırmalar, reklam, dizayn, motivasyon araştırmaları aracılığıyla bireylerin arzu ve
hayallerinin belirlenmesi üzerine vurguda
bulunmaktadır. Campbell’a göre, kitle
kültürü eleştirilerinin tüketim varsayımları, daima rasyonelliği ön planda tutmaktadır. Bu nedenle insanlar tarafından
tüketilmeleriyle sürecin içine giren ‘duygu’,
‘imgeleme’ ve ‘arzu’ ideolojik açıdan ‘mistikleştirme’ ve ‘çıkarı için kullanma’ biçiminde değerlendirilmektedir. İhtiyaçların
rasyonel değerlendirmesine göre, tüketimin tek boyutlu ele alınışı, kitle kültürü
eleştirisinin modern tüketimciliği dinamik
kültürel mantığını açıklamada başarısız kılmaktadır. Eğer tüketimcilik “arzu” üzerine
kuruluyorsa, “arzu” olanağı olmadığı için
hiç anlaşılamıyorsa ve içeriği yoksa, modern tüketim güdüsü imkansız olarak görülmektedir (Akt. Du Gay, 1996:82). Oysa
tüketim dinamiktir; geleneksel eleştiri, bu
temel dinamiği yakalayamamaktadır, bunun yerine daha çok sorunsuz olan nesneye odaklanmaktadır. Ayrıca üretimi
merkeze alan eleştiriler, anlamın yaratılmasında tüketiciyi, tüketicinin bakış açısını

önemsememekte, onun seçimlerinin önemini gözden kaçırmaktadır. Bu eleştiriler,
izleyici/tüketicilerin hepsini tek tip hareket eden kitleler olarak değerlendiren, determinist bakış açısına sahiptir (Yavuz,
2007: 67).
Oysa Nava, imge ve bir şeyler satın almayla ilgili olarak çağdaş zihin uğraşısının,
sadece gücün yeni teknolojik biçiminin bir
parçası olarak değil, hem bağımlılık hem
de direnç biçimi olarak anlaşılabileceğini
savunur (1992:165-166). Ancak bunun için
daha önceki ortodoks söylemlere direnen,
bir mesajın onun üreticisi/yazarından niyetinden basitçe çıkarsanamayacağı konusunda ısrar eden söylemleri ortaya
çıkarmak gerekir.

İzleyici Cephesinden
Reklama Bakmak
Kültür endüstrisi tezi ve yapısalcılık, metni analiz eden analizciyi güçlü bir konumda
tutarak,
medya
izleyicisinin
deneyimlerini, sosyal pratiklere bakma zorunluluğunu reddeder. Yapısalcı analiz
yöntemiyle incelenen konulara ilişkin nihai
bulgular, nesnel bir yöntem ile ortaya konmuş, gibi sunulur. Analistin incelediği metinden çıkarsadığı anlama izleyici dahil
edilmez. “Nasıl olur da bir analistin metin
analizi, bir izleyicinin analizinden daha
nesnel olabilir” sorusu, yapısalcı analiz
yönteminde sorulmayan, sorulduğunda ise
yanıtsız kalan bir sorudur.
İzleyicinin dahil olmadığı yapısalcı analiz yöntemiyle incelenen metinlerde, metnin diğer metinlerle ilişkisi, egemen

257

ideolojinin reklam mesajlarıyla nasıl üretildiği, tüketim aracılığıyla ulaşılabilecek örnek hayatlara ilişkin veriler ortaya
konmaya çalışılmıştır. Sender’a göre yapısalcı analiz, metinler içi ve metinler arası
şifrelerin, egemen toplumsal normlar ve
tüketim aracılığı ile ulaşılabilecek “arzu
edilen” yaşam fantezilerinin keskin çözümlerini sunarken, üç açıdan sorunludur.
Birincisi bu yaklaşım, araştırmacıyı özellikle çözümlenen metnin (mutlak) anlamını
deşifre etme yeterliliğine sahip olarak görür; çalışma, deneyim ya da politik öngörü
sayesinde, araştırmacı reklamın ne dediğini
okuyabilmektedir. İkinci olarak, bütün metin analizine dayalı reklam mesajı çözümlemeleri, izleyicilerin reklamlara karşı nasıl
tepki verdiklerine dair ön kabullere sahiptir.
Üçüncü olarak bu araştırmalar, reklamlarla
etkileşimi bakımından izleyiciyi homojen
sayma eğilimindedir (2005:165). Oysa anlam çoğuldur ve yalnızca maharetli bir analistin
bir
metni
çözümlemesiyle
sınırlandırılamaz. Anlam, izleyici ve metnin
karşılaşması esnasında oluşur ve ne kadar
izleyici varsa o kadar anlam çeşitliliğinden
söz etmek olasıdır. İzleyici araştırmaları, bu
nedenle, anlamın çoğulluğuna ışık tutan bir
araştırma biçimidir.
Nava, reklam çalışmalarını incelerken,
bu çalışmaların ekonomi, devlet gücü ve
özneyi merkeze alan bir biçime büründüğünü belirtir. Kaçınılmaz olarak bu bakış
açısı, reklamın toplumun ekonomik gücünü dolayımlayan bir güç olarak görülmesiyle sonuçlanmaktadır. Bu totalleştirici ve
nedenselleştirici şema, reklamın üretim ve
tüketiminde farklı anların varlığını ortaya

seren entelektüel bir haklılık sunmamaktadır (1997:36). Bunun için daha az deterministik ve bunun yanısıra, reklamın sosyal
ve kültürel etkisinin daha karmaşık yönlerini açıklamaya ilişkin bir girişime ihtiyaç
vardır. Reklamları okumaya yönelik bu girişim, metin analizinden uzaklaşarak, okuyucunun deneyimlerine yön vermekle
olanaklı hale gelir.
Yapısalcı analizin yetersizliğinin anlaşılmasıyla, 1970’lerden itibaren İngiliz Kültürel Çalışmalar yaklaşımı içinde, medya
metinlerini farklı sosyal sınıf ve kültürel
yeteneğe sahip okuyucuların nasıl okuduklarını araştırmaya ilişkin bir ilgi belirmiş,
gündelik yaşam ve medyanın anlamlandırdığı biçimlerin okuma üzerindeki etkisi,
araştırma konuları arasına katılmıştır. Bu
çalışmalar, araştırma konusu olarak popüler kültürün görünümlerini, gençlik alt
kültürlerini, popüler televizyon ve sinemayı, romantik kurgu ve kadın magazinlerini, reklamı ve alışverişi seçmiştir. Kendi
içlerinde farklılıklar taşısa da bu çalışmalar, popüler kültürel biçimleri, tüketimden
alınan hazzı yeniden değerlendirmeye tabi
tutmuştur. Ayrıca 1980’li yıllarda İngiltere’de tüketim patlamasının sonucunda ortaya çıkan toplumsal dönüşümleri
değerlendirmek üzere, yeni sağın yükselişine karşı oluşan sol düşünürler cephesinde,
İngiliz Kültürel Çalışmalar yaklaşımı çerçevesinde ortaya konan “Yeni Zamanlar”
adlı proje, tüketim ve reklam konusuna yönelik eski bakış açısının dönüşümüne giden yolun açılmasını sağlamıştır. Yeni
Zamanlar projesi ile, “oluşan yeni dünyayı anlamlandırmak, post-Fordizmin eği-
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limlerini ve sınırlarını değerlendirmek, ortaya çıkan postmodern kültürü açımlamak,
Yeni Zamanlar’a ilişkin yeni bir ilerici biçim ve yön kazandırabilecek Thatcherizm’i
aşan yeni bir sol politika için parametreler
sağlamak” (Hall ve Jaques,1995:20) amaçlanmıştır.
“Yeni Zamanlar” projesi, yeni dönemi,
yeni kavramlarla açıklamak gerekliliği üzerinde durduğu için, reklama yönelik bakış
açılarında da bir dönüşüm yaşanmış, reklamın manipüle eden, yanlış ihtiyaçlar yaratan olgu olduğu fikrinin değişen
toplumu açıklamaya yetmediği görülmüştür. Bu bakış açısının iki türlü etkisi olmuştur: “önce reklama ve reklamcılığa yönelik
geleneksel düşmanca bakışın sınırlı olduğu
kabul edilmiş; ikinci olarak, reklamcılık ve
alışveriş, pop müzik ve modayı alarak kendi içinde popüler kültür biçimi olarak analiz edilmiştir. Bu yönelimin bir sonucu
olarak reklam, özgürleştirici ve karşı kültürel bir direniş biçimi olarak yeniden keşfedilmiştir (Davidson,1992:177). Bahsi
geçen döneme damgasını vuran postmodernizm de, reklama yönelik eski kalıplı
düşüncelerin değişiminde önemli bir rol
oynamıştır. Andersen’e göre tüketim ve
medya kültürü, postmodern teori tartışmasında merkeze yerleşir, çünkü reklamcılık, gerçekte postmodern kültürün
temelinde yer almaktadır (1995:92). Reklamcılık, postmodern olguyu betimleyen
karmaşık görsel alanı hem besler, hem de
ondan yararlanır. İmajların çokluğu ve geçmiş kullanımların bir reklam kampanyasıyla yeniden gündeme gelişi, çağrışımsal,
derinliksiz ve yüzeysel anlam; reklamı

oluşturan ögeleri betimler. Reklam ve tüketime yönelik eski ahlakçı tavırların bir
yana bırakılarak, popüler kültür ve postmodernizm çalışmalarının gündeme gelmesi de, eski bakış açısının dönüşümüne
yol açmıştır. Artık “reklamcılar ve pazarlamacılar yalnızca sermayenin köleleri olarak kabul edilmemektedirler. Onlar bir
yandan piyasa, öte yanda tüketici kültürü
arasında bir diyalog kuran aracılar olarak
değerlendirilirler” (Mort,1995:162).
Temelde anlamın inşaasıyla ilgilenen
İngiliz Kültürel Çalışmalar yaklaşımı içinde, etnografik çizgide yapılan çalışmalarda,
medya
tüketicileri
kendi
durumlarından anlam çıkarmak için mücadele eden özneler olarak görülmüştür.
Anlamı ortaya çıkarma çalışmalarında yapılan izleyici araştırmaları Hall’ün “Kodlama/Kodaçımlama” adlı makalesinde yer
alan üçlü okuma biçimlerine dayanılarak
geliştirilmiştir.1 Bu modelde anlam ve mesajlar, basitçe “taşınmaz”, devamlı üretilir;
öncelikle gündelik ham materyali kodlayıcı tarafından; ikinci olarak bu söylem, izleyicinin diğer söylemleriyle ilişkiye
geçerek, dönüşüme uğrar. Medya profesyonelleri, izleyicinin kodaçımlamasının
kendi kodlamaları yönünde gerçekleşmesini umabilir ancak bunu garanti edemez.
Kodlama ve kodaçımlama çeşitli karşılıklara açıktır, daima yanlış anlama olasılığı vardır. Telegörsel iletişim, anlamın karmaşık
sosyal yapılanması olarak anlaşılmalıdır.
Kodlama ve kodaçımlama zincirinin iki
ucunda sembolik bir “iş” yapılır. Hall’e göre, medya araştırmasının görevi, kodlama/kodaçımlama arasındaki ilişkiyi
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kavramak olmalıdır (Hall,2005). Kodlama
ve kodaçımlama, simetrik olmayıp asimetriktir. Asimetri iki katlıdır. Yani televizyon
metinleri bir dereceye kadar çokanlamlıdır.
Metnin daima olası bir çok okuması mümkündür. Özellikle anlamlandırmanın yananlamsal kodları onlara çeşitli biçimlerde
eklemlenen akıcı işaretlere sahiptir. Ancak
Hall’e göre, çokanlamlılık çoğulculuk değildir. Metin izleyicinin çoklu okumasına
açık olmayacak biçimde yapılansa da, okuma, kodlayıcının niyeti ile paralellik göstermez. Göstergeler tek anlam etrafına
kapatılamamaktadır. Onlar, anlamların yarıştığı bir alanda kurulur.
Kodlama ve kodaçımlamanın birbirini
karşılamamasının diğer bir nedeni, okuyucunun konumudur. Okuyucu, çeşitli kültürel referansları, beğenileri, etik,
psikolojik tutum ve beğeni sistemleri ile
kodaçımlamaya girer. Bu da kodaçımlama
esnasındaki farklılıkları yaratır. Ancak bu,
Hall’e göre, “algıda seçicilik” kavramına
gönderme yapılarak açıklanamaz. Kişiye
özel okumalar olsa bile, “algıda seçicicilik”
neredeyse hiçbir zaman, kavramın ifade
ettiği kadar seçici, kişisel ya da rastgele değildir (Hall, 2005). Üçlü ayrım, görgül düzeyde ilk olarak, Morley ve Brundson
(1980) tarafından sınanmıştır. Bu araştırmada Everyday Television:Nationwide
adlı haber programı incelenmiştir. Araştırmanın temel amacı, farklı izleyici yorumları ile izleyicilerin toplumsal
konumları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Haber programının gerçek izleyiciler tarafından nasıl alımlandığını ortaya
koyabilmek için, farklı eğitim düzeyi ve

farklı mesleklerden seçilmiş izleyicilerle
kuramsal ortamlarda yapılan görüşmelerde
Morley, Hall’un üçlü okuma modelini temel alır. Farklı sınıfa ait oluşla, okuma düzeyinin eşdeğerliliğinin sınandığı bu
araştırmada, kodaçımlamalarda doğrudan
sınıf konumunun belirleyici olmadığı, bunun yanısıra izleyicilerin çalıştıkları kurumların, mensup oldukları ırkların,
izleyicilerin sahip oldukları söylem biçimlerinin, kodaçımlama üzerinde etkide bulunduğu
saptanmıştır
(akt.
Moores,1990:18). İzleyici çalışmaları daha
çok yukarıdaki örnekte olduğu gibi haberler, pembe diziler, popüler kültür ürünlerinin analizinde kullanılmaktadır.
İngiliz Kültürel Çalışmalar yaklaşımı
içinde son dönemde, metinlerin taşıdıkları anlamların, izleyicilerin kendi anlam
çerçevelerini ortaya koyarak oluşturdukları anda oluştuğunu kabul eden araştırmalara yönelim vardır. “Alımlama analizi”2
adını alan son yönelim, izleyici araştırmalarına yeni bir soluk getirmiştir.
(Ang,1990). Alımlama analizleri ile, bir
mesajın anlamının yalnızca metne ya da
kitle iletişim aracına bağlı olmadığı, izleyicilerin ait oldukları toplumsal, kültürel envanterlerinin dolayımıyla kurulduğu
gösterilmeye çalışılmaktadır.
Kültürel Çalışmalar’ın deneyim üzerindeki vurgusu, izleyici araştırmalarının da
ortak vurgusudur. Seyredilen her reklamda, izleyici kendine sunulan daha iyi yaşam
imgeleriyle karşılaşabilmektedir. Ürün ve
daha iyi yaşam imgeleri birleştirilerek yapılan reklamda, izleyici reklamın içeriğine
inanmıyorsa reklam başarısız olmaktadır.
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İmgeleri kullanışı açısından kabul edilen
reklam, dikkat çekebilmektedir.
Fiske’in popüler kültüre yaklaşım biçimi reklamlara bakış açısında da aydınlatıcı
bir rol üstlenebilir. Fiske popüler kültürü
mücadele alanı olarak görmekte, egemenlik altına alınan güçlerin iktidarını kabul
ederken, daha çok bu güçlere direnmek,
onlardan sıyrılmak ve onlarla baş etmek
için kullanılan popüler taktikler üzerine
yoğunlaşmaktadır (1999:32-33). Popüler
kültür gibi reklam da, ‘kültür endüstri’sinin ürünü olmaları, cinselliği, müziği kullanmaları, izleyicilere ulaşmada kitle
iletişim araçlarını kullanmaları, uygulamalarında birbirlerinin etkinliklerinden yararlanmaları açısından benzerlik gösterirler
(Fowles,1996:47). Fiske’in popüler kültüre
ilişkin görüşü reklamlara da uyarlanabilir.
Çünkü reklam izleme sonucunda insanlar
mutlaka satın alma davranışına geçmezler.
Reklam izleyicileri kimi zaman reklam mesajlarını tartışarak, reklam mesajına inanarak ya da inanmayarak, reklamı
izlemeyerek ya da hayranlıkla izleyerek,
reklam sloganlarını dönüştürerek, gündelik hayata dahil ederek izleme eylemini
gerçekleştirirler. Reklamcıların isteği, izlenen reklamlardan sonra izleyicinin o malı
satın alması, marka sadakati oluşması, ya
da yeni markanın zihinlerde yer etmesi olsa da, her izlenen reklam izleyiciyi etkisi altına alamaz. Kimi zaman reklam hoş bir
ayrıntı olarak hatırlanırken, neyin reklamı
olduğu gözden kaçar, kimi zaman sloganları için reklam izlenir, kimi zaman ise reklam
izleme
eğlenme
isteğinin
karşılanmasına hizmet eder (Yavuz, 2007).

İzleyici homojen olmadığı gibi, izleme biçimleri de değişir. Bir mesajın ne kadar
alımlayanı varsa anlamı da o kadar çoğalmış demektir.
Yavuz tarafından (2007) gerçekleştirilen reklamların temel alındığı izleyici araştırmasında,
Hall’ün kodlama ve
kodaçımlama makalesinde geliştirdiği okuma biçimlerinin izleme etkinliği üzerindeki etkisi, alımlama analizi yöntemi
kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada,
televizyonda gösterime girmiş olan İxir
reklam dizisi, farklı demografik, ekonomik
ve sosyal sınıflara ait katılımcılarla, odak
gruplar oluşturularak tartışılmıştır. Bir Kokoreççi ve Kestaneci’nin satış yapmaları
esnasında birbirleri ile konuşarak İxir internet paketinin çeşitli hizmetlerinin tanıttığı reklamı izleyiciler, çoğu zaman
eğlenmek için izlerken, kimileri reklamı yapılan ürünü, kokoreç ve cep telefonu ile
karıştırmışlardır. Kimi zaman da reklamı
yapılan ürün değil de kokoreç yeme eylemi dikkat çekmiştir, hatta bir izleyicinin
ifadesi çok etkileyicidir:
“Bu şey olmadan önce ben kokoreç yemedim. Bu reklamlardan sonra ben kokoreç
yedim. Bak bu tek şey değil, İnternet değil,
Kokoreççilerin de şeyi var. Yani ikisinin de,
beni daha çok kokoreç şeyyaptı, heveslendim. Oğlan Enes, ısrar etti, mutlaka her
hafta sonu Atatürk Orman Çiftliği’ne kokoreç yemeye gittik. Reklamlar bitti, kokoreç de bitti güzelim vallahi, inan ki.”
(Yavuz,2007:166).

Kitle iletişim araştırmaları içinde alımlama çalışmaları, izleyiciyi yeni bir bakış
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açısıyla değerlendirmenin kapısını açmıştır. Aktif olan izleyicinin aktifliğinin sınırları, bu çalışmalarla gösterilmiştir. Kültürel
Çalışmaların deneyim üzerindeki vurgusu,
izleyici araştırmalarının da ortak vurgusudur. Willis, gençlik kültürünü araştırdığı
“Common Culture” adlı çalışmada, dolaysız olarak izleyicilere başvurur. Willis’in
araştırması, medyanın analizinde etnografik bir yönteme dayanmaktadır. Willis’in
araştırma girişimi, “sizin en beğendiğiniz
reklam nedir?” sorusunun yanıtlarını değerlendirmekten oluşur. Yanıtlayanlar, reklamları diğer herhangi kültürel formlara
uygun biçimde kolayca tartışmışlar, kendi
eleştirel duruşlarını ve aldıkları sembolik
hazzın örneklerini sunmuşlardır (akt.Richards vd. 2000:95-96).
Sender da (2005) lezbiyen, gey3 ve biseksüel cinsel kimliğe sahip kişilere yönelik reklamların, bu cinsel kimlikteki
izleyicilerce nasıl alımlandığını bulmayı
amaçlayan bir araştırma gerçekleştirmiştir.
Çalışmasında Sender, dergi reklamlarında
temsil edilen cinsel kimliklerin alımlanışını odak gruplarla tartışmıştır. Sonuç olarak Sender, reklamların tek biçimli
okumayla sınırlı olmadığını, lezbiyen, gey
ve biseksüel cinsel kimliğe sahip katılımcılar kendilerine yönelik yapılan metinlerin
alt metinsel göndermelerini daha iyi ayırt
ederek, metni çok anlamlı okurlarken, heteroseksüel cinsel kimlikli katılımcıların
metindeki temsilleri olduğu gibi kabul etme eğiliminde olduğunu belirtmiştir. Reklamı eleştirel okumanın, egemen olmayan
toplumsal konumlara sahip katılımcılar
için önemli olduğunu vurgulayan araştır-

macı, lezbiyen, gey ve biseksüel kimliğe sahip katılımcıların reklam metinlerini, genelgeçer imgelere ve tüketici kültürüne
muhalif bir bakış açısı ile okuduklarını
gözlemiştir. Araştırmada buna ek olarak,
izleyicilerin kodaçımlamalarının her zaman
reklamcıların arzu ettikleri biçimlerde gerçekleşmediği, reklam metinlerinin çok anlamlı açılımlara uygun metin olmaları ama
bu çok anlamlılığın Fiske’in belirttiği gibi
her zaman direnişe yol açmadığı gösterilmiştir.
O’Donohue da, reklamları temel alan,
gençlerin reklamla ilişkili deneyimlerini
günlük yaşamlarında var olan kimi zaman
yalın, kimi zaman çelişkili dağınık ve dinamik deneyimlerini bulmayı amaçlayan çalışmasında, gençlerin açıkça reklam
sözcüklerini kullandıklarını, reklam stratejilerini, pratik ve imgelerini özgül biçimde
yorumladıklarını ifade etmektedir. Gençler, reklamların bazen eğlendirici, bazen tahammül edilemez, bazen ikna edici gücüne
karşı bağışıklık ve kırılganlık gösterdiklerini belirtmişlerdir. Aynı zamanda gençler
diğer iletişim formları içinde reklamı, kendi içinde çok eğlenceli bulduklarını açıklamışlardır (1997:261).
Yukarıdaki örnekler, reklamların her şeye kadir, bir analist tarafından izleyiciyi homojen kabul eden çalışmalarının
yetersizliğini göstermektedir. Reklamların
metin analizi ile analiz eden çalışmaların
bir yana bırakılmadan, izleyici ve metin
karşılaşmasını da içeren çalışmalarla desteklenmesi, araştırmanın zengin sonuçlarla tamamlanmasını sağlayan bir yöntem
olarak dikkate alınmalıdır.
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Sonuç
Reklamı eleştirenler toplumsal, ekonomik
ve kültürel açıdan reklamın tahribatlarını
açıklarken, reklamı savunanlar ekonomik
açıdan faydasına vurguda bulunurlar. Kültürel çalışmalar cephesi, duruma ara yol
bulmaya, izleyici araştırmaları ile izleyicinin medya metinlerini nasıl alımladığı, gerçekten de reklamın sanıldığı kadar
tahripkar olup olmadığına izleyiciyi işin içine dahil ederek anlamaya çalışır. Aslında
yapılması gereken, yarar /zarar cephesinden çıkarak reklamın kültürel bir olgu olarak ele alınmasıdır. Mc Luhan, “Tarihçiler
ve arkeologlar, bir gün herhangi bir toplumda yapılan geniş çaptaki aktivitelere en
zengin ve en doğru yanıtın, reklamlar olduğunu keşfedeceklerdir. Mısır hiyeroglifleri bu anlamda oldukça geri kalırlar”
(1974:9) derken reklamın güncel kültürel
gelişmeleri yansıttığını ifade etmektedir.
Reklamın kültürü yansıtan bir olgu olarak
değerlendirilmesi, farklı bir bakış açısıyla,
onu anlamaya çalışmayı beraberinde getirir. Reklamı anlamak, reklamlar hakkında
fazlasıyla iyimser olmak, onu tüm uygulamalarını alkışlamak, eksikliklerini, yol açabileceği ya da ortaya çıkardığı tahribatı
görmezden gelmeyi gerektirmez. Yapılması gereken, reklamı yüceltme ya da küçültme arasında salınan görüşlerin dışında,
reklamı değerlendirmek için farklı bir bakış açısıdır.

Notlar
Üçlü okuma biçimleri şunlardır: Hakim/Hegemonik Okuma: Bu okuma
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biçiminde izleyici/okuyucunun, yapımcının kodladığı biçimde hareket etmesi söz konusudur. İzleyici, metindeki
yananlamları tamamen ve doğru olarak
almaktadır. Bu, mükemmel bir şeffaf
iletişim durumudur. Müzakereli Okuma: İzleyici bu okuma biçiminde, neyin
baskın olarak tanımlandığını ve profesyonelce anlamlandırıldığını bilir. Ancak
izleyici, sınırlı bir düzeyde olsa bile kendi konumuna uygun düşen anlamlar
üretir ve bu yüzden çoğunlukla yeğlenen okumanın dışına çıkabilir. Karşıt
Okuma: İzleyicinin söylemi harfi harfine ve yananlamsal olarak mükemmel
anladığı bu okuma biçiminde, mesaj
karşıt biçimde kodaçımlanmakta, alternatif bir referans çerçevesi içinde yeniden kurulmaktadır. İzleyici, metinde
kurulan anlama muhalefet eder. Karşıt
okuma, söylem içinde mücadelenin verildiği bir okuma biçimi olarak değerlendirilir (Hall,2005).
Alımlama analizi, kitle iletişim süreci
ve alıcı ilişkisini hem niteliksel, hem de
niceliksel araştırma tekniklerinden yararlanarak, farklı toplumsal, ekonomik
ve kültürel geçmişe ve toplumsal cinsiyete sahip izleyicilerin kitle iletişim
araçları tarafından kodlanarak gönderilen anlamı kendi konumlarının belirleyicileri
altında ürettiklerini öne
sürmektedir. Jensen ve Rosengren’e
göre, alımlama analizi toplum bilimsel
ve beşeri bilim perspektiflerini birleştirme girişimini başlatmış, böylece eleştirel/ampirik, niteliksel/niceliksel gibi
ayrımlar arasındaki keskin görünen
2

farkları azaltmıştır. Bunun sonucunda
ampirik izleyici araştırmaları, niteliksel
bir gelişmeye doğru bir dönüşüm geçirmiştir (Jensen ve Rosengren, 2005:71;
Hoijer, 2005).
“Gey”, İngilizce’de yer alan “gay” kelimesinin Türkçe ifade ediliş şeklini
göstermektedir. Bu kelime Türkçe’de
yaygın olarak kullanıldığı ve “gey” olarak telaffuz edildiği için metni çevirirken aynen bu şekilde çevirmeyi tercih
ettim (bknz, Sender, 2005 çev. Şahinde
Yavuz).
3
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