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INTRODUCTION:
DEBATES ON MEDIA AND COMMUNICATION STUDIES
New technologies have not only broadened the scope of the media but also contributed significantly to the transformation of the media. The topics covered by the new media have varied in almost every aspect of our cultural
life, ranging from cinema to communication issues. At the same time, the issues reflected on the screen and the
transformation in the public space has affected both the psychology of the human being and the culture in which
he lives. In this sense to be able to understand this transformation, it is necessary to analyse and discuss in detail
how media and media tools are transformed, the scope of the issues they deal with and the way they transform
society. The first part of this study covered the topics of; the representation of women in cinema by evaluating on
how a social phenomenon is depicted in cinema, the electronic culture created by new media technologies, the
psycho-political economy of new media, news production processes and psychological disorders caused by new
media technologies.
In her essay which is entitled “Analysis of The Visibility of Female Directors in Turkey within the Context of Feminist Film Criticism” Berceste Gülçin Özdemir, discusses the visibility of female director in Turkish cinema within
a framework of feminist film criticism. Since the phenomenon of gender is constructed by the norms of patriarchal order, then it leaves questions about the visibility of female directors in the public sphere.
In his article entitled “Death Case in Onur Ünlü Cinema”, Emrah Doğan focuses on how the death phenomenon is reflected on the screen. Death is an important phenomenon for societies. However, in cinema, death is
usually treated as if it is something ordinary. In his cinema, Ünlü examines the phenomenon of death as a sociological and psychological issue rather than treating it within a traditional way. Onur Ünlü discusses a prominent
phenomenon for societies such as death by using humor.
With the article “The ‘New’ One of the Old Media: Understanding Electronic Culture” Çilem Tuğba Koç questions the cultural environment of new communication technologies. In her study, Koç discusses the structure of
the society electronic culture has created. In her study entitled “Investigation of Nomophobia Levels of University Students in the Context of Family Relations” Esra Akkuş, examines how smartphones, the new communication tool of our age, create a phobia and affect family relations. In his study entitled “The Psycho-Political Economy of New Media: Psychoanalysis and Social Media” Güven Özdoyran evaluates on the abnormalities in reading
the new media in the economic-political context. In this context, the abnormality stems either from the patterns
of the new media or the uncertainty of the ontological status of cyberspace. This is a significant matter to discuss
since the main domain of new media is cyberspace and the objects that exist in such a space are not concrete or
material. In her study entitled “McDonaldization of the Presentation of Self: A Critic on Celebrities’ Instagram
Accounts”, Azra Nazlı categorizes and evaluates on social media interactions in the context of the irrationality of
the principles of rationality in George Ritzer’s book.
In her article entitled “News Production Process and Gatekeeping”, Lale Dündar argues that not all the events
can be considered as news. Dündar examines the production process of the news and focuses on the role played
by Gate Keepers in communicating news events to the public. Thus, Dündar discusses the way the news industry works and examines the concept of news value.
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When we talk about communication, we can think of many different areas related to communication studies
such as; interpersonal relations and communication; culture and communication; gender and communication;
internet and communication; marketing and communication and so on. Communication, which is an undeniable part of life, is actually an area that has dominated humanity with its broad range of impacts. Communication transcends interpersonal relationship with technology, politics, economics, and socio-cultural factors which
can be introduced and penetrated through the help of communication methods. Communication methods enable people to be directed to consume goods and services or become part of this current system. Within the scope
of this book, communication and media studies have been discussed on the basis of interpersonal relationships,
social media, new media, marketing, advertising, and gender.
In the second part of this book, interpersonal relationships and communication have been evaluated on the basis
of three different subjects. Firstly, Eğinli and Taş have evaluated on the interpersonal communication of individuals that they create by using their mobile phones, the positive and negative effects of interpersonal communication, and the nomophobia developed in the process within their studies. In this context, they aimed to explain the
relationship between the establishment of interpersonal communication by using mobile devices and their effects
on communication and nomophobia. Secondly, under the title of ‘Social and Emotional Learning Skills of Doctors in Health Communication’ Beşbudak underlines the significance of studying communication and its linkage
with social and emotional skills of doctors. Miray Beşbudak explains health communication and the importance
of good relationships with patients and their relatives. According to Beşbudak, effective communication can be
established by using social and emotional learning skills in health communication. Doctors should use social and
emotional skills to be able to treat the patient in the most appropriate and effective way, to deal with problems
that may occur at certain points, and not to compromise on their character and personality while performing all
these. Social and emotional skills can be learned by doctors in the same way as working experiences. These skills
include basic interpersonal communication; problem-solving, managing with stress and increasing self-value skills.
Thirdly, Ülkü and Öze evaluate on the flow of the interpersonal information in the age of technology. They focus on podcast applications and examine Mediapod as a case study. While the study evolves on the subject of interpersonal communication, it specifically focuses on the changes in communication methods. Within the scope
of the study, while interpersonal communication and learning styles are examined on the basis of academic research on oral and written culture, Podcasting which constitutes a form of broadcasting that these technologies
are used together is discussed specifically. The question of whether the forms of communication, which are diversified with the introduction of the Internet are transformed into a form of re-evolution of the voice communication used by humanity in the first ages is discussed under this study.
The third part mostly focuses on current issues such as social media and new media. The first study analyzes the
effects of social media on political participation practices. Özkurt and Öze analyze the reaction vote as an emerging form of political participation in Northern Cyprus. They argue that the citizen who loses confidence in the
politicians either does not vote or may turn to ‚reaction vote‘ and social media stands as a convenient place to
disseminate this sort of ideas to the increasing number of people. The second study of this part discusses online
news media in Turkey and North Cyprus on the issue of Akuyu Nuclear Power Plant (NPP). According to Aliefendioğlu and Atay, nuclear energy debates have begun in 2010 with the formalization of the construction of the
Akkuyu Power Plant (APP). The study aims to answer the questions of whether environmental journalism is practiced regarding Akkuyu NPP news and whether it is possible to see an alternative and activist media.

The fourth part focuses on the subjects of marketing, advertising, and communication. Firstly, Öze and Dikmen
discuss the term of revolt as a method of sale. According to Öze and Dikmen, brands have been very successful in
creating a consumer culture. In this study, they examine the conditions that contribute to the formation of protests on the basis of consumer culture. Their analysis point out that, in this process it is aimed to reproduce the
system itself, in a way that will open the way for each movement that we face as an action. In this study, brand
protest comparisons are discussed in terms of consumer culture, protest, sales and marketing techniques, capitalism, liberalism, and neo-liberalism. Then, Yakın focuses on ad campaign which is carried out by Ziraat Bank
in their 155thAnniversary. He explains using cultural nostalgia in corporate image advertising. This study examines the 155th-anniversary commercial broadcasting of Ziraat Bank which was established during the Ottoman
Empire period and which is now one of the crucial actors of public banking. Rather than focusing on the deeprooted historical background of the institution, the film attracts attention with its nostalgic references to the 70s
during which the sense of unity and togetherness of Turkish society, as well as its endurance in the face of difficulties, was exhibited. The work which demonstrates an example of the use of nostalgia in corporate communication also presents how a public institution contributes to society’s self-confidence and mood.
The fifth part is dedicated to the issues of communication and gender. Eğinli and Taş examine the representation
of gender stereotypes in traditional fairy tales and argue that stereotypes stand as a communication barrier. They
point out that the gender stereotypes which are used in fairy tales serve to the normalization of the gender roles
which can be perceived by children as a normal, usual/common or correct. Often, children may adopt a typical
pattern of behaviour related to being male and female, thus leading to the development of inappropriate ideas/
perceptions or prejudices. In this study, gender-based stereotypes are considered as a communication obstacle and
it is pointed out how these stereotypes formed/have been formed since childhood.
Emrah Doğan & Nuran Öze
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Media Studies

1

ANALYSIS OF THE VISIBILITY OF FEMALE
DIRECTORS IN TURKEY WITHIN THE CONTEXT
OF FEMINIST FILM CRITICISM / FEMİNİST FİLM
ELEŞTİRİLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DEKİ KADIN
YÖNETMENLERİN GÖRÜNÜRLÜĞÜNE BAKMAK

Berceste Gülçin Özdemir1

Abstract
Women give meaning to living by watching films about themselves and other women and see their reflections
on the screen. Women who trace their existence as a women debate codes about gender by question stories about
women by trying to understand the female character in the focus center of film narrative, and identifying themselves with female characters’. Female directors who bring these debates together with spectators become the creator of representation mechanics that permit female spectators to question themselves with the narrative language
used in their narratives. Feminist film theory includes criticism carried at by film theoreticians within the scope
of specific approaches and methods by utilizing feminist perspectives. Visibility of female directors who contribute to Turkish cinema will be opened for arguing within the scope of thoughts of feminist film critics. Gender
fact which is directed by indications belonging to patriarchal order is being coded within the social order, and in
a way that will raise question marks about the visibility of female director in public space. In this context, feminist film critics search for a way to transform gender perception and thoughts about female characters exitence of
women in films, and identification subject of women spectators. In the first part of this study, general information
about the thoughts of some of the feminist film critics who explained their thoughts about these subjects will be
given. In the second part, reflection socio-cultural atmosphere in cinema which is within the social order by dealing with the effect of Turkish political life on Turkish cinema briefly. In this context, thoughts expressed in various panel discussions made in cinema field and film festival panels in Turkey will be included. It is being thought
that ideas expressed in panel discussions that include many subjects about female films, gender perception in social order and female spectator will be effective in the transformation of gender perception.
Keywords: Feminist Film Criticism, Turkish Cinema, Female Director.

Feminist Film Eleştirileri Ne Söyler?
Feminist film eleştirisi, film eleştirisinin alt türü olarak feminist film teorilerini referans alarak feminist perspektifle
filmleri incelemeye çalışmaktadır. Bu bağlamda, film eleştirisini yapacak olan eleştirmenin filme bakışı ve filmi nasıl inceleyeceğini bilmesi önem kazanmaktadır. David Bordwell ve Kristin Thompson, anlatı biçimini ya da anlatısal olmayan biçimin ilkelerine uygun olarak tetikte olan kişinin ve farklı film tekniklerinin dikkat çeken kullanımlarını izleyen kişinin eleştirmen olduğu belirtmişlerdir. Film analizleri Bordwell ve Thomson’a göre iki amaç
1 İstanbul Univesity
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taşımaktadır. İlki, film biçimi ve film stilinin çeşitli filmlerde nasıl birlikte çalıştıklarını göstermek, ikincisi ise, kısa
eleştirel analizlerin modellerini ve bir yazının bir filmin işleyişinin bazı yanlarını nasıl aydınlatabileceğinin örneklerini bu yolla sağlamak olduğunu vurgulamışlardır (Bordwell & Thompson, 2012, s. 395). O halde film eleştirmeni, filmi analiz ederken temel aldığı teorilerin kapsamını bilmenin yanı sıra, film anlatısının biçim ve içeriğine
dair de bilgi sahibi olmalı ve filmi değerlendirirken çoklu bakış açılarıyla filmi analiz edebilme metodolojisine sahip olabilmelidir. Feminist film eleştirisinin de temel gayesi, eleştirilen filmin odak merkeze aldığı konuyu veya
karakteri feminist film teorileri çerçevesinde tartışabilmektir. Klasik anlatı sinemasının voyeristik ve skopofilik erkek egemen haz mekanizmasına hizmet eden bakış açısı kadın karakterlerin ikincilleştirilmesini ortaya çıkarmıştır.
Bu bağlamda, klasik anlatı sinemasının kodları, feminist film teorileri önem kazandığından beri tartışılmaktadır.
Yönetmenlerin anlatı stratejileri, filmin biçimi, içeriği, ideolojik göstergeleri, uylaşımların hangi yaklaşımlarla sunulduğu feminist film teorisyenlerinin incelediği konular arasındadır. Feminist film eleştirmenleri de, feminist film
teorilerinin çeşitli konu başlıklarıyla tartıştıkları bağlamları film analizlerinde tekrar yorumlamaktadırlar. Eleştirilerinin amacı, sadece bilimsel referanslarla değerlendirdikleri filmleri tartışmak değil, gelecekte feminist film pratiğine katkı sağlayacak olan filmlere dair farklı anlatı stratejileri veya söylemleri önermektir. Feminist film teorisyenlerinin feminist film eleştirisiyle ilgili düşünceleri bu minvalde önem kazanmaktadır.
Christine Gledhill’in feminist film eleştirisi için yaptığı tanımlama, feminist film eleştirisinin içeriğini detaylı olarak açıklamıştır: “Feminist film eleştirisinin önemli konusu kadının kadın olarak sunumunun sinemada gösterilmediğini incelemek üzerinedir. Bu durum, kadınların seslerinin olmaması ve onların bakış açılarından duyulamamalarına neden olmaktadır.’’ Sharon Smith’in Women and Film’de (1972) paylaştığı, kadınların her türlü insan
formunda neredeyse tamamen filmin dışında tutulduğunu belirttiği görüşlerini de düşüncelerine ekleyerek kadın
karakterlerin eksik sunumunu tartışmaya açmaktadır. Gledhill’e göre, Elizabeth Cowie ise, filmlerde kadınların
eksikliği tanımlanırken, sosyal gerçekliğin yansıtılmasıyla ilgili problemler olduğunu belirtir ve feminist film eleştirisinin bunlar üzerine eğildiğini açıklamaktadır. Cowie, kadınların kadın olarak filmlerde gösterilmediğini ya da
tamamen insani olarak sunulmadıklarının eleştirisinin yapıldığını söyler. Yetersiz, kısmen ve tek yönlü bir biçimde
kadınların tanımladığının altını çizen Cowie, böylece olumsuz tanımlamalar görüldüğünü de ekleyerek, feminist
film eleştirisinin neyi incelediğini anlatmaktadır. Gledhill, “Kadının kadın olarak’’ sinemada temsil edilmediğini,
kadınların seslerinin olmadığını ve kadın bakış açısından duyulmadıklarını belirtmiş ve feminist film eleştirisinin
bu konuyu incelediğini ifade ederek feminist film eleştirisini özetlemiştir (Gledhill, 2014, s. 458- 460). Kuhn,
Women’s Picture Feminism and Cinema kitabında, Gledhill’in düşüncelerini tekrar paylaşarak konuyu kendi düşünceleriyle de tartışmaktadır. Feminist eleştirinin sadece sinematik prodüksiyonların anlamını tanımladığını düşünen Gledhill, bu durumun bir tehlikeye işaret ettiğinin altını çizmektedir. Çünkü kadınların toplumsal düzen
ile aralarındaki ilişkiye değinilmesinden bu nedenle uzaklaşılmaktadır. Kuhn’a göre, semiyotik ve psikanalitik yaklaşımlar, bağlamsal ilişkilerin anlaşılması açısından sinemada önemli bir yere sahiptir. Feminist metinsel analizin
önemine değinen Kuhn, anlamın inşasının nasıl oluştuğunun bu yöntemle analiz edildiğini söylemektedir. Kuhn’a
göre bu analiz, patriarkal ideolojinin oluşumunu tekrar incelemekte ve filmlere alternatif bakış yolları önererek ideolojilere de müdahalelerde bulunulabileceğini savunmaktadır (Kuhn, 1982, s. 80).
Feminist film eleştirisinin odağında, kadın karakterlerin temsil edilme şekillerini tartışmak ve filmlerin anlatı stratejilerini feminist perspektifle tartışmaya açmak vardır. Feminist film teorileri, belli konu başlıklarını sorguluyor ve
tartışmaya açıyor ise, feminist film eleştirileri de feminist film teorilerinin gelişimine katkı sağlıyor mu sorusu sorgulanabilir. Akademik yazında film eleştirilerinin yıllardır devam ediyor olması film eleştirilerinin gelişimine pek
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tabii yarar sağlamaktadır, ancak bu yararın daha anlaşılır kılınması ve gündelik hayattaki yansımasının da daha
görünür olması için hala birtakım sorgulamaların yapılıyor olması gerekmektedir.
Feminist film eleştirmeleri, psikanalitik teoriden etkilenmektedirler ve kadınların sinemasının nasıl tanımlandığını sadece sormakla kalmamakta, aynı zamanda kadın sinemasının da tanımlanabilir olduğunu göstermektedirler. Mayne bu bakış açısının anlamını da açıklama yoluna gitmiştir. Ona göre, kadınların sinemasını tanımlamanın teorik olarak ciddi bir uğraş gerektirdiğinden bahseden Mayne, kadınlar için ve / veya kadınlar tarafından
sinemanın en temel düşüncesinin sorunsallar içerdiğini savunmaktadır. Kadınların sinemaya olan katkısında bu
nedenle ikirciklilik bulunduğunu da düşüncelerine eklemektedir (Mayne, 1985, s. 94). Feminist film eleştirisi bu
bağlamda, kadınların sinemaya katkılarını görünür kılarken, diğer taraftan filmlerin de tartışmaya açılmasına olanak vermektedir. Feminist film eleştirisi, filmleri feminist perspektiften incelerken çeşitli yaklaşımlarla ya da yöntemler aracılığıyla filmlere sorgulamalar getirmektedir. Mayne’nin, feminist film pratiği için önerdiği iki formül;
yönetmenlerin feminist yaklaşımları ortaya çıkaran filmler üretmelerini sağlayacak cesareti onlara hissettirmek ya
da ataerkil kültürün söylemlerini anlamlandırabilecek izleyicilerin cesaretlendirilmesidir. Çünkü film anlatılarının
anlamlandırılması süreci de bir o kadar feminist pratiği açısından önem taşımaktadır (Mayne, 1998, s. 52-53).
Jane Gaines, Re-vision: Essays in Feminist Film Criticism (1984) editörleri, Mary Ann Doane, Patricia Mellencamp, Linda Williams adlı teorisyenlerin feminist film eleştirisiyle ilgili düşüncelerini Women and Representation:
Can We Enjoy Alternative Pleasure (1984) adlı makalesinde kadın izleyicilerin alternatif hazları bağlamında tartışmıştır. Doane, Mellencamp ve Williams’a göre, feminist teorisyenler film analizinde ikili risk taşıyan durumla
karşı karşıya gelmektedir. Feminist film eleştirisinde, kadınların baskılanışının aşamalarını yorumlamak ve analiz
etmek veya kadınsı spesifikliği betimlemenin birtakım riskleri doğurduğunu söyleyen teorisyenler, patriarkal oluşumları özetlemek ve kadınları yerlileştirmek gibi risklerle karşılaşılabileceğini öncelemektedirler (Gaines, 1990,
s. 78). Feminist film eleştirilerindeki boşlukları tartışan Gaines, feminist film pratiğinin de eleştiriyle olan ilişkisini vurguladığı için alternatif film pratikleri için de öngörülerde bulunmaktadır. Gaines, alternatif feminist pratiği
için, bakışın ilişkilerinin tekrar düzenlenmesinin gerekliliğini vurgulamakta ve haz konusunun tekrar düşünülmesi
gerekliğini de hatırlatmaktadır. Keza, Gaines’in “Doğru hazzın çok ayrıcalıklı, özel bir haz’’ söylemi, günümüzde
de hala feminist kuramlar açısından tartışılan konulardan birini oluşturmaktadır (Gaines, 1990, s.87). Ancak, kadın karakterlerin ataerkil bakış açısından farklı sergilenebilmesi için ve kadın izleyicilerin kendilerine hatırlayarak
filmlerdeki karakterleri içselleştirebilmeleri için öncelikle kadına dair temel hakların tüm dünya konjonktüründe
değişmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir. Toplumsal cinsiyet ve kadın haklarıyla ilgili çalışan feminist yazarlardan
Nikki Van Der Gaag Feminizm ve Erkeklik (2014) adlı kitabında, toplumsal düzende kadının yerini özetlerken,
kadınların öncelikle temel haklarına nasıl ulaşabilmeleri gereğini de hatırlatmaktadır: “Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadınları haklarından, erkekleriyse insanlıklarından mahrum eder. Geleneksel erillik ve dişillik versiyonlarına
geri dönüş, dini muhafazakârlarla erkek hakları hareketleri bunu ne kadar istiyor olursa olsun, bir seçenek değildir. Kadınlar, sandıklarına geri dönmeyecekler. Şimdi değişmesi gereken, erkek olmanın ne demek olduğuna dair
tarihsel dar modelden kendilerini kurtarmak için, sahip oldukları iktidar ve imtiyazın bir bölümünden vazgeçmesi
gereken erkekler… Feminizmin erkekleri aktif bir şekilde dâhil etmesinin ve erkeklerin feminizmi kucaklamasının zamanı gelmiştir. Toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi buna bağlıdır. “ (Gaag, 2018, s. 31). Gaines’in belirttiği doğru hazza ulaşılması için Gaag’ın söylemlerinde vurguladığı gibi, toplumsal düzende erkeklerin öncelikle
kadınlara bakışındaki bakış açısının değişime uğramasında yatmaktadır. Geçmişin söylemleriyle, günümüzün gerçeklikleri birbirinden oldukça uzaktır. 21. yüzyılda, kadınların kamusal alanda geçmişe oranla daha fazla yer alıyor olması dahi günümüzde erkeklerin hala kabul etmek istemediği gerçeklerdir. Oysa post modern çağın gerçek
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düzenleyicileri kadınlardır ve erkekler, ancak kadınların düzenledikleri sistem içerisinde hayatlarını idame ettirebilenlerdir. Çünkü kadınlar, kamusal alanda yer alırken, özel alanlarını da düzenleyebilen ve işlevsel hale getirenlerdir. Dolayısıyla, doğru ve ayrıcalıklı film izleme deneyimine sahip olması gereken kadınlar, kadınlıklarına dair
gerçelikleri gösterebilecek filmleri de izleme hakkına sahip olmalılardır.

Türk Sineması’nda Kadınların Görünürlüğünü Sorgulamak
“Türkiye’de çağdaş anlatı yapısını kullanan filmlerde, kadın karakterlerin sunumu kadın yönetmenler tarafından
çok gerçekçi sunuluyor, çok da gerçekçi canlandırıyor oyuncular, zaten ayrıcalığı da orada oluyor filmlerin. Bir
insan içinde çeşitli kişilikleri taşır, ama bazı özelliklerini terbiye eder insan. Özelliklerini terbiye edemeyen insan,
zaaflarıyla ve kötü yanlarıyla insandır. Sonuçta insan, insandır. Bazı filmlerde bunları törpüleyerek gösteriyoruz,
özellikle ticari filmlerde. Ama sanat filmlerinde insanlar tüm yönleriyle, zaaflarıyla, çelişkileriyle ve her şeyiyle tüm
gerçekliğiyle veriliyor. Kadın yönetmenler de kadınların gerçekliğini tüm gerçeklikleriyle vermeye çalışıyorlar.’’ Türkan Şoray (Akt. Özdemir, 2019: s. 211-212).
Türk siyasal hayatındaki değişimlerin ve Türkiye’de feminizmin gelişiminin, Türk Sineması’nda kadın karakterlerinin stereotiplerine ve kadın odaklı öykülerin farklılaşmasında etkisi olmuştur. Türkiye’nin siyasal hayatında meydana gelen değişikliklerle dönüşüme uğrayan sosyolojik konjonktür sanat alanında da yansımasını bulmuştur. Türk
Sineması’nın Yeşilçam döneminde kadın karakterler ataerkil düzenin taşıyıcıları olarak, patriarkal kodların gösterenleriyle izleyiciye sunulmuşlardır. Kamusal alanın görünmez varlığı, şefkatli anne, evin düzenleyicisi, özel alanının biriciği kadın, çocuklarının anası, kocasının eşi gibi stereotiplerin yanı sıra femme-fatale, arzu nesnesi, baştan çıkarıcı, cezbedici, tehlikeli kadın karakter stereotipleri de izleyiciye sunulan stereotiplerdir. Kadın karakter,
kamusal alanda görünür olursa, güzel olursa, baştan çıkarıcı olursa, fettan olmakta, yuva yıkan olmakta ve günah
keçisi olarak sıfatlandırılmaktadır. Evin sesi çıkmayan annesi, çocuklarının anası, madun, mağrur, boynu bükük,
cefa çeken kadın karakter ise film kapanışında var ettiği bu karakter özellikleriyle yeniden kodlanmaktadır. Türk
Sineması’nın başlangıç yıllarında dahi kadın oyuncular yabancı uyruklu oyunculardan seçilmektedir. Kadın yönetmen, kadın yapımcı gibi unvanlara ise neredeyse hiç rastlanmamaktadır. Eğer ki kadın yönetmen olarak birisi
var ise de eşinin ya da erkek arkadaşının sayesinde görünürlük kazanmış demektir. Cahide Sonku, hem Türk Sineması’na emek vermiş bir oyuncu, hem de Türk Sineması’nın ilk kadın yönetmeni olarak Türk sinema tarihindeki yerini almıştır.
Kadın karakterlerin temsilleri ve kadını odak merkeze alan öyküler siyasal ve sosyolojik dönemlere paralel şekilde
izleyiciyle buluşmuştur. Sinemanın Türkiye’deki ilk yıllarında, Pençe (1917) ve Mürebbiye (1919) filmleri gösterime girdiği döneme göre oldukça cüretkâr sahnelere sahip olduğu için tartışmalı bulunan filmler olmuştur. Kadın karakterlerin temsillerinde ataerkil düzenin kodlarına uymayan temsiller birtakım eleştirilere maruz kalmıştır.
Keza, Mürebbiye filmi Türk Sineması’nda sansür uygulanan ilk film olma özelliği taşımaktadır. Muhsin Ertuğrul’un önemli bir etkisi olduğu Tiyatrocular Dönemin’nde ise, Sözde Kızlar (Muhsin Ertuğrul, 1924), Karım Beni
Aldatırsa (Muhsin Ertuğrul, 1933) gibi filmler kadın karakterlerin arzu nesnesi olarak temsilinin örneklerindendir. Aysel Bataklı Damın Kızı (Muhsin Ertuğrul, 1935) filminde Cahide Sonku bir aşk öyküsünün odak merkezinde yer alan bir karakterdir, Şehvet Kurbanı’nda (Muhsin Ertuğrul, 1940) ise kadın karakter, erkeğin zaaflarını
ortaya çıkaran bir arzu nesnesidir. İkinci Dünya Savaşı’nın etkisiyle, Tiyatrocular Dönemi’nden sonra Türk Sineması üretime devam ediyor olsa da bir şekilde kendini bulma dönemi geçiriyordu. İkinci Dünya Savaşı sonrası
toparlanmaya çalışma dönemi ve 1950’lerde DP hükümetinin Türk siyasal hayatındaki etkisiyle yönetmenler ve
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yapımcıların yoğunlaştığı konular farklılaşıyor, izleyici de içinde bulunduğu sosyolojik ortamın etkisiyle sinema
perdesinde kendisine sunulanı izliyordu. Köyden kente göçün yoğunlaştığı 1950’lerde, gecekondulaşmanın başlaması, köyden göçen bireylerin şehir hayatına alışma çabası ve siyasal hayatın da getirdiği atmosfer Türk filmlerinde melodrama etkisinin yoğunlaştığını göstermekteydi. Zengin kız, fakir oğlan aşk hikâyeleri, hüznün odak
merkeze alındığı hikâyeler, kahramanlık hikâyeleri gibi çok çeşitli hikâyeler izleyiciye sunuluyor, izleyici de kadın
karakterleri kendisine sunulan şekilde izlemeye devam ediyordu. Dudaktan Kalbe (Şadan Kamil, 1951), Ölmeyen Aşk (Faruk Kenç, 1959) gibi filmler kadın ve erkek arasındaki trajik aşkları izleyiciye sunarken, kadın karakterler özel alanındaki ilişkileriyle ön plana çıkan ve sadece aşkıyla var olabilen karakterler olarak temsil edilmiştir.
1960’larda dünyada meydana gelen siyasal hareketlenmeler, sinema sanatına da yansımış, toplumun odak merkeze
alındığı filmler üretilmeye başlanmış, Türkiye’de de toplumsal gerçekçilik akımının temel alındığı filmler izleyiciye
sunulmuştur. 1960’ların sinema tarihine yön veren önemli akımlarından, Fransız Yeni Dalgası etkisi de Türk Sineması’nda yansımalarını bulmuştur. Toplumsal gerçekçiliğin yanı sıra, halk sineması, ulusal sinema, milli sinema
gibi akımlar ortaya çıkmıştır. Renkli sinemanın izleyiciyle buluşması ve çeşitli sinema akımlarının etkisiyle izleyiciler çeşitli film anlatılarını izlemişlerdir. Şoför Nebahat (Ömer Lütfi Akad, 1961) ile kadın izleyici, maskülen
bir kadın karakterin kamusal alanda şoför karakteriyle var olabilmesini izleyip, İki Gemi Yan Yana (Atıf Yılmaz,
1963) filmiyle de iki kadının duygusal yakınlaşmasına tanık olabiliyordu. Seks filmleri dönemi olarak nitelendirilen 1970’ler döneminde ise, kadınlar, erotik filmlerin başkarakterleri olarak bedenleriyle sunulmuşlardır. Kadın
karakterler, bu bağlamda arzu nesnesinin de ötesine geçen temsilleriyle aşağılanan ve bir meta olarak anlamlandırılan karakterler olmaktan öteye geçirilememişlerdir. Film isimleri dahi kadınları ikincil bir varlık gibi gösteren,
onların bir meta olarak algılanmasına neden olan isimler olarak seçilmiştir. Ancak Metin Erksan’ın çektiği birçok
film kadın karakterleri farklı bir anlatım diliyle izleyiciye sunabilmeyi gösterebilmiştir. İntikam Meleği Hamlet de
(1977) Hamlet bir erkek değil, kadın karakter olmuştur. Selvi Boylum Al Yazmalım (1978) filminde kadın karakter evin şefkatli annesi, emek veren, ataerkil düzenin zorluklarına karşı mücadele edebilen bir karakteri sunabilmiştir. 1980’lerde Atıf Yılmaz filmlerinde çeşitli kadın öyküleriyle sunulan kadın karakterler, birbirinden farklı
kadın karakterlerin öyküleriyle izleyiciye sunulmuştur. Tecavüz sahnelerine aşina olmaya başlayan izleyici, kadınların gerçek hayatta karşılaştığı şiddet, taciz, tecavüz olgusunu daha görünür şekilde izleyebilmiştir. Ekonomik özgürlüğüne yavaş yavaş kavuşan kadın karakterler artık yaşamını istediği gibi yönlendirebilen kadın karakterlerdir.
Özgür, evli olmayan, özel alanında bağımsız kadın karakter bir taraftan da kamusal alanın tartışmalı karakteri olmaya da devam etmiştir. Çünkü erkek egemen bakışa hizmet eden sinema, olabildiğince münferit, olabildiğince
özgür ve olabildiğince hayatı istediği gibi toplumsal düzen kurallarından muaf yaşayan kadınları o kadar da içselleştirememektedir. Bu nedenle, özgür yaşam biçimiyle sunulan kadın karakterler olay örgüsü içerisinde ya da filmin kapanışında mutlaka cezalandırılanlar olarak temsil edilmiştir. Adı Vasfiye (Atıf Yılmaz, 1985), Dul Bir Kadın (Atıf Yılmaz, 1986), Asiye Nasıl Kurtulur (Atıf Yılmaz, 1986), Ahh Belinda (Atıf Yılmaz, 1986), Kadının Adı
Yok (Atıf Yılmaz, 1988) gibi filmlerle kadın karakterler özel alanınlarında daha özgür ilişkiler yaşarken diğer taraftan da toplumsal düzen tarafından da cezalandırılıyorlardı. Bu bağlamda, kadın filmleri yönetmeni olarak anılan
Yılmaz’ın filmleri kadına dair öyküleri çeşitli kadın karakterlerle sunarken, toplumsal düzenin gerçeklerini de izleyiciye sunmaya çalışıyordu. Bilge Olgaç’ın Gülüşan’ı (1985), Sinan Çetin’in 14 Numara (1985) gibi filmleri toplumsal düzenin nesneleştirmeye çalıştığı madun kadın öykülerini izleyici ile paylaşıyordu.
1990’lar Türk Sineması eğitimli yönetmenlerinin artmasıyla ve uluslararası başarılar kazanmasıyla birlikte, farklı
anlatı stratejileriyle karşılaşmaya başlamış ve kadın karakterler de bu bağlamda daha farklı temsil edilmeye olanağı bulabilmişlerdir. 1990’lı yıllarda başlayan Türk Sineması’nın sinematografik bağlamda atağı, 2000’li yıllarda
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da devam etmiştir. Akademik yazında Son Dönem Türk Sineması, Yeni Türk Sineması gibi nitelendirmelerle tartışılan 90’lı yılların çağdaş anlatı yapısını kullanan filmleri, sinema izleyicisinin kitlesini de değiştirmiştir. Tabutta
Rövaşata (Derviş Zaim, 1996) ile başlayan yeni anlatım stratejilerinin izleyiciye sunumu, Türk Sineması’nın Yeşilçam döneminden başka bir dönemin daha tartışılmasını olanaklı kılmıştır. Sinema okulunu bitirmiş yönetmenler, sinematografiyi bilen yönetmenler, anlatım dili birbirinden farklı yönetmenler, daha önce denenmemişi de
denemeye çalışan farklı anlatı stratejilerini sunmaya çalışan yönetmenlerle Türk Sineması’nda hem biçim, hem de
içerik açısından geçmiş yıllara göre farklılık arz eden filmler izleyiciyle buluşmuştur. Eğitimli olan yönetmenlerin
birçoğu, ulusal ve uluslararası film festivallerinde çeşitli ödüller alarak Türk Sineması’nda neler yapıldığını dünya
sinemasına kanıtlamışlardır. Alınan ödüllerin devamı gelmiş ve dünya sineması, Türk Sineması’nın neler yapacağının öncelemesini böylece görmeye başlamıştır. Sadece yönetmenleriyle değil, film kritikleriyle de dünyanın saygın film festivallerinin koltuklarında yer verilen jüri üyeleriyle Türk Sineması artık beklenen filmlerin sineması olmuştur. Düş Gezginleri (Atıf Yılmaz, 1992) filminde izleyici iki kadının duygusal yakınlaşmasını izlerken, Cazibe
Hanımın Gündüz Düşleri (İrfan Tözüm, 1992) filmindeki Cazibe karakteriyle izleyici kendi iç dünyasında sürreal bir hayat yaşayan, cinselliğine dair sorular barındıran bir kadın karakteri izlemiştir.
2000’li yıllarda siyasal hayatı ve sosyolojik konjönktürü değişen Türkiye, birbirinden farklı ideolojilerin ve bakış
açılarının çeşitlenmesiyle birlikte bu çeşitliliğin tezahürünü adeta Türk Sineması’nın yeni anlatı stratejilerinde ve
söylemlerinde yansıtmaktadır. İki Genç Kız (Kutluğ Ataman, 2005) filminde kadın karakterin başka bir kadın karaktere karşı yaşadığı duygusal yakınlık üstü kapalı bir anlatım diliyle sunulmuş, Yaşamın Kıyısında (Fatih Akın,
2007) filmindeki baş kadın karakterlerin maskülen tavırlarıyla hayata karşı mücadeleleri yansıtılmıştır. 2000’ler
Türk Sineması’nda kadın karakterler iç dünyalarındaki duygularının salınımlarıyla, cinsel kimliklerine dair soru
işaretleriyle, toplumsal düzenin kabul edemediği dış görünümleriyle izleyicilerin Yeşilçam Sineması’nda izlediği kadın karakterlerden farklı kadın karakterler olarak sunulmaya başlanmıştır. Keza, kadın yönetmenlerin, kadın yapımcıların ve set içinde çalışan kadınların çoğalmaya başlamasıyla da kadın öyküleri ve kadın karakterlerin stereotipleri giderek farklılaşma yoluna doğru evrilmiştir. Kadın oyuncuların geçmiş yıllardaki kadın oyunculara göre
eğitimli olmaları, kendine daha güvenen bir yaklaşım sergilemeleri yönetmenlerin anlatı stratejierinde daha cüretkâr dil kullanmalarının da önünü açmıştır.
Ataerkil düzenin söylemleri dünyada devam edegelirken, Türkiye’de de bu söylemlerin tekrarlandığı ve pekiştirildiği görülmektedir. Kadın hareketlenmelerinin ve bilinç yükseltme gruplarının 1980’lerden beri ciddi bir çalışma faaliyeti göstermesi bu söylemlerin değişmesi için yeterli olmamıştır. Keza, kadın hareketi 2000’li yıllarda
hızlı bir ivme kazanarak ve çeşitlenerek kadının sesini duyurmaya devam etmektedir. Bu minvalde, ülkede kadını
ikincil plana düşürecek her edim ve eylem kadınların seslerini yükseltmesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Sanatçılar da, kendi üzerine düşenleri kadınlar adına yapmaya çalışmaktadır. Her türlü şiddete maruz bırakılan kadının
kendi haklarını savunmaya çalışması ve bunu duyurmaya çalışması, dünya kamuoyunda da dikkat çekmektedir.
Birçok sanatçı ürettikleri eserleriyle kadınların seslerinin duyurulmasına yardımcı olmaya çalışmışlar ve üretimlerine de devam etmektedirler. Sinema alanında, uluslararası ödüllerle ülkeye dönen erkek yönetmenlerin yanı sıra
artık kadın yönetmenlerin isimleri de duyulmaya ve konuşulmaya başlamıştır. Keza kadın yönetmenler de kadınların odak merkezinde olduğu anlatımlarla izleyiciye ulaşmaya çalışmışlar ve kadın öykülerini çeşitli biçimlerde
temsil etmişlerdir. Birbirinden farklı kadın öyküleriyle karşı karşıya kalan izleyici, kadın yönetmenlerin de neler
yapabildiklerini görerek ataerkil dünyada yalnız olmadıklarını ve onların öykülerini anlatmaya çalışan birileri olduğunu anlamaya başlamıştır. Kadınların oyuncu olamadığı, yönetmen olamadığı, kendilerini ifade edemediği
Türkiye’de, yurtdışında adını duyuran, ödüllerle başarısını kanıtlayan oyuncular ve yönetmenlerle Türk Sineması
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da ne kadar ciddi bir ilerleme kaydettiğini görmüştür. Bu minvalde, kadın yapımcıların da çoğalmasıyla birlikte,
kadınların kadın olarak sunulmasının önü daha net bir şekilde açılmıştır. Kadın yapımcıların, kadın yönetmenlerle yaptıkları iş birlikleri neticesinde de elde edilen başarılar kadın işbirliğinin gücünü sinemada kanıtlamıştır.
Kadını en iyi kadın anlatır, düşüncesini kanıtlarcasına kadın karakterlerin görünürlüğünün somut biçimde sunulduğu filmler ve kadın izleyicilerin bu filmlere yaptıkları geri beslemeler kadın yönetmenleri daha da cesaretlendirerek üretimlerinin devamını getirmiştir.
Kadın yönetmenlerin katılımının olduğu, kadın yapımcıların konuştuğu, kadınların sinema sektöründeki yerlerinin tartışıldığı birçok panel ve söyleşi kadınların sinemada ne kadar çaba sarf ettiklerini ortaya koymakla birlikte,
karşılaştıkları zorlukların temelinde yatan ataerkil düzenin kodlarını tekrar gün yüzüne çıkartmaktadır.
10. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali “Filmmor Söyleşisi’’ (2012) kapsamında Moufida Tlatlı
ile yapılan söyleşide Tlatlı filmlerini nasıl yönettiğini açıklarken kadın karakterlerini kadın bakış açısıyla nasıl çektiğini şu cümlelerle özetlemiştir: “Kadınlar genel olarak sessizler, konuşamıyorlar. Çünkü toplumsal gerçeklerin dayatılmasından kaynaklı cinselliklerini yaşayamıyorlar ve hissedemiyorlar.’’ cümlesi, kadınların toplumsal düzendeki
yerlerine ait bakış açısını ortaya koyduğu gibi, yönetmenin, kadın karakterlerini sunarken nasıl bir düzen içinden
hayata baktığını göstermektedir. Kadın karakterlerini çekerken, erkek yönetmenden daha farklı kadını izleyiciye
sunduğunu, çünkü kadın bir yönetmen olarak kadının sunumunda kadınsal duyguların kaçınılmaz olduğunu belirtmiştir. Kendi yaşamından örnekler vererek söyleşiye devam eden Tlatlı, hayatı boyunca zorluklarla mücadele
ettiğini, film çekme isteği karşısında onun bu isteğinin önüne geçebilecek yaşamsal mücadelelerin onu nasıl etkilediğini duygusal bir paylaşımla anlatmıştır. Tlatlı yönetmenlik kariyerinde karşılaştığı zorlukları anlatırken, erkek
egemen düzenin, onun yaşamına etki ettiğinden bahsetmiş ve kadın olmasından kaynaklanan zorluklar nedeniyle
kariyerinin bir döneminde zorunlu bir ara verdiğini dile getirmiştir (Tlatlı, 2012).
13. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde (2015) ise, feminist yönetmen olarak nitelendirilen
Margarethe Von Trotta’yı ülkemize davet eden festival ekibi, İstanbul Modern’de Alin Taşçıyan moderatörlüğünde
gerçekleşen masterclassta Von Trotta’nun deneyimlerini izleyicilerle paylaşmasını sağlamışlardır. Film çekmeye başlamadan önce feminist olduğunu söyleyen Trotta, 1960’ların başında kadınların yönetmen olmasının ne kadar zor
olduğunu ifade etmiştir. İlk filmini çekmeye niyetlendiğinde, filmini göstermeye gittiği yapımcıların ona, “Neden eşinizle filmi yapmıyorsunuz?’’ sorusuyla karşılaştığını dile getiren Trotta, feminist olduğunu anladığı günün,
o gün olduğunu söylemiştir. Dirençle karşılaşan kadınların, daha güçlü olabileceğini ifade eden Trotta, 1960’ların
sonlarında gelişen feminist harekete kendisinin de destek verdiğini belirtmiştir. Halke Sanders’in de filmler ürettiği dönemde filmler ürettiğini söyleyen Trotta, her ikisinin “kadın filmleri yapacağız” diyerek kendilerini ifade ettiklerini söylemiş, ancak kadın filmlerinin o dönemde ikinci sınıf filmler gibi algılandığını da eklemiştir. Kadın
filmleri festivali düzenlemek istediklerinde finans sağlamanın ne kadar olduğunu açıklayan Trotta, erkeklerin bu
konuda ne kadar çok olanağa sahip olduklarını da ifade etmiştir. 2010’lu yıllarda Alman Sineması’nda kadın yönetmenin geçmiş yıllara göre sayıca daha fazla olduğunu belirten Trotta, ancak sahip oldukları sermayenin yine de
çok az olduğunu vurgulamıştır. İzleyicilere sunduğu bazı filmlerindeki kadın karakterlerin kendi hayat deneyimlerinden karakterler olduğunu söyleyen Trotta, kendi ülkesinin tarihinden ve kendi hayat deneyimi içinden tanıştığı kadınları temsil ettiğini belirtmiş ve yaşamında etkilendiği anları da filmlerinde yansıttığını dile getirmiştir.
Ana akım film festivallerinde geçmiş yıllarda hiç kadın yönetmenin adını dahi geçmediği yıllara rastlanabileceğini
söyleyen Trotta, artık hem kadın yönetmenin, hem de kadın jüri üyelerinin festivallerde bulunmasını da kadınların sinema alanındaki var oluşu açısından bir gelişme olarak görmektedir. Kendisine yöneltilen bir soru üzerine,
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sette kadınlarla çalışmanın özellikle kendisi açısından bir zorunluluk olmadığını söyleyen Trotta, kendisiyle çalışacak kişilerin entelektüel bilgi birikimlerine önem verdiğini söylemektedir. Feminist filmler üzerine çalışan biri olarak feminist filmin gelişimiyle ilgili ne düşündüğünü sorduğum Trotta, feminist sinemanın gelişimi için umutlu
olduğunu belirterek, çekilecek daha nice filmler olduğunu da önemle vurgulamıştır. Trotta’nın masterclassta söylediği bu cümle, kadınların sinemada zamanla nasıl kendilerine yer açtıklarını göstermekle beraber, bu mücadelenin devam etmesi gerekliliğini de vurgulamaktadır: “…Ana akım dışı festivallerde de kadın filmleri yoktu ve kadınlar ayağa kalktılar, sonraki senelerde kadın yönetmelerin de filmlerini festivallere soktular, festivalde jüri başkanı
da kadın oldu. Bağırarak sesimizi yükseltmeliyiz’’ (Von Trotta, 2015).
Dünya sinema tarihinde önemli bir yeri bir başka kadın yönetmen Deepa Mehta ile de 21 Ekim 2017’de “Deepa
Mehta: Bir Başkaldırı Sineması’’ başlığı altında İstanbul Modern’de söyleşi gerçekleştirilmiştir. Mehta, Ateş (1996),
Toprak (1998), Su (2005) üçlemesiyle Hindistan’da yaşayan kadınların toplumsal düzen içindeki sorunlarından ve
duygularından bahsetmeye çalışırken sabote edilmiş bir yönetmendir de. Element Üçlemesi olarak nitelendirilen
bu filmlerden Ateş filminde, iki kadın arasındaki duygusal yakınlaşmayı izleyiciye sunan Mehta, diğer filmlerinde
de kadın karakterlerin içinde bulundukları sorunsalları izleyiciye aktarmak istemiştir. Ateş filminin gösterime girdiği sinema salonları yakılmıştır. Toprak filminde Hindistan-Pakistan bölünmesini anlatmaya çalışırken film seti
saldırıya uğramıştır. Su filmi, 2007 yılında “Yabancı Dilde En İyi Film” dalında Oscar adayı olan yönetmen, Şiddetin Anatomisi (2016) filminde ise Hindistan’daki kast sistemini anlatmaya çalışmıştır. Ülkesindeki ataerkil bakış açısını ve kast sisteminin getirdiği zorlukları sinema aracılığıyla dünyaya sunmaya çalışan yönetmen, patriarkal
söylemlerin eleştirisini yapan yönetmenlerden biridir. İstanbul Modern’de gerçekleşen söyleşide, dünya üzerindeki
erkek egemen tahakkümün kadınları nasıl mağdur etmeye çalıştığını anlatmaya çalışan yönetmen, düzenin değişmesini sağlayacak olan kişilerin kadınlar olduğunu belirtmiştir. Öncelikle feminist olmak için hümanist olunması
gerektiğini belirten Mehta, feminizmin insan sevgisine dayandığını söylemektedir. Keza, feminizm, toplumsal düzen içerisinde de “erkek düşmanlığı’’ olarak bilinen bir kavramdır, ancak buradaki yanlış anlamlandırmanın nedeni
de yine toplumsal düzen içindeki söylemlerin erkek egemen olmasından kaynaklanmaktadır. Mehta, filmlerde kadın karakterlerin sunumunun kadınlarının duygularını yansıtacak biçimde sunabilen yönetmenlerin de sadece kadın yönetmenler olmayacağını, erkek yönetmenlerin de bunu yapabileceğini belirterek bakış açısındaki perspektifi somutlaştırmaktadır. Mehta, Şiddetin Anatomisi filminde izleyiciye sunduğu kadına yönelik cinsel tacizin ve
şiddetin sadece Hindistan’da gerçekleşmediğini, dünyanın her yerinde kadının erkekler tarafından cinsel şiddete
maruz bırakıldığının altını çizmektedir. Feminist film kuramları üzerine çalışan bir akademisyen olarak Mehta’ya
“Feminist film sizce ne demektir?’’ diye yönelttiğim soru, “It’a dignity’’ yani “O, haysiyettir.’’ şeklinde kısa ve net
bir cevapla karşılığını bulmuştur (Mehta, 2017). Mehta’nın verdiği bu cevap, feminist filmin biçim ve içerik olarak neyi izleyiciye vermesi gerektiğiyle ilgili yönetmen tarafından açık bir biçimde söylenmiştir. Kadınların öykülerinin, kadınlığın ve kadın olarak var olmanın haysiyet içerdiğini belirten Metha, feminist filmin de onların öykülerini yansıtan filmler olduğunu ifade etmektedir.
15. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde Bu Yaşta Hala Saklanarak Sigara İçiyorum (I Still Hide To Smoke, 2016)
filminin yönetmeni Rayhana Obermeyer, din, siyaset, aşk ve aile konusunda dokuz kadının öyküsünü kadınların
hamamdaki dialoglarıyla izleyiciye sunmaktadır. Film sonrası söyleşide ülkesi Cezayir’de kadınların nasıl yaşadıklarını anlatırken, kadınların içinde bulundukları tahakkümün sadece Ortadoğu ülkelerinde değil, Avrupa’da deneyimlendiğini belirtmektedir. Hem Cezayir’de, hem de Fransa’da yaşamış olan Obermeyer, kadınların düşüncelerini
her zaman her yerde dile getirmeleri gerektiğini belirtirken, bundan vazgeçmemeleri temennisinde bulunmaktadır.
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1990’ların Cezayir’ini izleyiciye sunduğunu belirten yönetmen 2017’de dahi kadınlara dair baskıcı yaklaşımın devam ettiğini ve dünya genelinde de bu durumun geçerli olduğunu söylemiştir (Obermeyer, 2017).
37. İstanbul Uluslararası Film Festivali’nin Köprüde Buluşmalar Söyleşileri’nde (6-17 Nisan 2018) Shirin Neshat ile
sanatseverler buluşmuştur. Neshat, sadece çağdaş sanat adına eserler üreten biri değil, aynı zamanda Women Without Men (2009) filmiyle feminist film eleştirmenlerinin de dikkatini çeken bir filmin yönetmenidir. Söyleşiye katılanlardan biri olarak feminist filmin tanımlaması nedir, sorusunu cevaplayan Neshat, soruya şöyle yanıt vermiştir:
“Biliyorsunuz ki bu konu çok tartışılan bir konudur ve sektörde de kadınların ne kadar az olduğunu bilinmektedir. Genellikle izleyiciler, erkek anlatılarını izlemektedir, bu beni hep şaşırtır. Benim filmim mesela feminist bir
filmdir. Filmde, kadınların deneyimlerinde kendine dair yaptıkları tutkulu seçimi anlatıyorum. Kadınların geleneksel rollerle çatışmaları filmde yer alıyor ve bu çatışmayı hisseden kadınlar dünyanın herhangi bir yerinde olabilir.’’ (Neshat, 2018).
Kadın yönetmenlerle yapılan söyleşiler, kadın yönetmenlerin kadın karakterleri nasıl yansıttıkları hakkında bilgi
verirken, kadın öykülerinin de bir anlamda toplumsal düzen tarafından şekillendirildiğini izleyiciye söylemektedir.
Dünyaca ünlü bu kadın yönetmenler, kendi ülkelerinde yaşadıkları sosyo-kültürel yapıyı filmlerinde aktarmaya çalışırken, kadınların hangi baskı rejimleri altında yaşamlarını idame ettirmeye çalıştıklarını da sunmaya çalışmaktadır. Bu nedenle, kadın yönetmenlerin filmlerle izleyiciye sundukları kadın temsilleri yanında, onlarla yapılan
söyleşilerde film yapımına etki eden etkenlerin de konuşulması kadınların dünya üzerindeki konumlarını somut
biçimde tekrar sorgulatabilecek tartışmaları gün yüzüne çıkartmaktadır. Sinema alanında kadın yönetmenler kadar
önemli bir yere sahip olan kadın yapımcılar da kadınların öykülerinin izleyiciye sunulmasında büyük pay sahibidirler. 2000’li yıllarda sayısı geçmiş yıllara göre daha fazla artan kadın yapımcılar Türk Sineması’nda çok önemli
filmlerin yapımını gerçekleştirmişlerdir. Kadın yapımcıların emek verdiği filmlerden birçoğu ulusal ve uluslararası
film festivallerinden ödülle dönmüş ve kadın bakış açısının filmlere aktardığı etkinin önemini somut biçimde ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla, kadın yapımcıların da sinema sektörüyle ilgili düşünceleri, kadın olarak bu sektörde
var oluşlarıyla ilgili fikirleri, kadın olarak kadının sunumunun gerçekleştirilmesinde önemli bir yer tutmaktadır.
16. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde “Kendine Ait Bir Cüzdan; Yeni Kuşak Kadın Yapımcılar’’ başlıklı söyleşide bir araya gelen kadın yapımcılar, kendilerini ifade etmeleri açısından ve izleyicinin kadınları sinema sektöründe var oluşunu anlamlandırabilmesi açısından yapılmış çok verimli söyleşilerden biriydi.
Birçok kadın yapımcının katılımıyla gerçekleşen söyleşide yapımcılar, sektörde ne gibi sıkıntılarla karşılaştıklarını,
ancak nasıl devam etmeye çabaladıklarını ve kendilerini ataerkil bir düzen içinde nasıl kabul ettirdiklerini izleyiciyle paylamışlardır. Kadın yapımcı olarak zorlandıkları noktaları dile getirirken, setlerin kurulduğu alanların bazılarında kadın olarak geç bir saatte bazı lokasyonlarda bulunmanın ya da herhangi bir iş halletmenin gerekliliğinde
erkek bir çalışana ihtiyaç duyduklarını dile getirmişlerdir. Sahada halledilebilecek birçok işin erkekler tarafından
ancak halledilebildiğini ve bu yüzden sektörde sahada çalışılacak kişilerin erkeklerden seçildiğini söyleyen yapımcılar, bu durumun nedenini düzenin ataerkilliğine bağlamışlardır. Kadınların sette varlığını istedikleri için onlara
sette yer açmaya çalıştıklarını da belirten yapımcılar, kadınların çoğunluğunu oluşturduğu bir sette sesin de yükselmediğini vurgulamışlardır.
Bu paylaşımların yanı sıra bu alana nasıl girdikleri hakkında bilgi veren yapımcılar, kendilerini başarılarıyla ve
çalışmalarıyla sektörde kabul ettirdiklerini anlatırken, yaşadıkları süreçleri de detaylı şekilde paylaşmışlardır. Yapımcıların izleyicilere aktardıkları deneyimler, kadın izleyicilerin, sinema sektöründe çalışan kadınları anlamaları
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açısından önemli olmuş ve bu alanda kendini ifade etmek isteyen kadınların önlerini açmaları için de cesaret verici bir örnek oluşturmuştur. Birbirleriyle dayanışma içinde olduklarını dile getiren yapımcılar, sürekli bir iletişim
halinde olduklarını ve sektörde birbirlerine destek olduklarını ifade etmişlerdir. Yapımcıların ortak noktada dile
getirdikleri en önemli konulardan biri de sanat filmlerinin yapımına verdikleri önem ve hassasiyet olmuştur. Çağdaş anlatı yapısını kullanan filmler üretmenin altını çizen kadın yapımcılar, kendilerinin erkek yapımcılara göre
daha hassas davrandıklarını belirtmişlerdir. Genç ve kadın yapımcı olmanın, sette zorluklarından bahseden yapımcılar hem kadın olmanın, hem de genç olmanın setteki insanlarda yarattığı hissiyatın aslında kodlanmış bilgilerden dolayı şekillendiğini söylemişlerdir.
Genç bir kadın yapımcının, yönetmen tarafından dahi bazen asistan olarak içselleştirildiğini dile getiren yapımcılar, başarılarıyla ve çalışmalarıyla bu bakış açısının zamanla ve yavaşça değiştiğini de belirtmişlerdir. Bir anlamda
patron olarak filmi yürüten kişiler olsalar dahi sette kadın egemen bir hâkimiyetin olmasından da rahatsız olduklarını dile getiren yapımcılar, bu noktada kadınların sahip oldukları hassasiyeti ve naifliği belirtmiş olmaktadırlar.
Kadın yapımcılar, sette sordukları sorulara cevap almanın da erkek egemen çalışma alanında ne kadar zor olduğundan bahsetmişlerdir. Set çalışanının kadın çalışana cevap vermek yerine prodüksiyon amirinin erkek olduğunu
gördüklerinde direkt ona bakarak konuştuğunu dile getiren yapımcılar, “erkek egemen alanda çalışmanın bazen
eziyete’’ dönüştüğünü de eklemişlerdir. Zaman zaman sette “sınandıklarını’ ’söyleyen yapımcılar, setteki erkek çalışanların dolaylı yoldan sordukları sorularla kadınların yaptıkları işe dair bilgilerini ölçmeye çalıştıklarını söylediler ki bu sınanma içinde başarılı olarak nitelendirilebilecek kadın yönetmenlerin de olduğu belirtilmiştir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sinemaya verdiği desteğin 2004’te beri başladığını belirten yapımcılar, bu desteğin
2017’ye değin yalnızca %22’lik bir kısmın kadınlara (kadın yapımcılara verilen destek de dâhil) destek olarak verildiğini belirtmişlerdir. Böyle bir desteğin ne kadar az bir kısmının kadınlara veriliyor oluşu da onlara göre, daha bir
filmin yapımına başlamadan önce nasıl bir zorlukla işe başladıklarının göstergesi olarak da sunulmaktadır. Destek
verilecek filmlerin seçiminde rol oynayan Bakanlık Kurulu’nda 2017 yılına kadar hiç bir kadın seçici üyenin bulunmamasına dikkat çeken yapımcılar, ancak 2017-2018 döneminde 4 kadına kurulda yer verildiğini söylemiştir.
37. İstanbul Uluslararası Film Festivali’nin Köprüde Buluşmalar Söyleşileri’nde sinema alanında uluslararası platformlarda emek veren kadınlardan oluşan bir grubun katıldığı “Sinemada Kadın: Bugüne kadar ne değişti ve şimdi
ne olacak?’’ söyleşisinde de sinemanın her alanında emek veren kadınların konumu konuşuldu. Doç. Dr. Melis
Behlil moderatörlüğündeki söyleşiye, Ceylan Özgün Özçelik (Yönetmen ), Cia Edström (Endüstri Yöneticisi - Göteborg FF), Francine Raveney (Proje Yöneticisi - Eurimages), Meltem Ağduk (Toplumsal Cinsiyet Program Koordinatörü – UNFPA), Meryem Yavuz (Görüntü Yönetmeni ), Müge Özen (Yapımcı / Solis Film), Teresa Hoefert
de Turegano (Fon Danışmanı - Medienboard Berlin Brandenburg) katıldı. Cinsiyet Eşitliği ve toplumsal cinsiyet
kavramları çerçevesinde sinema alanında üretim yapmaya çalışan kadınların emeklerinin konuşulduğu söyleşide,
Türk akademik literatüründe de kadınların sinemada görünürlüğü üzerine yapılan çalışmaların ne kadar az olduğuna dikkat çekilmiştir. Bu bağlamda, Meltem Ağduk’un konuyla ilgili söylediği birçok şey aslında kadınların
içindeki gizil gücün çıkarılması gerektiğini ve somut bir biçimde gösterilmesi gerektiğini de ortaya koymaktaydı.
Feminist film kuramının ve feminist film eleştirisinin odak merkeze alıp tartıştığı konular, kadınların nasıl temsil edildiğini ortaya koymak olsa da bu bağlamda düşünülmesi gereken bir nokta da kuramcıların ve eleştirmenlerin de neyi eleştirdiklerine bakmaları gerekmektedir. Çünkü feminist film kuramcılarının da söylediği gibi, kadın
filmi yapanlar, feminist film pratiğine emek verenler, kadınlara dair tüm sorunsalları filmlerinde aktardıkları gibi,
bu sorunsalların da görünür hale gelmesinde etkili olmaktadırlar.
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Peki, neden hep kadın karakterleri mağdur, madun, çaresiz, trajik, hüzünlü, mücadele etmeye çalışan stereotiplerle
izliyor izleyici? Kamusal alanda güçlü, kendini ifade edebilen, güçlü olduğu için de cezalandırılmayan, hayattan
istediklerini alan kadın stereotipleri ise neden bu kadar az sunuluyor hem ana akım filmlerde, hem de ana akım
dışı filmlerde? Cevap, burada çok net şekilde söylenebilir; ataerkil düzen kadına ve kadınlığa bu düzen içinde tahakküm altında olmalarını söylüyor ve filmlerde bunu göstermeye çalışıyor da ondan, denilebilir. Ancak, bu bağlamda feminist film kuramları üzerine çalışan bir akademisyen olarak iddiam, o halde ataerkil düzenin kadınlara
sunduğu bu düzenin eril kodlarının dönüşümünün gerekliliği neden düşünülmüyor? Uylaşımların yapıbozuma
uğratılması sinemada nasıl gerçekleşecektir? Erkek egemen bakışa hizmet eden sinemanın sunduğu kadın stereotipler dışındaki stereotipleri kadın izleyici neden hala izleyememektedir? Bu soruların cevapları biliniyor olsa da,
önemli olan cevapları bilinen gerçekliklere karşı mücadele etmenin gerekliliğinin bilinmesidir. Kadın yönetmenlere bu bağlamda çok önemli görevler düşmektedir. Kadının kadın gibi sunulduğu filmlerin içeriğinde kadının
hayat içindeki temsilini güçlü kılan temsil politikaları kadın izleyicinin de kendini yeniden anlamlandırmasında
ve kendinde aradığı cesareti bulmasında yardımcı olacaktır. Patriarkal söylemlerin gerçeklikleri ne olacak bu minvalde, diye soranlara ise, gerçekliklerden de kopmayarak sunulabilecek stereotiplerin yaratılabileceği unutulmamalıdır denilebilir. Bu söylemler içerisinde kadınlar nasıl güçlü oluyorlar, nasıl radikal kadın stereotipleri ortaya çıkıyor’u kadın yönetmenler gösterdiği takdirde, bu temsillerin çoğalacağı ve bu çoğulluğun içinde kadınlığı olumlayan
ve cesaretli kılan söylemlerin gerçekleşeceği tartışma konusu yapılan gerçekliklerin içindeki en önemli gerçekliktir.
Meltem Ağduk, Anna Sander’ın söyleşilerinden birinden bir alıntıyı aktarırken, aslında kadın yönetmenlerin bakış açılarının ne kadar çok olursa kadının o kadar fazla çeşitlilikte yansıtılacağının altını tekrar çizmiştir: “Kadınlar sektöre girdiklerinde herşey çok daha iyi olacak demiyorum. Kadınlar erkeklerden daha iyi yönetmenlerdir de
demiyorum. Ama kadınların, erkeklerden daha farklı hikâyeleri ve o hikâyeleri daha farklı anlatım biçimleri var.
Kadınlar sadece başka açıdan ve açılardan da bakabiliyorlar, bu nedenle, daha fazla kadın olması gerekiyor bu sektörde.’’ (Ağduk, 2018). Geene Davis Institute’ün önemli mottosundan birini “Eğer görürsen olursun!’’ mottosunu
söyleşide paylaşan Ağduk, bu k çalışmanın araştırma sürecinde sorguladığı sorunsalların ve sorgulamaların temelinde yer alan bakış açısını da bir anlamda ortaya koymaktadır. Çünkü bu çalışmanın sorguladığı konulardan biri
olan, erkek egemen hazza hizmet eden kadın stereotiplerinden farklı kadın stereotiplerinin ortaya çıkması gerekliliği konusu çalışmada tekrar hatırlatılmaktadır. Ancak, kadın izleyiciler umut vadeden, ümit veren, hayata bağlı,
tek başına ayakta durabilen, kamusal alanda görünür olan, söylemleri erkek egemen alanlarda geçerli hale gelen,
başarısı ispatlanabilen kadın karakterleri ve kadın öykülerini görebilmelidir. Buradaki en önemli konu da hem
güçlü olup, hem de film anlatısı süresince cezalandırılmayan ve fetiş nesnesine dönüştürülmeyen kadın stereotiplerinin temsil edilebilirliğiyle radikal feminist film pratiklerinin ortaya çıkabileceğidir.
Sinema, kadınların kendilerini anlatabilmelerindeki en önemli medya araçlarından biridir, bu nedenle kadın yönetmenlerin sorumluluğu da önemli hale gelmektedir. Bu minvalde, “görürsen olursun’’ mottosunu kendine motto
edinebilen yönetmenler, klasik anlatı sinemasının kadın stereotiplerinden farklı kadın stereotiplerinden sunumunu
gerçekleştirebilirler. Sinema sektöründe Türkiye’de kadın yönetmenlerin ulaşabileceği fonlar bulunmaktadır, ancak
bu fonların ne kadarına kadın yönetmenler ulaşmaktadır, sorusu sorgulanabilir bir soru olarak ortaya çıkmaktadır. Farklı ülke sinemalarında da kadın yönetmenlere ayrılan fonların daha az olduğu hatta sette aynı emeği gösteren kadınlarla, erkeklerin gelirinin daha farklı olduğu da bilinmektedir. Bu nedenle uluslararası kuruluşlar, sinema alanında üretime katkıda bulunmak isteyen kadınlara yardımcı olabilmek adına farklı çözüm stratejileri
geliştirmişlerdir. Bebeği olan kadın yönetmenlere sette yanında bir asistan bulundurulması koşulunun sağlanabilirliği gibi, sette meydana gelebilecek herhangi bir sorun karşısında bu sorunları çözebilecek bir kadın çalışanın da
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gerekliliği çözüm stratejileri arasındadır. Uluslararası kuruluşların, sinema alanında çalışan kadın çalışanlara yönelik ürettiği çözüm stratejileri yanında, kadınların da kendi aralarında birbirine destek olması gerekliliği söyleşide
vurgulanmıştır. Gerek kadın yapımcıların, gerek kadın yönetmenlerin, gerek sette çalışan kadınların kendi aralarında oluşturdukları gruplar, kendilerine dair sorunsalların daha çok konuşulup, daha çok tartışılarak çözümlenebileceği düşüncesini göstermektedir. Dünyada yaptıkları çalışmalarla seslerini duyuran Film-Fatales grubunu örnek gösteren Müge Özen, Türkiye’de de yapımcıların bir araya geldiği bir grubun oluşturulduğunu belirtmiştir.
Bu tarz oluşumların önemine değinen Özen, daha çok bir araya gelinmesi gerektiğini belirterek, kadınların çabalarının devlet tarafından daha fazla desteklenmesi gereğinin altını çizmiştir. Film Mor söyleşisinde yine yapımcıların önemle üzerinde durduğu konulardan biri olan, kadın yapımcıların ve kadın yönetmenlerin Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından desteklenmesi konusu, bu söyleşide de tartışılmıştır. Özen, 2004’ten beri Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın destek verdiği filmlerin yapımcılarının % 5’nin ancak kadın olduğunu belirtirken bu rakamın da en
çok desteğin verildiği seneye ait olduğunu vurgulamıştır. Kadın yapımcıların ve yönetmenlerin desteklenmesi konusunda Bakanlığa mektup yazdıklarını ifade eden Özen, 2018 yılında bunun sonucunun ne olacağını göreceklerini de eklemiştir. Bu bağlamda, karar mekanizmalarının içinde yer alan kişilerin çoğunluğunu erkeklerin oluşturması konusu da başka bir tartışma alanı olarak kadın yapımcılar tarafından sorgulanmaktadır. Özen, Geena Davis
Institute’ün de söylemlerinde, “daha çok kadın olması değil, kadın perspektifinin sinemada yer alması’’ gerekliliğini belirtmiş olmalarının önemli olduğunu söylemektedir. Bu minvalde, erkeklerin eğitilmiş olmasının gerekliliği konusu önem kazanmaktadır. Keza söyleşinin de temelini oluşturan cinsiyet eşitliğini kavramının erkekler tarafından anlaşılması gerekmektedir. Kadın olmanın getirdiği adalet duygusunun önemine değinen Özen, sinema
alanında buna çok ihtiyaç olduğunu söyleyerek erkeklerin kadın perspektifinden bakabildiği bir dünyanın mümkün olabileceğini de dile getirmiştir.
Kadın yönetmenlerle ilgili yapmış olduğum kitap çalışması kapsamında görüştüğüm kadın yönetmenler de yapımcılar kadar sinema yapma konusunda cesaretlilerdir. Daha çok kadın hikâyesinin görülebildiği sinemada, daha fazla
kadın yönetmenin söylemlerinin tartışılabildiği ülkelerde sinemanın dişil bakış açısı da gelişecektir. 2000-2012 yılları arasında toplam 36 film, kadın yönetmenler tarafından çekilmiştir (Özdemir, 2019: s. 178). Doktora tezim
sonrası, kadın yönetmenlerle ilgili yaptığım farklı bir çalışmada ise, 2018 yılı da dâhil olmak üzere sayının 40’a
kadar yükseldiği söylenebilinmektedir (Özdemir, 2019: s. 43). Türk Sineması’nın başlangıç yıllarından günümüze
dek sayıları artan ve söylemleri çeşitlenen kadın yönetmenler, geliştirdikleri kadın hareketlenmeleri ve inisiyatifleriyle Türk Sineması adına önemli bir yer teşkil etmektedirler.

Sonuç
Feminist film kuramcılarının sorguladığı sorular bağlamında kadınların kadın olarak sunumunun gerçekleştirilmesi, sosyal gerçeklikleriyle yansıtılması, kısmen ve tek yönlü bir biçimde kadınların tanımlanmaması gerekliliği
gibi konuların pratikte izleyiciye sunumunu sağlayan kişiler yönetmenlerdir. Kadın yönetmenlerin kadın karakterleri kadın gibi sunmaları konusu onların biyolojik olarak kadın olmalarından kaynaklı karakterlere yansıtabildikleri kadınlık duyguları ile ilişkilidir. Bu durum, kadın karakterlere karşı özdeşleşmenin kadın izleyiciler tarafından daha kolay gerçekleşebildiği konusunu da ortaya çıkarmaktadır. Özellikle 2000’li yıllarda sayısı giderek artan
Türkiye’deki kadın yönetmenler de, feminist film eleştirilerinin sorguladıkları bağlamlara paralellik içerecek şekilde
temsil stratejileri geliştirmişlerdir. Gerek ulusa, gerekse uluslararası film festivallerinde ödüller alan kadın yönetmenlerin sinematografik bağlamda görünürlüklerinin artması, Türk Sineması’ndaki kadın karakterlerin dönüşümünün de yolunu açmaktadır. Mağdur anne, sessizleştirilmiş kadın, şiddet gören kadın, özel alanından mahrum
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bırakılan kadın, femme-fataleliği nedeniyle kurbanlaştırılan kadın stereotipleri klasik anlatı sinemasının uylaşımlarının söylemlerini kıracak şekilde kadın yönetmenler tarafından yapılandırıldığı için giderek değişime uğramaktadır. Türkiye’de gerçekleşen birçok panelde ve söyleşide yabancı kadın yönetmenlerden aktarılan düşüncelerin çerçevesinde ortaya çıkan çıkarımlardan en önemlisi de feminist film pratiğinin devam ederek gelişmesi gerekliliğidir.
Keza, Türkiye’deki kadın yönetmenlerin sayıca giderek çoğalması da kadınların sahip olduğu haklarla ilgili daha
çok farkındalık sahibi olmalarını mümkün kılmasıdır.
Erkek tahakkümü temelinde işleyen sistemin değişimine çağrı niteliği taşıyan bu gösteriler, konuşmalar ve oluşumlar kadınların sadece özel alanlarında madun olmadıklarının da kanıtı olmuştur. Birçok kadın izleyicinin ve
erkek izleyicinin hayranlıkla izlediği aktrislerin, kamusal alanda mağduriyete uğraması, toplumsal düzenin patriarkal söylemlerinin dünyanın her yerinde açıkça uygulandığının göstergesini sunmaktadır. Keza, Cannes Film Festivali gibi yüksek kültür öğelerinin örneklerini izleyiciye sunan bir festivalde dahi kadın oyuncular mağdurluklarını
belirtme girişiminde bulunmuşlarsa, eril kodların tahakkümünün dünya üzerinde ne kadar ciddi bir şekilde uygulandığı bu bağlamda ortaya çıkmaktadır. Kadınların birbirine verdiği destekle ve emekle, daha fazla kadın öyküleri izleyebilmek adına kadın yönetmenler, kadın yapımcılar ve onların sadık kadın izleyicileri umutla ve güzellikle var olmaya devam edecek ve bu dünya kadınlarla daha özel bir yer olacaktır. Daha nice Kameralı Kadınlar
oluşumlarına ve daha nice Film Festivalleri’ndeki kadın yürüyüşlerinin gerçekleşmesine…
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DEATH CASE IN ONUR ÜNLÜ CINEMA /
ONUR ÜNLÜ SİNEMASINDA ÖLÜM OLGUSU

Emrah Doğan1

Abstract
Death is defined as the end of biological functions. But death is also a sociological and psychological phenomenon. Onur Ünlü, one of the highly productive and independent directors of the recent Turkish cinema, examined
the case of death quite sociologically and psychologically quite beyond his biological definition. Ünlü uses black
comedy in his films while addressing the case of death from a dramatic perspective. He has frequently used the
case of death in his films The Police (2006), Five Cities (2009), and The Extremely Tragic Story of Celal Tan and
His Family (2011). This study examines how Ünlü, in his films mentioned above, handles both the case of death
and how he makes use of black comedy. In the research, when the films of Ünlü were examined, critical qualitative content analysis was used.
Keywords: Death, Black Comedy, Onur Ünlü Cinema

Giriş
Sinema, insan zihnini kurcalayan açmazları, olguları, vakaları veya temaları tersyüz edip sorgulayarak gerçekliği ya
da altüst edilmiş gerçekliği veya gerçeküstü durumları tekrar ve tekrar tartışmamızı sağlar. Özellikle bu anlamda
bağımsız sinemacılar, insanın anlamadığı ya da anlamakta zorlandığı bazı konuları anlatırken sinemanın engin dilini ustalıkla kullanırlar. Son dönem Türk sinemasının bağımsız sinemacılardan biri olan Onur Ünlü de kendine
has anlatı tarzıyla sinema seyircisini sarıp sarmalayan önemli çalışmalara imza atmaktadır.
İnsanın hayatında bir takım önemli evreler vardır. Bizler bu evreleri doğum, evlilik, ölüm gibi adlarla tanımlarız.
İnsanın beyin kapasitesinin artması ve düşünme evresinin yoğunlaştığı ve diğer canlılara göre farkındalıklarının
arttığından günümüze değin yukarıda bahsettiğimiz evreleri sorgulamakta ve anlamlandırmaktadır. Geçiş törenleri
olarak tanımlanan bu süreçte anlamlandırma veya anlama toplumdan topluma veya topluluktan topluluğa çeşitlilik göstermektedir. Dinden tutun da sanata kadar hemen her düşünce sisteminin içerisinde bu anlama çabaları
sürmektedir. Sinema da insana dair bu önemli evreleri anlamada önemli yol kat etmektedir. Sinemada kullanılan
eleştirel, mizah veya absürt gibi diller bu anlama sürecini sorgulamaya yardımcı olmaktadır. Özellikle mizahın hakikat ile kurduğu ilişki insanın bir takım olguları anlamasında daha yakın bir ilişki kurmasına yol açmaktadır. İnsan mizah sayesinde dünya üzerinde karşılaştığı bu önemli geçiş evrelerini bir yandan sorgularken, bir yandan da
bu geçiş evrelerini normalleştirmektedir.
Türk sinemasının bağımsız sinemacılarında biri olan Onur Ünlü, hakikatle kurduğu ilişkide mizaha özellikle de
kara mizaha oldukça sık başvurmaktadır. Ölüm gibi insanın önemli bir geçiş evresini sorgularken Ünlü, mizaha
1 Bitlis Eren University
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oldukça sık başvurmuş ve bu mizahı toplumun gündelik yaşamından koparmamıştır. Ünlü, mizaha başvurarak
sorguladığı ölüm kavramını Polis (2006), Beş Şehir (2009) ve Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikâyesi (2011)
adlı filmlerinde yoğun olarak tartışmıştır. Bu çalışmanın amacı, Ünlü’nün ölüm gibi insan için önemli bir kavramı toplumun bakış açısından soyutlamadan nasıl ele aldığını incelemektir. Öncelikle bu çalışmada Ünlü’nün sinemasında ölüm olgusunu nasıl ele alındığı sorgulamadan önce, sosyolojik ve psikolojik olarak ölümün nasıl algılandığı irdelenecek, daha sonra sinemada genel anlamda ölüm olgusunun mizahla nasıl işlenmiş olduğu üzerine
durulacak ve son olarak Ünlü’nün sinema dilinin ölümü nasıl perdeye yansıttığı incelenecektir.

Ölüm Olgusu
Ölüm, her canlının bir gün karşılaşacağı bir gerçeklik ya da deneydir. Bu gerçeklik ya da deneyin sonuçları hiçbir şekilde merak eden diğer insanlara aktarılması söz konusu değildir. Bu nedenden dolayı ölüm bilinçte duran
bir konudur ve insan sadece ölümün sonuçları üzerine düşünce üretmekte ya da tahminde bulunmaktadır. Ölümün fiziki olarak gözlemlenebilen kısmı, bedenin çürümesi ve organik kısımların yok olarak doğada başka bir
forma kavuşmasıdır.
Ölümün gözlemlenen fiziki kısmının estetik olmaması, ölen kişiye duyulan sevgi, ölümden geri dönüşün olmaması ve ölümü kabullenmeyiş gibi nedenlerden dolayı, insan ölüm karşısında değişik davranışlar içerisine girmektedir. Toplumlar veya topluluklarda görülen geçiş ritüelleri bu anlamda, ölümün fiziki kısmının ötesini anlamak
veya anlamlandırmak, açıklamak ya da kabullenmek için uygulanmaktadır.
Canlıların yaşamsal faaliyetlerinin son bulmasını ya da ortadan kalmasını ifade eden ölüm olgusu üzerine düşünen ve yorumlayan tek varlık insandır (Tarhan, 2009, s. 207). Bu sebeple insan, ölümün fiziki ve biyolojik sınırını
çizerken, sosyal ve özellikle psikolojik olarak hayat ile içi içe (Yalom, 2001, s. 52) olan ölümün sınırını çizmekte
zorlanmaktadır. Ölüm, nesnel olarak gözlemlenebildiği için fizyolojik, ölüme karşı dinsel ve gelenekler açısından
bakıldığında sosyolojik ve bireyin ölüm karşısında tutumu ya da davranışı nedeniyle de psikolojik bir olgudur. Fizyolojik bir olgunun ötesinde ölümü insan, hayatın hemen her alanında sosyolojik ve psikolojik olarak anlamak ve
anlamlandırmak için bir çabanın içerisine girmiştir. Dinden tutun da sanata ve sanatın hemen her alanında ölüm,
anlamak veya anlamlandırmak için tartışılmaktadır. Gerçekliği tersyüz eden ve hatta zaman zaman gerçeküstü bir
bakış açısını perdeye yansıtan sinema da, kullandığı çeşitli diller ile ölümü yorumlamıştır. Özellikle sinemanın
kullandığı mizah dili ölümü yorumlarken, bir yandan insanı hakikatle karşı karşıya bırakıp, bir yanda da insanın
ölümü anormal olmayan bir durum ya da yaşamın bir parçası olarak algılanmasını sağlamaktadır.

Kara Mizah / Komedi ve Sinemada Ölüm Olgusu
İnsanın ne zaman konuştuğu ve gülme eylemini ne zaman gerçekleştirdiği kesin olarak bilinmemektedir. Antropologlar tarafından ileri sürülen teori insan dilinin ya da konuşmasının jestler (el/kol hareketleri) sistemi olarak
başladığını iddia ederler (Haviland, 2002, s. 134). İnsanın konuşması ve gülme eyleminin ne zaman olduğuna
dair kesin bir bilgi olmasa da, gülme eyleminin sebebinin mizah olduğu yönünde araştırmacıların ortak bir kanısı
vardır (Manning, 2002, s. 11). Mizahın tarihsel gelişimine baktığımız zaman, mizahın fonksiyon ve tipolojisinin
Eski Yunanistan’a kadar (Heath, 1998:3) gittiği gözlenmekle birlikte, sanatsal ve edebi metinlerde yetenekli kişilerin mizahı kullanmasının 18. yüzyılda görüldüğü (Wickberg, 1998, s. 18) ve 20. yüzyılda ise mizahın bilgi vermek, açıklamak ve öğretmekle ilintili (Williams, 1997, s. 54) olarak kullanıldığı görülmektedir.
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Kara mizah / komedi ise, mizahın bir alt türü olarak ilk 18. yüzyıl sonlarında Fransa’da ortaya çıktığı gözlemlenmektedir. Bu dönemin getirdiği karamsar ve umutsuz tablo mizahi yönden eleştirilmiştir. Enis Batur’a göre, sanayileşmenin hızlı temposunun getirdiği yeni teknolojik gelişmeler, zenginliklerin paylaşımı, gerginleşen uluslararası
ilişkiler, savaşlar Avrupalı sanatçılar ve yazarları derinden sarsmıştır. Bu dönemde bu şartlar altında gelişen kara
mizah ise, dönemin getirdiği karamsar ortamı acımasız bir şekilde eleştirmiştir (1987, s. 27). 18. yüzyılda sanat ve
yazın alanında görülmeye başlayan bu tür, genellikle toplum tarafından ciddiyetle anılan ölüm, hastalık, din gibi
konuları mizahi bir anlayışla ele alır. Sinemada ise bu tür Stanley Kubrick’in 1960’lı yılların ortasında çevirdiği
Dr. Stranglove filmiyle başlamıştır (Eaton, 2013, s. 316). Sinemada görülen bu türün en belirgin özelliği her türlü
sosyal reformu umutsuzlaştırmasıdır (Eaton, 2013, s. 317). Aynı zamanda bu türün önemli bir özelliği de zekice
bir alaycılık ve alttan alta din, psikolojik rahatsızlıklar, değişik cinsel eğilimler ve ölüm gibi meseleler veya olguları
eleştirerek, bir yandan güldürüp, bir yandan da izleyiciyi rahatsız etme özelliğine sahiptir.
Sinemanın sahip olduğu dinamik yapı, hakikati olduğu gibi yansıtmakla kalmayıp, aynı zamanda onu yeniden kurabilmektedir. Bu hakikatlerden biri olan ölüm olgusu da sinemanın üzerinde durduğu önemli konulardan biridir.
Sinemanın gelişip yaygınlaşmasıyla birlikte ölüm olgusunun perdede temsilinde yeni yönelimler ve sinemasal anlatılar ortaya çıkmıştır. Günümüz sinemasının hemen hemen her türünde ölüm olgusuyla ilgili çeşitli anlatılar vardır.
Sinema tarihine baktığımız zaman ölüm olgusunun perdede iki türlü ele alındığını görürüz. Bunlardan birini gerçekçi, diğerini gerçeküstü anlatım tarzında filmler oluşturmaktadır. Gerçekçi anlatıya sahip ölüm olgusunu ele alan
filmler, öleceğini öğrenen bir kahramanın etrafında olaylar gelişirken, bu filmler yaşadığımız dünyaya aynasını çevirir. Gerçeküstü filmlerde ölüm olgusu ise, ölümün tasvirinden öte fizik ötesi dünyaya odaklanır ve sadece insan
değil, insan dışı olan ruhlar, hayaletler, melekler, şeytan vb. gibi varlıkları filmin içerisine taşıyarak dinsel ve geleneksel söylemi perdeye yansıtırlar (Bilis, 2017, s. 301). Onur Ünlü, kara mizah anlatı diliyle irdelediği ölüm olgusunu merkeze alan filmleri, genellikle yakın bir zamanda öleceğini öğrenen karakterler üzerine kurgular. Yaşadığımız dünyaya ayna tutan Ünlü’nün filmleri gerçekçi bir anlatıya sahiptir. Ancak Ünlü’nün filmlerinde zaman
zaman gerçeküstü öğeler vardır. Muğlaklaşan hayal/gerçek ilişkisi filmde kurgunun devamlılığını aksatmamakla
birlikte, hakikatle hiçbir zaman bağını koparmadan kendi seyri içerisinde devam eder.

Onur Ünlü Sinemasında Ölüm Olgusu ve Kara Mizah
Onur Ünlü sinemasında ölüm olgusu, ölümün fiziki ve sosyolojik yanından öte insanın ölüm karşısındaki psikolojik tutumu üzerinedir. Zaman zaman gerçeküstü öğeler barındırmasına rağmen, filmlerindeki ölüm olgusu hiçbir zaman hakikatle bağını koparmamıştır. Bu anlamda Ünlü’nün filmlerini tam anlamıyla gerçeküstü filmler olarak yorumlanamaz. Ünlü’nün filmlerinde ele aldığı ölüm olgusu ile bir derdi vardır ve bu derdini de kendine has
sinema diliyle anlatır. Ünlü, “Yeni Türk Sineması” konulu bir panelde, “Benim bir derdim var ve sinema ile bu
derdimi anlatıyorum” der. Panelin soru-cevap kısmında, “Bu dertlerinizden biri ölüm müdür?” sorusuna Ünlü
şu cevabı verir: “Ölüm bu dertlerimden biriydi. Ölümle ilgili sorabileceğim tüm soruları sordum ve cevabını aldım” (Ünlü, 2014).
Bağımsız bir sinemacı olan Ünlü’nün sinemada bize anlattıkları onun kendi hayatında baş başa kaldığı sorunlardır. Örneğin Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikâyesi filmin de, Celal Tan’ın arkadaşı Turan, “Ölünce melekler
gelecek ve bir şeyler soracak, beni çalıştırır mısın?” demesi Ünlü’nün kanser olan annesinin ona söylediği bir cümledir. Ünlü, Hayal Perdesi dergisinde verdiği bir röportajda bahsi geçen film için, “Otobiyografik bir niteliği var
mıdır?” sorusuna şu açıklamayı yapar:
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Filmde bunu gördüğümüzde çok neşeli bir şey gibi ama o anda bana hiç öyle gelmemişti. O anda ölüme bu kadar yaklaşmış bir insanın, ölüme hazırlıkla arasındaki bu derin mesafe beni dehşete düşürdü. Bu insanın anneniz olması tamamen ayrı bir mevzu. Onun bence filmi zaten yapılmaz, gerek de yok. Onlar iyice mahreme girer,
her mevzuu da illa anlatacağım diye bir şey yok. Anlatmazsan daha güzel olur, anlatabildim mi? (Turan, 2012).
Onur Ünlü, kendi hayatında karşılaştığı ve üzerine düşündüğü sorunları sinemaya aktarırken toplumdan bağını
koparmamıştır. Bu anlamda onun sineması toplumu sarıp sarmalayan bir sinema olarak görebiliriz. Onun toplumu sarıp sarmalayan sinemasında kara mizah sıklıkla kullanılır. Ünlü, neden mizahı ya da kara mizahı sinemasında sıklıkla kullandığını şu şekilde ifade eder:
… Bu kara mizah denen şey kafaları, dünyaya bakışı değiştirdi. Bundan dolayı da biz hakikatle kurduğumuz ilişkinin zarafetini yitirdik. O arada gümbürtüye geldi bu işler yoksa hakikatle kurduğun ilişki zaten çoğu zaman seni
aptal gibi gülmekten başka bir şey yapamaz halde bırakır. Çünkü humor hayrete dâhil bir şeydir. Hakikatle karşılaşırsan hayrete düşersin, hayrete düşen insan da güler ve bunu anlatırken de gülerek anlatır. Hayrete muhatap
olan adamın düştüğü hayreti anlattığı insanlar da gülmeye başlar. İster buna kaba bir gülme de, manevi anlamda
gülme de, neşe de. Bu böyledir ama üstü kapandı gitti ve şu anda benim yaptığım şey sanki burada hiç yapılmayan, buraya çok ters çok yabancı bir şeymiş gibi algılanıyor. Nasıl algılandığının bir önemi yok ama şunu soruyorsan zorluk çekiyor musun, çekiyoruz tabii. Özellikle Polis filminde seyirci açısından bunu çok sıkıntısını yaşadım.
İnsanlar karakterleri, filmi ciddiye almaya o kadar alışmışlar ki kendi kendisiyle dalga geçen filmle karşılaştıklarında şaşırdılar kaldılar, deli bir kedi gibi geldi film onlara (Turan, 2012).
Mizah, Onur Ünlü’nün Polis, Beş Şehir ve Celal Tan ve Ailesini Aşırı Acıklı Hikâyesi filmlerinin tamamına hâkimdir. Ünlü, filmlerinde kullandığı kara mizahtan neden vazgeçmediğini şu şekilde anlatır:
Kara mizah dışına çıkmayı düşünüyorum; ama aklım hep şeytanlıkta. Dramatik duruma mutlaka yabancılaşıyorum.
Çünkü bir insanın içine düştüğü durum ne kadar kötü olursa olsun komik şeyler çıkarılacağını ben kendi yaşantımdan biliyorum. … Bu fırsatları karakter üzerinde gördüğüm zaman durum artık dramatik olmuyor; kara mizaha
doğru gitmeye başlıyor. … Bir de, insanların benim filmimi seyrederken eğlenmesini istiyorum (Işıl, 2011, s. 69).
Onur Ünlü’ye göre mizah ile insan üzerindeki sıkıntıları atabilir (Yiğit, 2011, s. 11). Yani Ünlü, ölüm olgusu karşısında insanın acizliğini ancak kara mizah yoluyla aşılacağını düşünmektedir. Filmlerinde de ölümle karşı karşıya
kalan karakterlerin mizaha başvurması ya da karakterlerin ölümle barışık olması, karakterlerin eğlenceli bir hal almasına yol açmıştır.
Polis filminin bir sahnesinde, Funda, Musa Rami’yi mezuniyet balosuna davet eder. Davete giden Musa Rami’yi
mekânın güvenlik görevlileri içeriye almak istemezler. Musa Rami güvenlik görevlileriyle kavga ederken Funda
mekânın kapısına gelir. Funda, “Dövüşmek sizin meslek hastalığınız galiba…”der. Musa Rami, “Keşke tek hastalığım o olsaydı…”cevabını verir. Musa Rami’nin beyninde tümör vardır ve ölümünü beklemektedir. Ölüm ile
karşı karşıya olan Ünlü’nün film karakteri mizahla durumu hafifletmekte ya da normalleştirmektedir. Ancak Beş
Şehir filminde Ünlü’nün film karakterleri ölümle karşı karşıya kaldıklarında daha ciddilerdir. Ünlü’nün bu filmdeki karakterleri Polis filmindeki gibi kendileriyle barışık değildir. Bu filmin karakterleri tarafından bir türlü ölüm
kabullenilmemektedir. Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikâyesi filminde ise Ünlü, ölüm karşısında insanın çaresizliğini kara mizah ile işlemiştir. Burada Ünlü, ölüm olgusunun psikolojik yönünü karakterler üzerinden bizlere anlatır. Ünlü’ye göre bu film insanın ölüm karşısındaki çaresizliğiyle dalga geçilmek için yapılmıştır (Sönmez,
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2012). Ünlü’nün yukarıda bahsettiğimiz üç filmini ölüm olgusunu kabulleniş, kabullenmeme ve ölüm karşısında
ne yapacağını bilememe şeklinde kategorize edebiliriz. Ancak Ünlü’nün filmlerindeki ölüm olgusunun farklı şekilleri, bu toplumdaki insanın farklı ruh hallerini bize anlatmaktadır.

Araştırmanın Metodolojisi
Araştırmanın Amacı
Bu çalışmada araştırmanın amacı, son dönem Türk sinemasının bağımsız yönetmenlerinden biri olan Onur Ünlü’nün filmlerinde ölüm olgusunun nasıl ele alındığını ortaya çıkarmaktır.

Araştırmanın Yöntemi
Onur Ünlü’nün Polis, Beş Şehir ve Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikâyesi filmlerinde ölüm olgusunu çözümlemek için, öncelikle yönetmenin hangi göstergelere atıfta bulunduğunu ortaya çıkarmak için göstergebilimsel film
analizinden yararlanılmıştır. Ancak bahsi geçen araştırmadan daha ziyade yoğunluklu olarak niteliksel eleştirel film
analizi araştırma yöntemi kullanılarak filmlerde karakterlerin ölüm karşısındaki psiko-sosyal tutumları açıklanmıştır.

Araştırmanın Önemi
Onur Ünlü, son dönem Türk sinemasında kendine has diliyle mizahı, özellikle kara mizahı en iyi kullanan yönetmenlerden biridir. Ölüm gibi ciddiye alınacak bir olguyu, kendi hayatından sinemasına taşıyarak, insanın bu olgu
karşısındaki psiko-sosyal davranışlarını toplumun değerlerinden soyutlamadan mizahla harmanlamıştır. Aynı zamanda Türk sinemasında ölüm olgusunun farklı boyutlarını inceleyen başka bir üçleme yoktur. Bu anlamda Ünlü
sinemasında ölüm olgusunun incelenmesi önemlidir.

Araştırmanın Sınırlılıkları
Ölüm olgusunu ele alan tek yönetmen Onur Ünlü değildir. Hem dünya sinemasında hem de Türk sinemasında
ölüm olgusunu ele alan birçok film mevcuttur. Ancak bu filmlerin hepsinin incelenmesi Ünlü’nün filmleriyle karşılaştırılması bu araştırmanın kapsamı çerçevesinde temel bir sorun ve sınırlılıktır.

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Bu araştırmanın evrenini 2000 sonrası Türk sinemasında bağımsız yönetmenlerden biri olan Onur Ünlü’nün sinemasıdır. Ünlü’nün ölüm olgusunu işlediği Polis, Beş Şehir ve Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikâyesi filmleri
ise bu çalışmanın temel örneklemidir.

Filmlerin Değerlendirilmesi
Polis (2006)
Konusu: Musa Rami polistir ve peşine düştüğü mafya babası olan Payidar Selaniklinin oğlunu öldürür. Buna
karşın Payidar Selaniklinin ailesi, Rami ve onun ailesini öldürmekle tehdit eder. Rami, o günün akşamı ailesinin
kendisi için hazırladığı sürpriz doğum gününü kutlar. Ertesi gün Rami, ailesinin tek tek öldürecekleri tehditlerini
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almaya devam eder. Ancak Rami bunları umursamaz ve aklında yanına bitirme tezi için destek almaya gelen öğrencisi Funda’ya aşkını açıklamak vardır. Bu arada aniden rahatsızlanıp doktora giden Rami, beyninde tümör olduğunu ve ömrünün az kaldığını öğrenir.
Değerlendirme: Polis filminde ölüm olgusuna atıfları üç kategoride toplamak mümkündür. Öncelikle ölüm beklenen ve ne zaman geleceği belli olmayan bir olgu olarak ele alınır. Ancak beklenen ve ne zaman geleceği belli
olmayan ya da kabullenilen ölümün yanında aynı zamanda ölüm kabullenilmez. Ölümü bekleyen Musa Rami,
ölümle barışık biridir ve hatta ölümle zaman zaman kara mizaha başvurur. İkinci olarak ölüm sıradanlaştırılır.
Filmdeki diyaloglarda ölüm sıradan bir olay olarak anlatılır. Sonuncusu ise, kabullenen ve sıradanlaşan ölüm olgusuyla dalga geçilir.
Filmde ölümü kabullenmeyle ilgili sahneye örnek verirsek; Doktor Musa’ya beyin kanser olduğunu söylediğinde
aralarında şöyle bir diyalog geçer. Musa: “Ölecek miyim?” Doktor: “Hepimiz öleceğiz.” Musa: “Benim ne kadar
vaktim var.” Doktor: “En fazla iki ay ömrün var. Dinlenmelisin.” Musa: “Dinlenirsem üç ay mı yaşarım.” Doktor: “Daha az acı çekersin.”
Beyin kanseri olan Musa Rami’nin iki aylık ömrü kalmıştır. Rami için ölümün nasıl ve ne zaman geleceği belli
değildir. Rami ölümü kabullenmekte ve iki aylık ömrünü sevdikleri ile geçirmek istemektedir. Ancak filmde Rami’nin ailesinin bireylerini tek tek kaybetmesi bize ölümün ne zaman geleceğinin belli olmadığını anlatmaktadır.
Örneğin Musa torunuyla sahil gezisinden dönerken torunu Ece, dedesine annesinin (Sevgi) deli davranışlarından
dertlenir ve ileride kendisinin de annesi gibi olmak istemediğini söyler. Musa: “Sana söz veriyorum annen iyileşecek ve hep birlikte pikniğe gideceğiz” dediği anda, Musa’nın kızı Sevgi intihar ederek önlerine düşer.
Filmde ölüm olgusu karşıtlıyla da anlatılmak istenmiştir. Doğum ve ölüm birbirinin meşruiyetini sağlayan kavramlardır. Doğum aslında ölüme giden bir başlangıçtır. Musa Rami’ye düzenlenen sürpriz doğum günü kutlamasından sonra çekilen mutlu aile fotoğrafı ile ölüme giden yol başlamıştır. Fotoğraftaki aile bireylerinin teker teker
öldürülmesi bizlere doğum ve ölümün birbirinin devamı olduğunu göstermektedir.
Doğum ölüme giden bir yolun başlangıcı olsa da, Musa Rami’nin ölümü kabullenmediği sahneler de vardır. Rami’nin torunu (Ece) ile yaptığı sahil gezisi sırasında, Ece elinde küçük bir balıkla gelir. Torunun elinde çırpınan
balığı gören Rami, balığı annesinin yanına göndermesini, yani denize atmasını ister. Burada deniz balığın dünyasıdır ve balığın kendi dünyasından zamansız ayrılışını kendi ailesinden ayrılmayla özdeşleştiren Rami, onun ölmemesini istemekle aslında, kendisinin de ölmek istemediğini bizlere anlatır.
Musa Rami ölümü kabullenmekle birlikte, bizlere ölümü sıradan bir şeymiş gibi de gösterir. Filmde ölüm sıradanlaştırılır. Örneğin Rami, Funda ile buluşur. Funda devamlı kendinden bahseder ve sonra Rami’ye “Bugünlerde siz
neler yapıyorsunuz?” diye sorar. Rami, beyin kanseri olduğunu ve yakın bir zamanda öleceğini, ardından kızının
intihar ettiğini, kızının intihar etmediğinden şüphelendiği için pusu kurup masum bir kişiyi öldürdüğünü ve bu
çatışmada çocukların yaralandığını sıradan olaylar gibi Funda’ya anlatır. Rami, bu konuşmanın sonunda ölümü
bir festivale benzetir ve şöyle der: “Bir gün bir şölene davet edilirsin. Bir bakmışsın ki yemek listesinde adın yazılı.”
Filmde Musa Rami, hastalığı ve beklediği ölümü ile dalga da geçer. Rami mizaha sırtını yaslayarak beklediği ölümü
kabullenmek için normalleştirir. Rami, Funda’nın mezuniyet balosuna davetlidir. Balonun olduğu mekâna gider
ancak güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmaz. Güvenlik görevlileri ile kavga ettiği sırada Funda gelir ve birlikte içeri girerler. Funda: “Dövüşmek sizin meslek hastalığınız galiba.” Rami: “Keşke tek hastalığım bu olsaydı”
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der. Burada Rami ölümü kabullenmiş ve artık onunla dalga geçmektedir. Aynı zamanda filmde ölümün psiko-sosyal gösteriminin yanı sıra, ölümün fiziki yönü estetik biçimde de sunulmaktadır. Rami’ni oğlu Halil’in öldüğü
sahnenin birkaç defa farklı açılardan gösterilmesi, çocukları, torunları, gelini ve damatlarının trafik kazasında öldüklerinin televizyondaki haber bülteninde bulanıklaştırılmış yerde yatan cansız bedenlerinin hayatın içinden bir
kare gibi sunulması, ölüm olgusunun fiziki yönüne bir atıftır.

Beş Şehir (2009)
Konusu: Bir polis (Aydın), bir tezgâhtar (Dilek), bir öğretmen (Tevfik), bir seyyar satıcı (Şevket) ve onbir yaşında
bir çocuğun (Osman), aşk, yaşam ve ölümle iç içe geçen hikâyesidir. Beş farklı insanın, içi içe geçmiş beş farklı
hikâyesinde yollar ölümle kesişir.
Değerlendirme: Beş Şehir filmi, gündelik hayat anlatısı şeklinde kuruluyor ancak film sıradanlığın dışına çıkıp zaman zaman sınırları zorluyor. Filmde ölüm olgusu farklı hikâyeler üzerinden anlatılıyor. Filmde ölümcül kanser
hastalığına yakalanan dört karakter var. Ancak bunlardan bir tanesi kanser hastalığından ölüyor. Diğerleri hastalığının getirdiği ölümü beklemeden ölüyorlar Filmde ölüm olgusu beklenmeyen bir misafir olarak gösterilmekle
birlikte, gelmesine tahammül edilmeyen ve gelişi hızlandırılan bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte
beş farklı karakterin yaşadıkları yalnızlık, çaresizlik, umutsuzluk ve aşklarının ortak noktası kanser ve ölümle kesişmektedir. Aynı zamanda filmde olgusuna karşı soğuk bir tutum vardır. Ölüm bu filmde bir türlü kabullenilmez ve mizaha başvurulmaz.
Bu filmde perdeye yansıtılan ilk karakter polis memuru Aydın’dır. Bir şekerleme dükkânında çalışan Mehtap isimli
bir kıza âşıktır. Aydın istediği karşılığı Mehtap’tan alamayınca öfkesini görevli olarak gittiği bir eylemde bir kızı
coplayarak ölmesine yol açar. Bir patlamanın sonucunda Aydın sakat kalmış ve malulen emekli edilmiştir. İstanbul’dan memleketi Eskişehir’e dönen Aydın çaresizliğinin ve umutsuzluğunun acısını Mehtap’la aynı dükkânda
çalışan ve ilkokul öğretmeni Tevfik’in kızı Dilek’ten çıkarır. Kanser olduğunu öğrenen ve babası Tevfik’in yanına
dönen Dilek ise, Aydın’ın tepkisine karşılıksız kalmaz. İkisi birbirlerini tren istasyonunda tabancayla vurarak öldürürler. Ölümü beklemeyen bir diğer karakter ise Şevket’tir. Şevket ise, Dilek’e âşıktır. Ancak Dilek Şevket’in aşkına karşılık vermez. Şevket de Dilek gibi ölümcül bir kanser hastalığına yakalanmıştır. Şevket kanserden ölmeyi
beklemeyip, her sabah tehlikeli bir oyun olan Rus ruletini oynayarak intihar etmek ister. Şevket’in ölümü de kanserden değil tabancayla olur. Bir diğer karakter Tevfik öğretmen de ölümü beklemez. Tevfik öğretmen, kardeşinin
üzüntüsüne ve ısrarlarına dayanamayıp ölümü bekleyen kardeşinin karısını boğarak öldürür. Daha sonra kızı Dilek’in ölümcül kanser hastalığına yakalandığını öğrenir. Kardeşi ve karısının ihanetine uğrar ve en sonunda köyde
annesinin mezarı başında tabancayla kendini vurup intihar eder.
Filmde bir diğer karakter olan ilkokul öğrencisi Osman da ölümcül kanser hastalığına yakalanmıştır ve az bir ömrü
vardır. Osman’ın tek hayali sevdiği kızın elini tutup birlikte halkoyunu oynamaktır. Ancak hastalığından dolayı
halkoyunlarına katılamamaktadır. Katılmasının tek yolu, hoşlandığı kızın elini tutan arkadaşının oyunda olmamasıdır. Bu nedenle Osman her gün okuldan sonra eve gittikleri tren yolunda arkadaşını trenin geldiği konusunda
uyarmaz ve ölmesine neden olur. Arkadaşının ölmesinden sonra Osman halk oyunlarına katılır. Halk oyunları yarışmasında Osman elindeki mendili düşürür. Bundan dolayı yarışmadan elenirler. Osman’ın hoşlandığı kız, yarışmadan elenmenin sorumlusu olarak Osman’ı tutar ver aralarından tartışırlar. Bu tartışmadan kızın söylediklerine
dayanamayıp, yarışmanın düzenlediği şehirde amaçsız ve bilinçsizce koşar. Bu koşmanın sonunda Osman kansere
yeni düşer ve ölür. Osman’ın ölümü diğer karakterler gibi tabancayla olmaz, kanser hastalığından olur.
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Beş Şehir filminde ölüm olgusu karşısında bazı karakterlerin “soğuk” tutumu, bazı karakterlerin ise ölüm üzerine
düşünüp tartışması en ilgi çeken noktalardır. Örneğin Osman’ın yanı başında arkadaşının trenin altında kalmasını izlemesi ölüm olgusu karşısında “soğuk” tutuma örnek gösterilebilir. Aynı zamanda Şevket’in ölüm üzerine
düşünüp, tartışıp “Anne Ölüm” adında bir şiir yazması ise, annesini kanserden kaybeden Şevket’in kendisinin de
kanser hastası olmasından kaynaklıdır. Şevket ölümün farkındadır ancak ölümü sorgulaması, ölüm derdine bir çözüm araması ve sonunda ölüm şekli, onun ölümü kabullenmediğini göstermektedir.

Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikâyesi (2011)
Konusu: Eşi, çocukları, torunu ve annesiyle yaşayan anayasa profesörü Celal Tan, ailesinin kendisi için düzenlediği sürpriz doğum günü partisi zamanı eşiyle tartışır ve onu öldürür. Celal Tan anayasa profesörü olmasına rağmen cinayeti kanser ve az ömrü kalan arkadaşı Turan’ın üstlenmesini ister. Celal Tan’ın işlediği cinayet olayına
ailesi tanık olmasına rağmen, suçu örtbas etmeye çalışırlar ve bu örtbas çabaları karşısında yaşamları da değişir.
Değerlendirme: Onur Ünlü, Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikâyesi filminde de ölüm olgusunu tartışır. Filmde
ölüm olgusu karşısında bir ailenin nasıl bocalandığı ustalıkla işlenmiştir. Aile ilk önce ölümü kabullenmez ve inkâr
süreci içerisine girer. Daha sonra ölüm kabullenilir ve sıradanlaştırılmaya çalışılır. Son sahnede ise ölümün sadece
fiziksel gerçekleşen bir olgu olmadığı, ölümün hem sosyolojik hem de psikolojik bir olgu olduğu vurgusu yapılır.
Celal Tan, karısı Özge’yi öldürdükten sonra arkadaşı Turan’ın yanına giderek cinayeti üstlenmesini ister. Turan kanserdir ve üç aylık ömrünün iki ayını tüketmiştir. Celal, “Nasılsa öleceksin, cinayeti üstlenir misin?” der. Turan’ın
ise öte dünya ile ilgili bir şey bilmediği için endişeleri vardır ve cinayeti üstlenme konusunda kararsızdır. Celal bu
konuşmanın ardından ölümle ilgili, “Ölenle ölünmez derlermiş, yalanmış.” der ve Özge’nin ölümünü inkâr sürecine girer. Bu inkâr süreci, Özge’nin öldürülmesine tanık olan diğer aile bireyleri tarafından da yapılır. Celal Tan,
Özge’yi öldürdükten sonra evden çıkar ve arkadaşı Turan’ın yanına gidip tekrar eve döner. Özge’nin ölü bedeninin yanında ağlar. Celal Tan’a sürpriz yapmak isteyen aile bireyleri Özge’nin ölümüne tanık olurlar ve Celal Tan
evden çıktıktan sonra hiç bir şey olmamış gibi onlar da dışarı çıkıp eve dönerler. Daha sonra bütün aile bireyleri
Özge’nin öldürülmesi inkâr eder ve ölüm olgusu aile bireylerince kabul edilmez. Ailenin bütün bireyleri Özge’nin
başkası tarafında öldürüldüğünü kendini inandırmaya çalışırlar
Ölümün kabullenişini ve sıradanlaştırılmasını Celal ve Turan’ın sohbetlerinde görmeye başlarız. Celal, Özge’nin
ölümünü sakin bir şekilde arkadaşı Turan’a sıradan bir olay gibi anlatır. Ölümün sıradanlaştırılmasına cinayet masası amiri Hakkı da önemli bir destek verir. Hakkı cinayet sonrası aileye verdiği tavsiye de, “Ölüme karşı koyabilmenin en iyi yolu onu ciddiye almamaktır.” der. Yani ölümü kabullenirseniz onu normalleştirirsiniz. Ölümü kabullenmek istemeyenlerin en büyük endişesi, ölümden sonraki sürece duydukları fizik ötesi endişelerdir. Turan’ın
Celal’den öte dünya endişesinden dolayı yardım istemesi bu duruma örnek gösterilebilir.
Filmde Celal öte dünya ile ilgili Turan’ı çalıştırırken, endişeleri artan Turan kendisinin mahvolduğundan dert yanar. Bunun üzerine Celal, “Asıl mahvolan benim. Sen nasıl olsa öleceksin. Ama ben ölmeden önce öldüm Turan!”
der. Burada Celal ölümün fizyolojik değil psikolojik yönüne atıfta bulunur. Ölümün psikolojik yönüne atfın yapıldığı bir başka sahneyi ise, cami avlusunda Özge ile Celal arasında geçen diyalogda görebiliriz: Özge, “Beni gördüğüne sevinmedin mi?” Celal, “Sen ölmedin mi?” Özge, “Ölümün ne olduğunu sanıyorsun ki?” Celal, “Sen ne
demek istiyorsun?”
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Zamansız ölümler -bir kişi suçlu dahi olsa- kabullenilmemektedir. Filmde gerçeküstü anlatıya yer verilerek, zamansız ölümün hak edilmemiş bir ölüm olduğu vurgulanır. Ruhu rahat etmeyen Özge, zaman zaman aynada, zaman zamanda gerçekte belirerek Celal’in oğlu Kamuran’a ölümü hak etmediğini anlatmaya çalışır. Burada ayna,
ruhun gezebildiğini bizlere göstermek için bir metafor olarak kullanılmıştır. Aynı zamanda Onur Ünlü bu filmde
de ölümü estetik bir biçimde bizlere sunmaktadır. Polis filminde Musa Rami’nin oğlu Haluk’un ölümü birkaç
açıyla estetik biçimde gösterildiği gibi, bu filmde Celal tarafından öldürülen Özge’nin yerde yatan cansız bedeninin üstünde mavi bir elbise ve başında hafif bir kan ile bizlere estetik olarak sunulmaktadır.

Sonuç
Türk sinemasının son dönem önemli bağımsız sinemacılarından biri olan Onur Ünlü, kendine has sinema diliyle
ölüm olgusu karşısında insanın psikolojik tutumunu ustalıkla perdeye yansıtmıştır. Sinemasında zaman zaman gerçeküstü sahnelere yer verse de, ölüm olgusunun hakikatle bağını koparmamıştır. Bu anlamda Ünlü’nün sineması
toplumu sarıp sarmalayan bir sinemadır diyebiliriz.
Onur Ünlü sinemasının toplumu sarıp sarmalamasında önemli bir araç mizahtır. Mizahı, özellikle kara mizahı,
ustalıkla sinemasında kullanan Ünlü, ölüm gibi önemli bir olguyu tartışırken toplumun kültürel kodlarından koparmadan anlatmaktadır. Ölümün kabullenişi, inkârı, sıradanlaştırılması ve kabullenmeme karşısında insanın tutumlarını onun sinemasında görebiliriz.
Ölümün fiziki olarak gözlemlenen kısmı hayatın içerisinde estetik bir görüntüye sahip değildir. Ancak Ünlü, sinemasında ağırlıklı olarak ölüm olgusunun insanda psikolojik yansımaları üzerine durmuş olsa da, Polis ve Celal Tan
ve Ailesini Aşırı Acıklı Hikâyesi filmlerinde ölümün fiziki yönünü estetik bir biçimde perdeye yansıtmıştır. Aynı
zamanda bu iki filmde karakterler, ilk başta ölümü inkâr tutumu içerisine girseler de, sonunda ölümü kabul ederek, ya ölümün tecelli edeceği günü beklemekteler ya da hayatın içerisinde normalleştirmektedirler.
Beş Şehir filminde Ünlü, beş farklı insanın ölümle kesişen hayatlarını daha gerçekçi bir dille anlatmaya çalışmıştır. Bu filmdeki karakterler ölümle barışık değildir. Ünlü, bu filmde ölümü kabullenmeyen insanların kendi ölümünü hızlandırdıklarını anlatmaya çalışmıştır. Kabullenilmeyen ölüm, normal bir yaşamı getirmemekte, umutsuzluğu perçinlemektedir.
Sonuç olarak, Onur Ünlü’nün araştırmaya konu olan üç filminde (Polis, Beş Şehir, Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Açıklı
Hikâyesi) ölüm olgusunun farklı yönlerini görebiliriz. Bir aile ya da bireylerin yaşamını merkeze alarak ölüm olgusunu irdeleyen Ünlü’nün filmlerinde toplumun ölüm karşısındaki tutumu perdeye yansımasa da, ailenin ya da
bireyin ölüm karşısındaki tutumları toplumun tutumlarından bağımsız olmadığını görebiliriz.
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THE ‘NEW’ ONE OF THE OLD MEDIA:
UNDERSTANDING ELECTRONIC CULTURE
Çilem Tuğba Koç1

Abstract
Culture is about how people reproduce themselves every day. When we get up in the morning with coffee, we have
our mobile phones designed for us that can easily and quickly browse news and events, our tablets which allow
us to read a large number of books online, and our electronic tools for downloading music and videos instantly.
We live in an electronic culture that shapes our everyday life. The global economic system in the world penetrates
each individual through means of communication and disseminates a common culture. The most powerful reason for us to remember the importance of means of communication and reverting to the “global village” concept
that McLuhan mentions about communication tools is perhaps this common culture. “What kind of an electronic
culture do we live in?” is the main research question of this study. In addition, answers to the questions such as “Is
electronic culture a secondary oral culture?”, “What kind of society has electronic culture revealed?” were sought
out in this research. In the research, internet course which is the ‘new’ one of communication tools is held under
the microscope around the categories such as adherence to the sense of ‘vision’ characteristic of electronic culture,
being a personalized, anonymous area and being commercialized already. Electronic culture has emerged as a personalized anonymous area. This area is defined as a personalized area because people need to present their knowledge, daily life experiences, places they go, books they read, and the films they see as a lifestyle. However, it is not
important whether this area is real or not. This is a simulacrum universe. This is an area where a person reproduces
and believes in what (s)he produces and where the symptoms of reality are observed instead of the reality itself.
Keywords: Electronic Culture, Means of Communication, Culture and Society.

Introduction
The line of thought that supports the change in the means of communication shaping societies begins with Harold Innis. In his work ‘The Bias of Communication’ (1951), Innis mentioned that there were historical and social breaks due to the arrival of new means of communication, long before McLuhan and Ong. Innis has divided
the history of humanity into three as verbal, written and electronic, according to the means of communication
prevailing throughout history. This definition, based on the means of communication predominant in recording
and transmitting information in relation to the dominant structure in society, has been frequently used by media
and communication researchers. (Meyrowitz, 1985). According to Innis, the emergence of radio has improved
the development of democratic ideas and critical thinking of the populace. However, as with all other means of
communication, Innis has also noticed that the radio will have an impact on society based on economic developments and economic power balances. As soon as commercial advertisements were seen in radio and press, as in
1 Erciyes University
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America, the means of communication began to serve as a mean of attracting the customer’s interest for the private sector. Target-audience ads in a very well-personalized, program-tuned radio served the monopolization of
the 20th century in North America. Innis suggested that the relationship between the dominant capitalist system
along with other forces and the means of communication which focuses on achieving the most profit in the short
term should be examined (Commor, 2001, pp. 282-283).
According to Commor (2001, p.287), Innis’s method should be followed, and internet technology must be re-examined today in the context of capitalism, the dominant form of production on earth. In the last two decades,
all structures have been shaped in line with trade and neoliberal policies developing with the global economy. Although how soon Innis saw the link between globalization and the means of communication between capitalism
and communication, Marshall McLuhan introduced the approach of the means of communication to transform
the world into a global village. According to McLuhan (2006, p.16), as international companies become more influential on people’s consumption habits, they will influence the people connected with electronic networks in a
global village further. In his book ‘The Medium is the Massage’ (1967), McLuhan suggested that electronic technology influences every aspect of personal life and is influenced by it as well. With this work, McLuhan urged
people to rethink and evaluate their actions, ideas and values. McLuhan said that our family, our friends, our education system, our work, the way we relate to other people, and ultimately we, ourselves, have changed dramatically. According to McLuhan, since people communicate with each other using communication tools, culture is
shaped according to communication tools. For example, the introduction of electronic technology has strengthened the action of assembly and insertion, while the alphabet and printing technology supports the process of
specialization and fragmentation. According to McLuhan’s claim, from the discovery of the alphabet through the
effects of written culture, the habit of fragmentation gradually divides human activity that called ‘specialization’
into branches (McLuhan, 2006, p. 45). Therefore, social and cultural changes cannot be understood regardless
of how communication tools work. There is no field that communication tools do not change from politics to
moral values, economy to social relations (McLuhan, 2006, p.9).
McLuhan insists that technological advances in communication tools change people’s way of life. Just as the arrival of the railway has created a new city and family structure by changing people’s perspectives and forms of relationship, the habit of reading a book that has become portable thanks to printing has also distinguished people
from each other due to the individual act of reading. Cities surrounded by electrical circuits are no longer just a
fairground or a place to live, but rather become a metropolitan area where new technologies are exhibited. Electric light is not seen as a communication instrument because it has no content. However, the message of the electric light carries the non-centralized message of the electrical industry, which penetrates all the way everywhere.
Electric light and power vary according to their usage, eliminating time and place factors just like radio, telegraph,
telephone and television (McLuhan, 2006, p.72).
Walter Ong, in his book ‘Oral Culture and Written Culture’ (1982), claims that advances in electronic technology (telephone, radio and television, and various audio-recording tools) have put people in a secondary oral culture era. Ong said that secondary oral culture is both very similar and unlike the primary culture. The text and
the printing press made people isolated in understanding the text they were reading, while primary and secondary oral cultures created a strong group consciousness among the audience. However, the listener community
which was brought together by secondary oral culture with group consciousness is a much larger mass than in
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the primary oral culture. In McLuhan’s words, this is a world village. As the primary verbal culture person is extrovert because there is hardly a chance of introversion, we are now extrovert because we’re adequately introvert
already ( S. P. Banon, Trans., 2007, p.161).
Bauman and Lyon came close to McLuhan and Ong, claiming in the ‘Liquid Surveillance: A Conversation’
(2000) that the individual isolated with written culture is reintroduced into a community by network through
electronic culture that is secondary oral culture (Bauman & Lyon, 2013, p.56). In fact, Lyon refers to the concept of Khun’s paradigm, saying that McLuhan’s statement of global village’ is still valid. The structure, which
has been built by means of communication that makes the world a global village, is a commercialized structure already. The means of communication enable us to determine the relationships we have established within
this structure, the concepts we use to make sense of the world and our thoughts about values. Without understanding the nature of the means of communication and the manner in which people use these tools, the
society and culture analysis will be insufficient. In order to define the changing culture through the means of
communication, it is seen that the concepts of ’digital age‘, ’digital media‘ and ‘digital culture’ have been used
in recent years. The concept of digitalization is used to point out the importance of communication systems
and to explain that it is a man-made thing to emphasize that today’s life style is different from any era (Gere,
2002, p.16). Digital culture is defined as digital trends which are merged with culture and art through communication tools (Uzelac, 2008, p.3).
When studies on the electronic culture in the field of social sciences in Turkey are examined, it is generally seen
that the concept of ‘digital culture’ is preferred. A study dealing with the concept of electronic culture is almost
unknown. It has been seen that the concept of digitalization has been defined in different ways in the studies.
Çaycı and Karagülle (2016, p.572), define digitalization as a globalized cultural experience as a result of technological innovations in the communication tools, especially internet. Güzel (2016, p. 86), on the other hand, expresses that digital culture is used to describe the network society and words such as user - profile to describe
cultural transformation and says that this concept is also called ‘cyber culture’ as conceptualized by Lévy (2001).
In addition, it has been seen that the concept of digital culture is used with postmodernism. Kaplan and Ertürk
(2012, p.7) stated that this era, also known as the digital age, was a post-industrial, postmodern era in which it
created social transformation with technological developments. According to Avcı (2016, p.252) who emphasized
the quantitative direction of digital culture digital culture is the virtual space created by the computer system in
which the data is collected and coded (mathematically coded by program commands).
In this study, instead of the concept of ‘digitalization’, depending on the mathematical coding (programming)
of the communication device or other identification forms, the concept of ‘electronic culture’ is preferred to use
since it will focus on how the opportunities provided by communication technology shape the culture. Moreover,
it is not known which digital technology, which is accepted as new today, will be replaced by which technology
in the future. In this study, that refers to approaches that accept that communication tools shape people, society
and culture, the following research questions are sought: How does electronic culture, which is produced through
the developments in electronic tools, especially through internet technology, shape human nature? Is electronic
culture a secondary oral culture? What kind of society has electronic culture revealed? In this society, what is the
value of knowledge?
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Appearance and Vision in Electronic Culture
According to Bauman (2015, p.5), the flaneur of the modern times and the flaneur of the liquid2 times is not the
same. The flaneur of the liquid times feels at home everywhere because it does not have a place to call home. Liquid flaneur is not in the pursuit of fine tastes, but is a will to know the different against the individualistic quests.
The flaneur of the modern times of which is not easily satisfied and cliquey is eager to consume everything today.
In this respect, Bauman pointed out that the concept of cultural elitism has changed. The cultural elitist understanding is based on maximum tolerance and minimum elitism. In liquid times, the principle of cultural elitism
is being able to avoid belonging to any area, but to feel comfortable in each area. This claim of Bauman does not
seem to be quite wrong considering the change in the typology we call the intellectual (cultural elitist, foreign or
enlightened). The modern understanding of science of the nineteenth century, which accepted each science as a
separate discipline, has evolved into a search for science in the modern times, combining different disciplines in
one field. The modern flaneur of the past has turned into a person who has the ability to say something about
every respect today. However, as the cultural elite flaneur Boutin (2012) stated, they have always maintained the
characteristics of being the first users of new materials with their consumption habits from the first days of their
emergence. Boutin (2012) states that the theorists working on modernization have brought our attention to the
consumption culture with the concept of ‘flaneur’ which has ties from the art history to the psychoanalytic studies and they have enabled us to understand the 19th century better. The approaches that explain the senses have
tried to capture their relationship with other senses without underestimating ‘vision’. Vision appeared as the most
dominant culture in the 19th century. At the beginning of the 19th century, important developments in technology enriched the visual aesthetic fields such as printing culture and city planning.
“Nowadays, culture has shaped itself as a similar part of a gigantic store in the world which people have become
primarily customers of. As in other parts of this gigantic store, the shelves of culture are full of glamour that change
daily and are decorated with the latest promotions, which will suddenly disappear, just like the endless innovations they are advertising.’’ (Bauman, 2015: 18).
As McLuhan suggested that (2014, p. 659), the new urban human is visual, interested in appearance, harmony or
dignity. Thanks to modern time appearance gained importance. The clothes that the person wears, the places he/
she visits, the labels he/she owns and the networks he/she belongs to determine the value of the person. The impression he/she makes while doing the job and the tags he/she owns has become important instead of how much
the person does and how much effort he/she makes. From the early days of means of communication to the development of today’s internet technology, it has helped to strengthen and reinforce the image of places, institutions
and people. The advertising industry, which recognized the method of image creation and image of communication media pretty early, served the sale of visual culture with the marketing of the image. The culture which has
dominated human relations from the written culture to the electronic culture has been a culture based on sight.
The cognitions marketing commodities and commodities have not only increased the importance of ‘image’ and
‘appearance’ through television and then through the internet and social networks, but have also shown what the
only purpose of life is. The increasing relevance and popularity of photography and cinema makes us understand
2 Bauman says that he uses the word ‘liquid’ to describe the modern situation described by other authors as postmodernity, late
modernity, second or hypermodernity (Bauman, 2015, p. 13). Bauman chose this word to refer to the phrase “everything that is
solid, is evaporating’’ which Marx uses to show that it has become another form of no longer maintaining the shape of any form in
the new modern world. In fact, the modern era has not disappeared and a modern period has not been passed; only the modernism
has changed.
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how strong “visibility’’ is. Photo frames and stories shared on social networks look a lot like in the movies. The
possibilities offered by the electronic tools have turned ordinary people into famous people. At a time, people
have reached a level where they can market themselves. Back in time ordinary people were watching famous people’s lives on the television and trying to be like them, they have now become the side that’s being watched and
followed. The desire to observe the lives of other’s has now become the main purpose and fun of life. Bauman
has defined the desire to appear in electronic culture as a cultural show worthy of praise and self-respecting. The
state of being alone among the modern man’s home and work life has turned into a fear of being ignored (liked,
disliked) in social networks.
Parallel to the argument of becoming ‘nobody’, not having a profile on any social network, becoming anonymous
has also become a main issue of concern. Means of Communication transformed the relationship with the foreign
and turned them into nobody. Being present outside the city and the tendency to move to the safe sites has undermined physical intimacy. Communicating without face-to-face communication provided by communication
instruments has also prevented physical intimacy from being a necessity. Under these conditions, a stranger of liquid modernism appears physically distant, careless, out of sight, without being presented; which means it became
‘nobody’ (Başer & Hülür, 2015, p. 401). From the moment the person begins to share his experiences, images,
and activities on an electronic environment, it is no longer personal and becomes a copy-able commodity. Personal
experiences are similar to those of who want to experience the same activities as they are shared by millions of
people through the sharing and liking options. Electronic culture has emerged as a personalized anonymous area.

Personalized and Anonymous Field
Meyrowitz and McLuhan stated that electronic media has made the boundaries between the private space and
the public space unclear in terms of providing an environment where there is no need to be in the same place
(Meyrowitz, 2009, p. 522; McLuhan, 2006, p. 69). The printing technology revealed the public and the electronic technology revealed the mass (McLuhan, 2006, p. 69). While the public is a strong pressure in advanced
democracies, it has now turned into a massively consuming audience that is packaged by the entertainment industry; now people are expressing their views about the problems that concern the world such as war, revolution
and pollution only by following through television (McLuhan, 2006, p.16). Just like television, internet technology itself has turned people into audience of social problems. In electronic culture, people follow everything
in the world and around them through news and visuals (such as photos, animations, graphics, videos) that go
on the internet instead of television. The likes, sharing and click-through possibilities of shared news and videos
on various social media have pushed people into making less effort to solve their social problems. People are easily transformed into the spokesperson of any act or region without any effort, by spending time on the internet
in their homes. Thanks to the opportunities provided by the communication technology in electronic culture,
the society has been relaxed in advance and the person can show himself/herself as a part of a place/something.
The electronic media is personalized as a network for people to reproduce themselves. Personal blogs offer social
media people a living space in a simulation. As Bauman & Lyon claims that (2013, p. 34), the fear of disclosure
is suppressed by the pleasure of recognition. People need more personalized areas to get noticed and to show that
they are different than the others. But in the early stages of modern electronic culture, the first ‘flaneur‘, which
consumes and introduces what’s new, has become the concept of ‘phenomenon’ in advanced electronic modern
culture. Therefore, a phenomenon is not expected to be intellectual just like in the case of the ‘flaneur’. The rate
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of clicks and viewings determines the phenomenon. It can be said that being popular is an adequate criteria for
being liked and followed. This is a personalized area because people need to present their information, their daily
life experiences, the places they go to, the books they read, and the movies they see as a lifestyle. However, it is
not important whether this area is real or not. It is a universe of simulation. It is an area where one believes in
what he reproduces and produces, rather than the reality, the symptoms of reality are observed.
McLuhan (2014, p. 147) argues that the use of information in oral culture can be used without reference to the
author or the author and that showing the author as the reference is a feature of the culture. Advancement of the
new communication technologies, quoted texts, pictures, videos and news do not necessarily indicate a reference
and a new anonymous, common culture arises. In this respect, according to McLuhan (2014, p.147), electronic
culture has broken the individualizing effect of the written culture, and re-established the link with oral culture.
Similarly, Ong asserted that (2007, p.160), oral narration, electronic transformation, both strengthened the space
ties, which were reinforced by printing, and put our consciousness into the secondary oral culture age. Thanks to
the internet, anonymous culture3 does not disappear, but on the contrary it is spreading in personalized areas. It
is for this reason that a shared quote from a book or an image, which is shared in a personalized area, becomes
publicized by being easily shared and disseminated in another area.
Although the advancement of electronic technology put us into a secondary age of oral culture. It has been claimed
that we are losing the ability to analyze and link to the specific culture day by day. Sanders (2000, p. 28) argued
that in order to analyze and abstract a subject, the human mind must re-think the subject and re-evaluate it. Accordingly, the eye had to see the same things it had seen each time. Writing, especially alphabetically writing as we
will see later, has been the instrument of the realization of this important change. The reader could pass over the
same sentence repeatedly, understand the meaning, analyze the structure and examine any kind of tint of meaning. In oral narrations, as soon as the words came out of the mouth, the thought is a blow in the smoke. In short,
oral culture did not allow analysis. Similarly, in electronic culture, sometimes we find ourselves lost looking for
something. Every research conducted on the internet may ascertain situations as the transition from one information to another which is called surfing. We are not being able to focus on the subject, the superficial of the evaluations to be made, the satisfaction of the curiosity rather than the acquisition of information.

Beyond the Information
The most interesting determinations about the change in the concept of information came from McLuhan, Ong
and Sanders. It was taken into consideration how the change in communication instruments shaped the culture
of a society by allowing the information to be recorded, remembered and analyzed. In particular, with the discovery of the alphabet, the importance of recording, storing and re-using of information that is in danger of disappearing in oral culture is emphasized. However, the most important development in the storage and transportation of information has been experienced by the discovery of electronic culture. In fact, McLuhan also said that
the electrical circuit has made the world a ‘global village’, by connecting the people with each other, allowing the
information to flow instantly and without stopping (McLuhan, 2006, p.63). According to these approaches, it has
been possible to reach another new information as soon as the information has been reached by the retrograde of
the flow of serial information. The electrically reconstructed world has forced us to change our habits of classification and categorization (McLuhan, 2006, p.63; Castells, 1996, p.526).
3 With the concept of an anonymous culture, the aforementioned is not the “authentic culture”.
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The rapid change in internet technology, the momentum and the temporality in the flow of information, made
it impossible to think and contemplate on the information. In the written culture, the researcher had to go to the
libraries and reach the encyclopedias or main sources. However, today, a research can be obtained by the help of
the information from virtual dictionaries, blogs or texts obtained by the context. The invention of the electronic
dictionaries like Ekşi Sözlük, Wikipedia, Everything2, and search engines like Google, we are in a network that
allows infinite connotations due to links in the texts like–enter or sign up- or the links as ‘check this out’ opened
by the authors (Gürel & Yakın, 2007, p.204).
In such a network of information, the accuracy, validity, and using internet as the source of the information in
many respects are problematic. First of all, is it reliable in terms of information sources? In other words, has the
information about the concept, subject and history been prepared by the people who are experts in the subject? Is
the reference for the information used in the text? Are there scientific sources? Have the views of all parties been
discussed in the context, the subject and the event? Finally, is the text written on the sides, open to interpretation
or interpretation? In the last instance, for whom does the information serve? When all these questions are examined, it is seen that the nature of the information comes to the fore. Secondly, the transformation of knowledge
is about whether or not the information being quickly and easily obtained and shared by the people accustom
people to effortlessness or not. Ong claims that the criticism brought to the computer today is in fact the same
as the criticism in the letter of Plato’s Pheadrus (274-7) and Seventh letters. In Pheadrus, Plato says that writing
is an object, a manufactured product, and the person accustomed to it is forgetful. According to this, writing will
lose its own resources by adhering to external resources instead of using its own resources (Ong, 2007, p.98). So
writing weakens the mind. Because there are many books now people are not as diligent as before. This abundance destroys memory and stagnates the mind as it undertakes a large part of the task falling into the mind.
The same criticism was seen made by Sanders for television. Sanders says that watching television reduces the person’s ability to create his own images, making him more susceptible to ready-to-read images, just as weakening of
the immune system (Sanders, 2000, p. 49). There’s always something going on the television, and it is shown as
if it’s the way life should be. When the child turns on the television to spend time, the television begins to tell the
child what he needs, not just through advertisements, but also through action programs. The child uses the television as an electronic mother who knows his/her every need without ever seeing it. Sanders (2000, p. 49) suggests that television is an universal mother that offers standardized solutions that are far from personal. It cannot
be denied that in an electronic culture mediated through the internet, it is similarly prepared for an easy mind.
The homework assignments are required to be prepared by using virtual dictionaries, blogs or by obtaining information by accessing unspecified texts instead of visiting the libraries, accessing the encyclopedia or main sources.
The change in the acquisition and use of knowledge requires a re-questioning of the researcher’s intellectual identity in the written culture. In the written culture, as the person who possesses intellectual knowledge, the resources
that the person has read and the connection with the different fields in his work gain importance, in the electronic age, numbers and names of the books and the summary of the books are enough. Today there is such an
abundance of information in the electronic environment that people copy and paste the parts they need instead
of reading and absorbing the whole work. Another issue related to the production and content of information,
from the emergence of electronic communication instruments to the development of today’s internet technology, is whether the information produced by the communication instruments represents reality or not. Electronic
communication has given the power to change information intentionally. The most important proof of this is the
Gulf War, which was re-enacted on television. The object of simulation can no longer be understood, and the
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object loses its connection to reality and nature. Books and newspapers are streaming even in unsteady environments such as the internet. This liquid is a constant change of documents; it represents the world where knowledge and news are slippery and unstable. The data in the internet environment is liquid and can be changed at
any time (Ozturk, 2010, p. 18).
The information produced through electronic libraries, YouTube videos and internet news sites has been liquid and
visible in all networks at a time. The content prepared by the amateur people is served on the networks as information without even the accuracy and is interpreted by people who are not even experts in the subject. Expertising and professionalization belong to the written culture, whereas the information published via internet networks
must be written by experts. Just like it is in oral culture, information circulates from one page to another as if transferred from ear to ear. In the last case, whether or not the available data is ‘information’ is a matter of discussion.

Commercialized Space
Truman Show (1998) started with a world narrative where everyone is happy, streets are clean and well-maintained, people greet each other every day and ended when the film hero realized that this universe was a simulated universe. As in Truman Show, the means of communication enable the content to be reconstructed in a
different way. Those who do not obey the mottos ‘look happy’, ‘enjoy life’ that have penetrated into messages extracted from the media, are labeled and marginalized as asocial, psychopathic, disruptive, incompatible types. In
a communication system that is already commercialized, people are not given the right to be ‘unhappy’. The discourse of ‘being happy’ at every moment turns into a way to ‘look happy’ on internet networks and document
it with pictures, videos and images. Being happy seems to be a temporary and momentary enthusiasm as there is
no need from within and there is a need produced. This enthusiasm must be sustained as the way to be happy is
the realization and display of consumption. Like, education is made ‘fun’, ‘boredom’ disease is avoided, self-confidence is gained through standardized beauty belongs to strict diets and plastic surgery, instead of ‘sense of trust’
in friendships, ‘fun’ is sought, instead of knowledge level, the graduated school label is checked, having a lot of
books is appreciated instead of reading a lot of books. In short, the cognitions in communication means determine the way people perceive the world, their way of life and their communication with others.
As the Frankfurt School thinkers had previously discovered, people who are starving, sick, cold and troubled in the
culture industry are characterized as marginal. ‘Being marginal’ is perhaps the heaviest of the crimes (Horkheimer
and Adorno, 1996, p. 363). Similar discourse continues in internet networks, which is an extension of commercialized culture industries. Not only commodities are sold on the Internet, but also ‘identities’ are marketed. Lyon
(2013, p. 46) claims that in personalized private areas (blog, Instagram, Facebook, etc.), people become promoters of goods as well as goods they become the goods (commodities, objects) they introduce. The sales technique
on the Internet stands out in two ways. The first one is the direct display of the products and advertisements in
personalized areas, and the direct selling of the products through the product links. Product advertisements can
be made in an electronic dictionary that sets out to provide information as well. The sui generis structure of Ekşi
Sözlük allows applications like banner ads, entry ads, word of mouth ads and skin ads. In addition to advertising, sponsorship services are also provided to companies (Gürel &Yakın, 2007, p. 216). Schwemmer and Ziewieck (2018, pp. 1-20). followed the most popular 100 YouTube channels between 2009 and 2017 in Germany
and found that the videos shared there were viewed more than 55 million times. According to the research results
of the videos analyzed with discourse analysis, YouTube users were most likely to encounter product promotion.
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In addition to the ads used in videos, it has been found that the number of links for product promotion has increased in YouTube users. In Schwemmer and Ziewieck’s (2018) study it is concluded that the most popular products in the videos are the products for young girls to provide consumption in the beauty and fashion industry.
The second way is made real by people becoming ‘Internet phenomena’ with subscriptions and likes to earn money
through their own sites. To become an Internet phenomenon, the person must be placed in various identities,
such as images worn by the same famous people. So the way of making money and being popular on the internet is to act as if you wear ‘disposable’ identities and sell something different. Gerhards (2017, p.4) explains that
YouTube, which emerged as a popular sharing site in 2005, became an effective communication medium after
one year. At the same time, Google has turned into a profitable platform where advertisements will take part, by
following YouTube. The increase in the opportunities offered to advertisers on the internet has made this media
a commercial area. In 2009, internet phenomena that have become famous celebrities of YouTube have emerged.
The development of the opportunities offered by the electronic media has changed the marketing channel. In the
past, what television stars wear, what they eat, where they go, what they do would be watched, but now internet
phenomena have begun to be followed in new media. Thus, commercial commodities marketed through famous
individuals started to be marketed from personal blogs. The brand of the glasses worn by internet phenomena,
the mascara used, the paint applied and how this paint is applied is also followed by the internet.

Conclusion
As Ong stated, ‘writing is a technology’, but writing technology has put societies into the era of written culture.
The electric light that illuminated the passages in the 19th century was not seen as a means of communication
because it had no content at first. But the discovery of electricity has brought societies into the era of electronic
culture with its use in telegraph, telephony, radio, television, and finally the internet technologies. What’s want
to be mentioned here is not to show a progress line from one era to another, but the use of technological developments in communication tools to differentiate one period with its own characteristics in terms of shaping the
character of people and societies, with another. Today, a baby is born into an electronic culture and grows in this
culture. The advancement on the means of communication, like all technological developments, has been both
praised and met with concern. Above all, as Bauman and Lyon refered ‘ the computers are not guilty alone’, they
are only the tools in order to communicate. Communication tools are also man-made; they can be changed and
transformed. Even though exaggerated and dubious concepts such as ‘information society’ and ‘information revolution’ have been put forward for the history of mankind due to the opportunities provided by the means of
communication technology, in order to understand today’s modern society and culture, a form of explanation that
does not consider the means of communication does not seem sufficient.
Fast liquid of information flowing in electrical networks, through a global discourse, determines the everyday life
styles of people and societies living in different geographies by penetrating every corner of the world, independent of time and place. Of course, the change in the means of communication is not only sufficient to influence
and change the cultures of societies, but it is also the strongest variable. How we communicate gives information
about our culture and about us. Besides, the means of communication operate in a global economic system and
structure just like other structures. The ownership structure of communication tools and how it is organized in
the world is a research topic in itself. The focus of this study, which is trying to understand the communication
and society in ‘electronic culture’, is what kind of an electronic culture are we living in. In order to determine the
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characteristics of electronic culture, first of all, theorists who argued this subject have been consulted. In the study,
it has been determined that it’s a personalized, anonymous, already commercialized culture where vision is regenerated through electronic culture. How information concept in electronic culture is expressed and how knowledge is produced and disseminated subjects are emphasized.
From the early days of its emergence to the development of today’s Internet technology, electronic tools have
helped to strengthen and reinforce the images of places, institutions and people. The advertising industry that
recognizes the method of image creation and image scraping of communication tools early, served the sale of
visual culture with the marketing of the image. Commodities and cognitions that are marketing commodities,
not only increased the importance of ‘vision’ and ‘appearance’ through television and then through the internet and social networks, but also showed the only purpose of life. The desire to observe the lives of others became the main purpose and fun of life. Photo frames and stories shared in social networks became a complete
substitute for cinema frames. The possibilities offered by the electronic tools have turned ordinary people into
famous ones. At a time, people have reached a level where they can market themselves. The development of
the possibilities offered by the electronic tools has changed the marketing channel. Thus, commercial commodities marketed through internet phenomena have become marketed from personal blogs. The Internet has
created a secondary oral culture that serves the commercial global market. Anonymous culture does not disappear, but on the contrary it is spreading in personalized areas. From the moment a person began to share his/
her experiences, images, and doings in an electronic environment, he/she became a copy-able commodity. Personal experiences are similar to those of people who want to experience the same experience as shared by millions of people with ‘share and like’ options.
Personal blogs and social media offer a living space for people in a simulacrum. People became more eager to personalize their own pages to be noticed and differed from others. However, in the early stages of modern electronic
culture, the first to consume and introduce the new one, ‘flaneur’ has turned into the concept of ‘phenomenon’
in advanced electronics of modern culture. Therefore, the popular one phenomenon was welcomed instead of intellectual flaneur. So the value of the phenomena is determined by the rate of clicking and views. ‘Popular’ status
is a sufficient criterion to be liked and followed. In a communication system that is already commercialized, people are not given the right to be ‘unhappy’. The discourse of ‘being happy’ at every moment turns into a way to
‘look happy’ on internet networks and document it with pictures, videos and images.
The concept of knowledge has also changed in electronic culture. Every research done by the internet, results
with jumping from one knowledge to another (surfing), ‘looking’ state, being unable to focus on the subject, making assessments superficial, the satisfaction of the curiosity rather than the acquisition of knowledge.
Growing fast development in internet technology, instantaneity and temporariness in information flow, does
not make it possible to focus on thinking and to deepen knowledge. In the written culture, the researcher had
been consulted to the libraries and reached the encyclopedia or main sources. However, in electrical culture,
research is done with information obtained by accessing texts taken in virtual dictionaries, blogs or context.
People’s enthusiasm for research has been reduced as all kinds of information in electronic culture become easier to reach. Only a glance at the sources has been replaced by the act of performing research. Thus, the quality of information has changed dramatically.
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4
INVESTIGATION OF NOMOPHOBIA LEVELS OF
UNIVERSITY STUDENTS IN THE CONTEXT OF
FAMILY RELATIONS / ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN
NOMOFOBİ DÜZEYLERİNİN AİLE İLİŞKİLERİ
BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Esra Akkuş1

Abstract
The aim of this study is to investigate the levels of No Mobile Phone Phobia (Nomophobia) among university
students in relatioship with thier family interactions. The other aims of the study is to investigate the differences
between gender, age and time spent with mobile phones. In this research, the descriptive survey model was used.
The data was colected with sociodemographical information form, Nomophobia Scale (NMP-Q) and Quality of
Parent-Adolescent Relationship Scale. The sample opf the study cocsist of volunteer 200 university studen who
are using mobile phones. The data was anatyzed with decsriptive statistics, Student-T Test and Pearson Moment
Product Corelations. The level of university students nomophobia level was calculated as moderate. In this study
females ( =83,96) have higher nomophobia levels than male ( =77,30) students. There was no significant differences was found between nomophobia levels and family relationships. Nomophopia levels was significantly related with the time spent on mobile phone. There was no statistically significant difference according to gender.
When the sub-scales of nomophobia was investigated feeling disturbed (t=189,65, p<0.05) and not being able to
connect (t=186,21, p<0.01) was significantly differ according to gender.
Keywords: Nomophobia, Family Relationships, University Students.

1.Giriş
Nomofobi, fobinin belirli bir varlığa ve duruma bağlı olmayan çeşididir. Bireyin kendi varlığını tehdit altında algılaması esnasında, kişinin bilinç dışına yansıyan tanımlanmamış, bir nesne veya durumla bağlantısız, belirsiz anksiyete, kişinin bilinç dışında çalışan bir mekanizmayla tanımlanabilir bir korku şekline dönüştürülür. Korku haline dönüştüğü esnada da genel bir anksiyete olması neticesinde fobiye dönüşür. Bunun sonucunda da bir şeyden
uzak kalma ve yoksun olma durumunda fobik özelliklere dönüşüm gerçekleşir. Bu bağlamda düşünülmeye devam
edildiğinde günümüz teknolojisinin yan etkisi diye nitelendirebileceğimiz nomofobi örnek verilecektir (Öztürk,
2015). Bu örneğe temel teşkil eden araştırma da bulunmaktadır. Bragazzi ve Del Puente (2014) tarafından yapılan çalışmada nomofobinin DSM-V’ de fobiler arasında yer alması önerisinde bulunmuşlardır.
Nomofobi kavramı ilk kez 2008 yılında İngiltere’de Post Office Telekom vasıtasıyla gerçekleştirilen bir araştırma
verileri sonucunda ortaya çıkmıştır (SecurEnvoy, 2012; Yildirim ve diğ., 2015). 2163 kişinin katılım sağladığı
1 European University of Lefke
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çalışmada %53’ünün nomofobik olduğu ve erkeklerin oranının kadınlardan daha fazla olduğu sonucu da saptanmıştır (Mail Online, 2008; Adnan ve Gezgin, 2016).İngilizce ‘No Mobile Phone Phobia’ , kısaltılmış hali nomofobia (King et al., 2013; Yildirim and Correia, 2015; Yildirim, Sumuer, Adnan and Yildirim, 2015) kelimesinin
Türkçe karşılığı ve kısaltması ‘akıllı telefonsuz kalma korkusu’ , olarak alanyazına geçmiştir. Nomofobi, kişinin cep
telefonu veya bilgisayarı gibi akıllı cihazı ile temasının kesilmesinden dolayı endişe, gerginlik, rahatsızlık veya tasalanma ve sıkıntı halidir. Genel tabiri ile teknolojiden mahrum olmanın patolojik korkusudur (Bragazzi ve Del
Puente, 2014). Herhangi bir madde bağımlılığı, o maddenin kullanımına ara verildiğinde ortaya çıkan yoksunluk
durumu ile olumsuz olayların varlığıdır nomofobi bunların aksine, madde mevcut olmasına rağmen yoksun kalabilme korkusunu ifade eder (Yıldırım ve Kişioğlu, 2018). Klinik psikolojinin nomofobi tanımı ise “Kişinin cep
telefonuna erişim sağlayamadığında veya cep telefonu aracılığıyla iletişim gerçekleştiremediğinde yaşadığı mantıksız
ve istem dışı korku’’ şeklindedir (King ve diğ., 2013; Yildirim ve Correia, 2015; Kaplan Akıllı ve Gezgin, 2016).
2014 yılında yürütülen çalışmada nomofobinin belirtileri şu şekilde sıralanmıştır (Bragazzi ve Del Puente, 2014):
1. Bir veya birden fazla cep telefonuna sahip olmaz, devamlı bir şekilde şarj cihazı taşımak, düzenli olarak bir cep
telefonu taşımak ve üzerinde çok zaman sarf etmek.
2. Şebeke kapsamı alanı dışında kaldığında, telefonunu yakınında bulamadığında, herhangi bir nedenden kullanamadığında veya cep telefonunun yasak olduğu yerler ya da durumlarda, kişinin endişeli ve gergin hissetmesi.
3. Sürekli olarak arama veya mesaj kontrolleri amacıyla telefon ekranına bakmak.
4. Cep telefonunu her daim açık tutma, cep telefonu ile uyuma.
5. İnsanlarla yüz yüze iletişim kurmanın kendisinde kaygı ve strese neden olacağından bunu yeni teknolojilerle
sağlamaya çalışmak.
6. Akıllı telefon kullanabilmek içim büyük harcamalar yapmak ya da borç almak.
Yaşadığımız yüzyılda teknolojik gelişmeler geldiği nokta itibariyle çığır açmış durumdadır. Akıllı telefonlar da bu
gelişmelerin arasında yer bulmuştur. Akıllı telefonlar fonksiyonel işlevlerinden ötürü çok fazla rağbet görmektedir. Taşınabilir ve her an ulaşılabilir olması kolaylığı ile de cep telefonları çok fazla ilgi görmektedir. 2014 istatistik verilerine göre dünya genelinde cep telefonu aboneliği %96,1 oranındadır ve bu oran gelişmiş ülkelerde daha
fazla nüfuz bulmaktadır (ITU, 2015; Erdem, Türen ve Kalkın, 2017).
Toplumun en küçük birimini oluşturan aile, geçmişten günümüze her daim önemini koruyan sosyal bir yapıdır. Aile bir sistem düzeneğidir. Bu düzeneği oluşturan aile içindeki bireylerin kişilik özellikledir. Böylelikle her
bir ailenin sistem düzeneği farklılık oluşturur. Sahip olunan farklı özellik bütününe göre sağlıklı veya sağlıksız
aileler meydana gelir. Aile içi özellikleri güçlü olanlar sağlıklı ailelerdir. Bu ortamda kişi üzerine düşen rollere
uygun davranır ve rolleri zaten kendisine uygun olarak tanımlanmıştır. İletişim net, doğrudan ve sağlıklı sürer.
İletişim engele uğramadan, aksamadan gerçekleşir. Ortak bir paylaşım, duygusal ve aktiviteye dayalı bir alışveriş
gerçekleşir. Bahsedilen özelliklere dayanılarak bu tarzdaki aile bireylerinin ilişkilerinin güçlü olduğu ifade edilir (Bayraktutan, 2005, s. 100). Duygusal ihtiyaçların tatmini sağlanmış olur. Bağlar daha kuvvetli olur. Tam
tersi bir aile türü düşünülecek olunursa beklentilerin karşılanmamasından ötürü tatminin olmaması, bağların
zayıf, kopmaların daha sık yaşanması beklenir. Bu kopma aile ilişkilerinin kendini gösterebilir. Aile içi ilişkiler
en çok kişinin psikososyal gereksinimlerinin karşılanması ve topluma sağlıklı bireyler kazandırılmasından dolayı oldukça önemlidir. Her çocuk fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimlerini en iyi biçimde aile ortamında tamamlar. İdeal bir aileyle büyütülen çocuk sağlıklı bir kişilik edinir (Tarhan, 2004, s. 70). Çocuğun rol model
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alabilmesi, öz benlik saygısı edinmesi ve aidiyet duygusu kazanması gibi gereksinimlerini karşılayarak ruhsal ve
sosyal açıdan sağlıklı bir birey meydana gelir.
Aile bireyin kişilik özelliklerinin oluşumunda sağlıklı birey olup olmamasında etkin bir rol üstlenir. Bireyin sosyal
varlık niteliği kazandığı yer aile ortamıdır. Kişiler arası ilişkilerin biçimlenmesinde temelleri oluşturan kısım ailedir. Kişinin küçük yaşlarda aile içindeki iletişimi onun gelecekteki iletişim şeklini belirler (Yavuzer, 2014). Günümüzde iletişimlerin çoğunun yüz yüze olmaktan ziyade internet ortamında sanal bir mecrada gerçekleşiyor olması
bunun ardında yatan asıl nedenin aile ilişkileri olabileceğini düşündürmektedir. İnternetin çok fazla kullanımı,
akıllı telefonlara bağımlılık, sosyal medya kullanımı gibi bunların tümünün toplumsal ve birey açısından ilişkisi
düşünüldüğünde aile ilişkileri bağlamında incelenmesi bu nedenle amaçlanmıştır. Nomofobinin güncel bir sorun
olarak ortaya çıkışı birçok değişken açısından incelenmiş olup aile ilişkileri bakımından araştırma konusu olmaması bu konunun seçilmesinde önem arz etmiştir. Bu çalışmanın amacını üniversite öğrencilerinin nomofobi düzeylerinin demografik değişkenler açısından ve aile ilişkileri bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır.

2. Yöntem
Araştırmada üniversite öğrencilerinin aile ilişkileri ile nomofobi düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirmeyi hedefleyen betimsel bir çalışmadır. Bu amaçla araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama modeli, iki veya
daha fazla sayıdaki değişken arasındaki etkileşimin varlığını ve düzeyini belirlemede kullanılır (Büyüköztürk, 2016).

2.1. Çalışma Grubu
Araştırmanın kapsamı dâhilinde basit tesadüfi örnekleme yöntemi belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu
2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde farklı üniversitelerde öğrenim gören 116 (%58) ve 84 (%42) erkek olmak üzere toplamda 200 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmaya web tabanlı anket yöntemi kullanılarak bireylerin gönüllük esasına dayalı olarak katılımları gerçekleştirilmiştir.

2.2. Veri Toplama Araçları
2.2.1. Nomofobi Ölçeği (NMP-Q): Bireylerin akıllı telefondan mahrum kalma korkularının düzeylerini ölçmek amacıyla Yildirim ve Correia (2015) tarafından geliştirilen Yildirim, Sumuer, Adnan ve Yildirim (2016)
tarafından Türkçe’ye uyarlanan Nomofobi Ölçeği (NMP-Q) kullanılmıştır. Ölçek 7’li Likert tipinde olup 20
maddeden oluşmaktadır. Ölçek 4 alt boyut içermektedir: “Bilgiye Erişememe, Bağlantıyı Kaybetme, İletişime
Geçememe, Rahat Hissedememe’’. Orijinal ölçeğin Cronbach’s alpha güvenirlik katsayısı 95, Türkçeye uyarlanmış ölçeğin Cronbach’s alpha güvenirlik katsayısı ise 92 olarak bildirilmiştir. Ölçekten elde edilebilecek puanlar 20-140 arasındadır. Bu aralıktan alınabilecek puan değeri bireylerin nomofobi düzeylerinin seviyelerini
(düşük-orta-yüksek) belirlemektedir.
2.2.2. Ebeveyn-Ergen İlişki Niteliği Ölçeği: Wissink, Dekovicve Meijer (2006) tarafından geliştirilen ölçeğin
17-25 yaş aralığına sahip üniversite öğrencileri için geçerlik ve güvenirliği Durak Batıgün ve Say (2015) tarafından gerçekleştirilmiştir. Cronbach alpha güvenirlik katsayılarının değeri anne değerlendirme için. 88-.92 arasında
ve baba değerlendirme için ise. 95-.92 arasında olduğu belirtilmiştir. Ebeveyn-Ergen İlişki Niteliği Ölçeği ile beraber Çok Boyutlu Öfke Ölçeği ve UCLA- Yalnızlık Ölçeği de kullanılmıştır. Ölçek 18 maddeden olup anne ve
babaya yönelik ayrı ayrı değerlendirme şekli sunmaktadır.
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3.Bulgular
Üniversite öğrencilerinin nomofobi düzeylerinin aile ilişkileri ve farklı değişkenlere göre incelendiği bu çalışmada
elde edilen bulgular uygun başlıklar altında analiz edilip sunulmuştur.
Tablo 1: Cinsiyet Göre Bağımsız t Testi Analizi Sonuçları
Cinsiyet N

tp

S

Kadın 116 83,95 27,92
Erkek 84 77,30 24,55

1.748 .076

p>0.05

Tablo 1 analiz sonuçlarına göre üniversite öğrencilerinin nomofobi puanlarının cinsiyet değişkeni açısından istatiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir (p>0.05).
Tablo 2: Nomofobi Düzeyi Alt boyutlarının Cinsiyete Göre İncelenmesi
Nomofobi

Cinsiyet

N

Bilgiye Erişememe

Kadın

116

Erkek
Kadın

Rahatsız Hissetme
İletişim Kuramama
Bağlantıyı Kaybetme

SS

t

p

18,68

6,14

-.503

.616

84

19,11

5,82

116

21,00

8,29

2.13*

.034

Erkek

84

18,61

7,38

Kadın

116

27,90

9,76

2.85**

.005

Erkek

84

24,07

9,06

Kadın

116

16,35

8,52

.759

.449

Erkek

84

15,48

7,51

*p<0.05; **p<0.01

Tablo 2 analiz sonuçlarına göre katılımcıların bilgiye erişememe (t=184,27, p>.05) ve bağlantıyı kaybetme (t=190,41,
p>.05) puanlarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık oluşturmadığı belirlenmiştir. Rahatsız hissetme
(t=189,65, p<0.05) ve iletişim kuramama (t=186,21, p<0.01) puanları ile cinsiyet arasında anlamlı bir şekilde
farklılaştığı bulunmuştur. Rahatsız hissetme ve iletişim kuramama alt boyutlarında kadınlar erkeklerden daha
yüksek puanlar elde etmiştir.
Tablo 3: Nomofobi Düzeyi ile Akıllı Telefon Kullanım Süresi ve Yaş Değişkeni Arasındaki Korelasyon Sonuçları
Değişkenler Nomofobi Yaş Akıllı telefon kullanım süresi
Nomofobi
Yaş
Akıllı telefon kullanım süresi
**p<0.01
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Tablo 3’nin incelenmesinden üniversite öğrencilerinin nomofobi düzeyleri ile akıllı telefon kullanım süresi arasında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (r=0.214, p<.01). Buna göre akıllı telefon
kullanım süresi arttıkça nomofobi düzeylerinin arttığı söylenebilir. Yaş ve akıllı telefon kullanım süreleri arasında
yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=.409, p<.01). Bu doğrultuda üniversite öğrencilerinin yaşları arttıkça akıllı telefon kullanım süreleri de artmaktadır. Üniversite öğrencilerinin nomofobi düzeyleri ile
yaş değişkeni arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı da saptanmaktadır (r=-.098, p>.05).
Üniversite öğrencilerinin nomofobi düzeyleri ile aile ilişkileri arasındaki bağlamı araştırmak amacıyla yapılan çalışmaya toplam 200 akıllı telefon kullanan birey alınmıştır. Üniversite öğrencilerinin aile ilişkileri ile nomofobi düzeyleri arasındaki bağlantıyı belirlemek için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı Analiz Tekniği kullanılmıştır. Sonuçlar Tablo 4’de sunulmuştur.
Tablo 4: Nomofobi Düzeyi ile Aile İlişkileri Arasındaki Korelasyon Sonuçları
Değişkenler 				1 		2 		3
Nomofobi
Anne Değerlendirme
Baba Değerlendirme

		

.010

.038

p>0.05

Tablo 4’de görüldüğü üzere üniversite öğrencilerinin nomofobi düzeyleri ile anne değerlendirme ve baba değerlendirme olmak üzere ayrı ayrı ele alınıp incelene bulgulara göre aralarında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadığı saptanmıştır (r=.010, p>0.05; r=.038, p>0.05).
Tablo 5: Betimsel İstatistik
N

Min.

Max.

SS

Kadın

116

NMP-Q

116

27

140

83,5

27,92

Bilgiye Erişememe

116

4,00

32,00

8,68

6,14

Rahatsız Hissetme

116

5,00

35,00

21,00

8,29

İletişim Kuramama

116

8,00

42,00

27,90

9,76

Bağlantıyı Kaybetme

116

5,00

35,00

16,35

8,52

Erkek

84

NMP-Q

84

30

127

77,30

24,55

Bilgiye Erişememe

84

4,00

30,00

19,11

5,82

Rahatsız Hissetme

84

5,00

33,00

18,61

7,38

İletişim Kuramama

84

6,00

42,00

24,07

9,06

Bağlantıyı Kaybetme

84

5,00

35,00

15,48

7,51
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Elde edilen bulgularda Nomofobi Ölçeğinden alınan ortalama puana göre üniversite öğrencilerinin nomofobi düzeyi orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu orana göre kadınların ( =83,96) erkeklerden ( =77,30) daha fazla nomofobik olduğu ortaya çıkmıştır.

Tartışma ve Sonuç
Çağımız teknolojisi sürekli gelişmekte ve yenilenmektedir. Akıllı telefonlar da bunlardan biridir ve çağın en çok
kullanılan teknolojik ürünüdür. 2014 istatistik verilerine göre dünya genelinde cep telefonu aboneliği %96,1 oranındadır ve bu oran gelişmiş ülkelerde daha fazla nüfuz bulmaktadır (ITU, 2015; Erdem, Türen ve Kalkın, 2017).
Bunun beraberinde teknolojik gelişmeler farklı alanlarda farklı sorunları da doğurmaktadır. Nomofobi kavramı bu
şekilde ortaya çıkmıştır. Nomofobi kavramı alan yazında hızla yer bulmaktadır.
Türkiye’ de ilk olarak Yıldırım ve arkadaşlarının 537 üniversite öğrencisine uyguladıkları nomofobi anketinin sonuçlarına göre %42,6’sının (N=206) nomofobik olduğu ortaya çıkmıştır (Yildirim ve diğ., 2015). Türkiye’de nomofobi üzerine yapılan ikinci bir çalışmada da paralel sonuçlar elde edilmiş olup farklı bir değişken ile ilişkisi ortaya konulmuştur. Bahsi geçen çalışma Erdem ve arkadaşlarının yürüttükleri 312 üniversite öğrencisinin katılımıyla
gerçekleşmiş olup nomofobi ile akademik başarı ilişkisi irdelenmiştir. Sonuçlara göre araştırmaya katılan öğrencilerin %55’inde nomofobi rahatsızlığı saptanmış ve akademik başarı ile nomofobi oranları arasında negatif yönlü
anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (Erdem, Türen, Kalkan ve Deniz, 2016). Bu çalışmanın da amacını nomofobi ile aile ilişkileri arasındaki bağlamı incelemek oluşturmuştur. Nomofobi düzeyleri ile anne değerlendirme ve
baba değerlendirme olmak üzere ayrı ayrı ele alınıp incelene bulgulara göre aralarında istatiksel olarak anlamlı bir
ilişkinin varlığı tespit edilmemiştir (r=.010, p>0.05; r=.038, p>0.05). Daha büyük bir örneklem kullanılması önerisi ile farklı sonuçlar elde edilebileceği düşünülebilir.
Adnan ve Gezgin (2016) tarafından 433 üniversite öğrencisi arasında nomofobi yaygınlığını ölçen araştırmada bu
çalışmada elde edilen bulgunun benzeri olan nomofobi düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu ve cinsiyet değişkeni açısından istatiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı bulgusu saptanmıştır. Ayrıca Kaplan Akıllı ve Gezgin (2016) tarafından yapılan farklı şehirlerde yaşayan toplam 683 üniversite öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşen
çalışmada da benzer sonuca rastlanılmıştır. Bu çalışmanın analiz sonuçlarında üniversite öğrencilerinin nomofobi
düzeylerinin orta düzeyde olduğu ve kadınların ( =83,96) erkeklerden ( =77,30) daha fazla nomofobik olduğu
saptanırken 2017 yılında yapılan çalışmada da benzer sonuçlar kaydedilmiştir (Erdem, Türen ve Kalkın, 2017).
Üniversite öğrencilerinin nomofobi düzeylerinin yaş ve akıllı telefon kullanım süresi değişkeni açısından incelenmesinde elde edilen verilerde; nomofobi düzeyleri ile yaş değişkeni arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı (r=.098, p>.05) ve nomofobi düzeyleri ile akıllı telefon kullanım süresi arasında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı
bir ilişki olduğu görülmektedir (r=0.214, p<.01). Buna göre akıllı telefon kullanım süresi arttıkça nomofobi düzeylerinin arttığı söylenebilir.
Nomofobi ölçeğinin alt boyutlarının cinsiyet değişkenine göre analiz sonuçlarına bakıldığında bilgiye erişememe
(t=184,27, p>.05) ve bağlantıyı kaybetme (t=190,41, p>.05) puanlarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık oluşturmadığı belirlenmiştir. Rahatsız hissetme (t=189,65, p<0.05) ve iletişim kuramama (t=186,21, p<0.01)
puanları ile cinsiyet arasında anlamlı bir şekilde farklılaştığı bulunmuştur. Rahatsız hissetme ve iletişim kuramama
alt boyutlarında kadınlar erkeklerden daha yüksek puanlar elde etmiştir.
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Sonuç olarak bu araştırma nomofobi düzeyi ile aile ilişkileri arasındaki etki araştırıp olup bir ilişkinin olmadığı
saptanmıştır. Akabinde nomofobi düzeyiyle ilişkili farklı değişkenler irdelenmiştir. Elde edilen sonuçlar yukarıda
verilmiştir. Genel olarak şimdiye kadar yapılan araştırmalarda da elde edildiği gibi üniversite öğrencilerinin nomofobi düzeylerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmanın literatürde konu özgünlüğü bakımından
önemli yer tuttuğunu ve nomofobi düzeyleri ile aile ilişkilerine dair farklı çalışmalarda daha büyük örneklem grubunda farklı sonuçlar meydana getirebileceği düşünülmektedir.

Kaynakça
Adnan, M. ve Gezgin, D. M. (2016). Modern çağın yeni fobisi: Üniversite öğrencileri arasında nomofobi
prevalansı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 49(1), 141-158.
Bayraktutan, F. (2005). Aile içi ilişkiler açısından internet kullanımı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SSPS uygulamaları
ve yorum (22. baskı). Ankara: Pegem.
Durak Batıgün, A. ve Say, G. (2015). Ebeveyn-ergen ilişki niteliği ölçeğinin üniversite öğrencileri iççin psikometrik özellikleri. Klinik Psikiyatri Dergisi.18(2), 49-58.
Erdem, H. , Kalkın, G., Türen, U. ve Deniz, M. (2016). Üniversite öğrencilerinde mobil telefon yoksunluğu
korkusunun (nomofobi) akademik başarıya etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi. 21(3), 923-936.
Erdem, H. , Türen, U. ve Kalkın, G. (2017). Mobil telefon yoksunluğu korkusu (nomofobi) yayılımı: Türkiye’den
Üniversite Öğrencileri ve Kamu Çalışanları Örneklemi. Bilişim Teknolojileri Dergisi. 10(1), 1-12.
Gezgin, D. M., Şahin, Y. L. ve Yıldırım, S. (2016). Sosyal ağ kullanıcılarının nomofobi düzeylerinin çeşitli faktörler açısından incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama. 7(1), 1-15.
Kaplan Akıllı G. ve Gezgin, D. M. (2016). Üniversite öğrencilerinin nomofobi düzeyleri ile farklı davranış
örüntülerinin arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 1(40), 51-69.
Öztürk, U. C (2015). Bağlantıda kalmak ya da kalmamak işte tüm korku bu: İnternetsiz kalma korkusu ve
örgütsel yansımaları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 8(37), 629-638.
Tarhan, N. (2004). Makul çözüm, aile içi İletişim rehberi (3.baskı). İstanbul: Timaş Yayınları.
Yıldırım, S. ve Kişioğlu, A. N. (2018). Teknolojinin getirdiği yeni hastalıklar: nomofobi, netlessfobi, fomo.
SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 25(4), 473-480.
Yildirim, C. , Sumuer, E. , Adnan, M. & Yildirim, S. (2016). A growing fear: Prevalence of nomophobia among
Turkish college students. Information Development. 32(5), 1322-1331.

53

5
THE PSYCHO-POLITICAL ECONOMY OF NEW
MEDIA: PSYCHOANALYSIS AND SOCIAL MEDIA
Güven Özdoyran1

Abstract
In the context of the political economy of media approach, new media emerges as an anomaly to be challenged.
The challenge here is stemmed directly entirely from new media itself, or from the ambiguity of ontological status of cyberspace. Both the cyberspace itself and objects that exist in such space are not concrete or material. Furthermore, new media environment itself, the commodity produced here and the labour that produce these commodities are not concrete/material, whereas profits produced in new media or accumulation of capital generated
in new media (as a means of production) is concrete. On the other hand, the capitalists, which holds the ownership of these abstract means of production, does not pay to the worker, i.e. the user, for the profit obtained with
the produced commodity. The paradox here becomes even more evident in terms of the users, or the “prosumers”.
Researches show that users who produce content as commodity do not see the time they spend as “labour-time”,
so they normalize unpaid work. The critical question to ask is then: What are the conditions that allow users to
produce commercial commodities without getting any payment for it? The main purpose of the essay is to open
this paradox up for discussion and to attempt to give proper answers by integrating the conceptualizations used
by psychoanalysis about the construction of both “subject” and “intersubjectivity” into the discussion. In this context, for example, it will be argued that the concept of sublimation in psychoanalysis is highly functional in order to consistently explain the troll identity as a phenomenon that occurs on Twitter. As another example, a relation between the mechanism of misrecognition that leads to the emergence of the ego in Lacan’s Mirror Stage
and selfies or pictures shared in Instagram will be discussed.
Keywords: Social Media, Psychoanalysis, Political Economy of New Media.

“The subject is nothing other than what slides in a chain of signifiers, whether
he knows which signifier he is the effect of or not.”
Jacques Lacan

Social Media and the Political Economy of New Media
The notion “social media” signifies a set of cyber-platforms composed of websites and applications through which
people can create and share contents in order to interact with each other, or to be part of communities in cyberspace. The main characteristics of these platforms can be defined as “abilities” which became possible through the
emergence of new media. These “abilities” enable users “(1) to construct a public or semi-public profile within a
1 Istanbul Arel University
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bounded system, (2) to articulate a list of other users with whom they share a connection, and (3) to view and
traverse their list of connections and those made by others within the system” (Boyd, 2010, p. 40).
Secondly, political economy refers, by following Marx’s critical political economy perspective Vincent Mosco defines, to “the study of the social relations, especially the power relations, that mutually constitute the production,
distribution, and consumption of resources” (Mosco, 2009, p. 25), including communication. In other words, political economy of media elaborates chiefly on the process of the commodification of communication itself within
all of its context. Hence, political economy of (mass) media investigates in what ways capitalism or capitalist mode
of production affects media and media contents. By doing this, it criticizes the role of capitalist relations in producing, distributing and consuming of media products. In its “industrialized” form, media are commercialized,
and media contents are produced as commodities that are bought and sold in capitalist market. In this context,
political economy of media strictly rejects the view of regarding communication as being natural, neutral and objective process. Critical perspective argues that the process of communication is, indeed, determined and exploited
entirely by the mediation of the capitalist relations of production.
Moreover, in order to define the position of the audience in a proper way, Dallas Smythe conceptualizes the notion “the commodification of the audience”, or “the audience commodity” for properly evaluating the position
of the audience during the act of watching television. Accordingly, TV stations produce contents without getting
any charge from the audience. On the other hand, these stations, as commercial corporations, must make a profit
to sustain their commercial activities. The only way to obtain profit for them, hence, is to take advertisements.
In such a web of capitalist relations, what is sold by the corporations to the advertisers is the attention of the audience, i.e. the statistical data of the audiences. By this way, the audiences themselves are turned into commodities which are bought and sold in capitalist market. During the activity of watching contents on television, the
audiences, as workers, produce commercial value for the owners of these corporations for free as well. In other
words, the time they spend produces commercial value, just as Marx himself defines the notion of “time” in his
labor-value theory (Fuchs, 2014b, pp. 10-13). In “Consciousness Industry” as Smythe calls it, “the material aspect
of communications is that audiences work, are exploited and sold as commodity to advertisers” (Fuchs, 2012, p.
695). As a result, commercial media organizations must meet the demands of the advertisers through maximizing the number of audiences.
Furthermore, by following Smythe’s arguments, Jhally declares that “watching is an extension of factory labour”
(Jhally, 1987, p. 83). In this sense, “factory”, as a concrete space where the workers produce surplus value, surpasses its boundaries and expands to include our living room. From Jhally’s arguments, Christian Fuchs (2012,
p. 712) concludes that everywhere is factory in the digital age:
“The Internet is the all-ubiquitous factory and realm of the production of audience commodities. Social media and
the mobile Internet make the audience commodity ubiquitous and the factory not limited to your living room and
your wage work place – the factory is also in all in-between spaces, the entire planet is today a capitalist factory.”
Under the light of these explanations, it can be noticed that in case of “mass media”, or “traditional media”, the
investigations, analysis and critics are relatively direct and clear, whereas in case of new media and social media
they become abstract and blurred. One of the reasons behind such ambiguousness stems directly from the ontological status of new media environment itself, i.e. cyberspace. Cyberspace is a new form of space which differs
radically from Newtonian concept of “space” which we use in our daily life. For Newton, space is an absolute
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dimension in which physical objects as material bodies exist or occupy with their volumes. In addition, according to Newton, the place or location even exists before being occupied by the material bodies. In this way, the
distance between these material bodies must be calculable through Cartesian coordinates. On the other hand, cyberspace is not “a place or location” occupied by the material bodies. It is absolutely “virtual”, not material. Cyberspace, hence, can be defined in terms of “non-space” in Newtonian-Euclidean sense. Furthermore, the objects
existing in such a space are not material but “virtual”. It is not possible to be in cyberspace as spatialized bodies or
as agents acting bodily. Boyd points out that physical structures and objects, in real world, are a collection of atoms, while digital structures or objects “are built out of bits”. “The underlying properties of bits and atoms fundamentally distinguish these two types of environments, define what types of interactions are possible, and shape
how people engage in these spaces” (Boyd, 2011, p. 42). This new form of existence, i.e. virtualized-digitalized immaterial existence, transforms and obscures the ontological status of both cyberspace itself and the objects having
a presence in cyberspace. Zizek (2009, p. 131) argues that;
“In cyberspace, we witness a return to pensée sauvage, to “concrete”, “sensual” thought: an “essay” in cyberspace
confronts fragments of music and other sounds, text, images, video clips, etc., and it is this confrontation of “concrete” elements which produces “abstract” meaning... Are we not here again back at Eisenstein’s dream of “intellectual montage” - of filming Capital, of producing the Marxist theory out of the clash of concrete images? Is not
hypertext a new practice of montage?”
Therefore, it is necessary to declare that there are two worlds where we experience: (1) “the sensorial world of
the organically human” and (2) “the digitized, pure, immaterial world of cyberspace” (Bolter & Grusin, 2000, p.
181). From this fact it is inevitably and logically deduced that such a dualism also dualizes objects, identities, and
even problems. For this reason, to exemplify, we differentiate “mass media ethics” from “new media ethics”, or,
“identity in reality” from “digital/virtual identity”, or, “the political economy of media” from “the political economy of new media”.
The political economy of social media investigates “the effects of capitalism in shaping, affording, and constraining social media, as well as to the role of social media in capitalist society” (Fisher, 2015, p. 9). Fuchs, in his studies, attempts to integrate Marx’s arguments of critical political economy into the discussions about the commercial forms of the social media. For Fuchs, at the very beginning, social media cannot be thought merely as a new
and neutral dimension of technology that enables people to interact with each other; rather, social media must
be considered as capitalist organizations trying to commercialize the process of communication (Fuchs, 2013a, p.
14). Therefore, Fuchs suggests to comprehend social media by placing it in the context of the capitalist mode of
production, which produces and determines the social relations as well.
Moreover, it is crucial to emphasize that new media environment itself, commodities produced there and the labor
that produces these commodities are not concrete/material, whereas profits produced in new media or accumulation of capital generated in new media (i.e. new media as a means of production) is concrete. In other words, in
its commercialized form, social media turns into means of (cultural) production, and its products, i.e. contents,
becomes commercial commodities, i.e. immaterial commodities, creating economic value for companies. Zizek
(2000, p. 243) also points out that even all cultural phenomena, including digital ones, themselves are “no less
sites of material production, caught in the web of socioeconomic power relations”. It is clear that, in this formulation, the members of capitalist class are the owners of these social media corporations that provide users these
platforms for free through which they interact with each other, such as Facebook, Twitter, Instagram, etc. Here, the
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similarity between the capitalist mechanism in which audience can watch TV products for free, and that mechanism on social media (Fuchs, 2014, p. 78) can be noticed. Most importantly, considering with the fact that media
is gradually spreading to our daily life practices, it should be noted that the borders between “work” and “life”, or
between “work-time” and “life-time”, or in Habermas’ account, between “system-world” and lebenswelt, becomes
more indistinct. Put another way, “system-world” is colonizing the life-world itself and subjects living in there.
On the other hand, what is interesting and unique here is simply that Facebook, Instagram or Twitter do not produce content by themselves. Contents/products, conceptualized also as “user-generated content”, on social media are simultaneously produced and consumed by users. Toffler defines and categorizes the audiences as a “prosumer”, an eclectic term generated through combining words “consumer” and “producer” (Toffler, 1984, p. 37).
By this way, people as prosumers are not anymore passive consumers of products manufactured by workers in
factories. And the commercial values of these platforms as well are created by means of these user-generated contents. On the other hand, the capitalist class, holding the ownership of such abstract/mental means of production, does not pay to the workers, i.e. the user, for the profit obtained with the produced commodity. The paradox here becomes even more evident in terms of the users. Researches reveal that users who produce content as
commodity do not regard the time they spend in social media as worktime, so they normalize “unpaid work”. In
such a case, user’s “digital labour” as economically valuable worktime is defined as “free labour” (Terranova, 2004,
pp. 73-74), and their work as “unpaid work”. The term “free labour” regarding social media consists of three contexts. First, “free labour” signifies “unpaid labour”, that is, “it is voluntarily given”. Second, “it is free in the sense
of freedom. It is more autonomous and less alienating than wage labour. It is not a factory but a playground.
Thus, it can be enjoyed”. Third, “it is exploited by capital” (Wittel, 2012, p. 322). Therefore, social media platforms, such as Facebook, Twitter and Instagram, as corporations, exploit users’ unpaid labour, “who engage in the
creation of content”. Such a “play labour” (playbour) as online activity comprises both “fun and work”. Digital
labour as “playbour”, by this way, creates “a data commodity that is sold to advertising clients as a commodity”
(Fuchs, 2013b, p. 238). As Fisher emphasizes, “the users may potentially work more, create more surplus-value,
and be more exploited than was the case in the mass media” (Fisher, 2015, p. 14). In new media environment,
users are more exposed to advertisements than in mass media, since contents (or communication) and advertisements (or commercial messages) are intertwining in a much more complicated way.
“The networked and interactive nature of social media, and its affordance of audience participation enables social media companies to access a huge amount and variety of data produced by users. Such data includes demographic and personal information, content of communication, online and offline behavior, and meta-data about
online usage patterns. The ability of social media companies to have (free) access to such big data – produced by
users in return for (free) platforms – and commodify it is at the heart of their business model, which is the sale
of advertisements, which become more personalized and targeted” (Fisher, 2015, p. 16).
Thereby, time which is spent by users on social media platforms indicates labor-time, since in that time they produce contents and personal data, which return into commodity, providing surplus-value for the corporations. Fuchs
declares that “at the level of values, we can say that the collective Facebook worker works almost 64 billion hours
per year. The surplus hours and surplus work amount to 64 billion hours per year. Personal and social data is the
product that is created in this work time. The more hours users work on Facebook, the more data they generate.
The more hours users spend on Facebook, the more ads are generated and presented to them” (Fuchs, 2014a,
p. 107). He also emphasizes the fact that users do not regard such a case as a “exploitation”: “Facebook does not
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exploit me because I beneﬁt from it by connecting to other users” (Fuchs, 2014a, p. 261). As a necessary result
of such a new type of techno-capitalist mechanism, the notion “user” as digital worker has its own central and essential role in the discussions of critical political economy of new media.

Social Media and Psychoanalysis
The central question to ask is then: What are the conditions that allow users to produce commercial commodities without getting any payment for it? In this essay, it is suggested that psychoanalysis as a functional apparatus should be integrated into discussions in order to answer that question properly. The systematic analysis of the
psycho-dynamic structure of the subject (as a user), which is shaped through the relation (or the interaction) with
the others (intersubjectivity), can serve us a proper theoretical framework in attempting to explain our present issue. In other words, just as we are able to explain somatic (bodily) symptoms with psychological factors in real
life, it can be also possible to explain virtual symptoms with psychoanalysis in cyber-space, which can be called
“cyber-somatic”. Then, in the context of psychoanalysis, the question asked just above turns immediately into the
question “what is the rationale or the mechanism of human psyche behind the motivation that enable people to
produce commercial commodities in free labour form?” In this sense, it should be also noted that in this essay,
the issues about the ownership of social media platforms or the media control will be excluded and only users (as
subjects) will be focused and investigated.
Marx explained and criticized the conditions, dynamics and mechanisms of capitalism in its early period. On the
other hand, in order to analyze these elements of “informational capitalism” or “communicative capitalism”, in
which communication is produced as a form of commodity in late consumer society, psychoanalysis can be articulated in Marx’s critical political economy. Well-known intellectuals, such as Slavoj Zizek, Renata Salecl, Julia
Kristeva attempt to re-read Marx with psychoanalysis, especially with Jacques Lacan’s psychoanalytic theory. Before these names, thinkers in Frankfurt School, i.e. Adorno, Horkheimer, Eric Fromm and Marcuse, and also Althusser, as a structural Marxist, have benefited from psychoanalysis together with Marx in order to analyze the
sophisticated form of the late capitalist society and culture industry in a systematic way. Further, when examining social media platforms in terms of Marx’s critical political economy, Fuchs mentions Freud and psychoanalytic theory with reference to Marcuse in order to make clear how capitalist mode of production instrumentalizes
and exploits human psyche (Fuchs, 2014a, pp. 124-126). Therefore, similar with Fuchs’ such an attempt regarding psychoanalysis, in this essay “the subject” or “the human psyche” of Lacan’s psychoanalytic theory will be focused in examining why people use social media platforms, which is equal to why people, as unpaid digital workers, produce commercial commodity.
As we have seen, social media, as a world, is a communicative construction. Lacan, in his attempt what he called
“return to Freud”, suggests to re-read or re-evaluate Freud’s psychoanalytic theory from structural perspective.
Hence, he modifies Freud’s arguments by replacing the biology-inspired theme, located at the center of Freud’s
theory, with “language” and “culture”, comprising the process of both subjectivation through intersubjectivity
and communication.
Declaring that people experience social media within a state of hyper-connectivity which produces a virtual connection with others necessitates to begin with Lacan’s concept of “reality”. Lacan radically differs “reality” from
“the Real” in the sense that reality is not a constant or fixed and ontologically natural entity which exists for itself independently from people’s practices. Its illusory character leads to the condition under which we conceive
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or experience it as if it was an objective fact. Hence, “reality” can be defined and conceived merely through our
experience in which it is discursively constructed: Reality, for Lacan, is a social or intersubjective construction.
For this reason, it represents the opposite direction of what Lacan calls “the Real” which objectively exists insofar
as not being captured by us or “language”. We misinterpret our experience of reality as if it was the Real. That is
why Zizek regards our experience of cyberspace in terms of the realization such a Lacanian fact. For Zizek, what
is unique in our experience of cyberspace is the realization of our misinterpretation of treating our experience of
reality as real, that is, our realization that there is no “real” in reality (Zizek, 2004, p. 817). For this reason, there
is no difference between the experience of reality and the experience of virtual-reality in the sense that in both
cases there is no “real”, since it is not possible to experience the world without any mediation. In the case of our
experience of reality, language or “the symbolic order” necessarily mediates our experience, on the other hand, in
the case of virtual-reality, cyberspace mediates our experience.
Another important point is that for Lacan, not only “reality”, but the subject him/herself, identity and ego are produced as constructions. In the process of the formation of human psyche, Lacan introduces three orders or stages:
the Real, which is entirely unknown to us, as it resists to be symbolized through language, the Imaginary (or the
mirror stage) in which ego is constructed through child’s identification him/herself with her reflected imago (image) in the mirror, and the Symbolic order, where the subject or identity is constructed through the entrance to
the language/culture (or norms and the Law). Under the light of these explanations and before passing to the details of Lacan’s theory, it can be claimed that social media does not simulate reality, on the contrary, social media
reproduces reality in exactly same way with how reality produces itself: in Lacanian sense, reality can be defined
as a fictional or communicative construction in which images and signifiers are continually interchanged, and that
definition can be used also to define social media itself legitimately. Further, metaphorically saying, subjects create
reality by “subject-generated contents”. Nusselder (2009, p. 17), in his Interface Fantasy: A Lacanian Cyborg Ontology, argues cyberspace by comparing its ontological status with Plato’s “ideal forms” and declares that “we should
avoid considering cyberspace as an objective fact or objective information. It is a product of human iagination, in
which we use known metaphors for a new domain of information and communication”.
In psychoanalytic theory, the question how ego emerges remained as unanswered until Lacan’s well-known article
“The Mirror Stage as Formative of the ‘I’ Function as Revealed in Psychoanalytic Experience”. Freud, during his
studies, did not find any answer about this issue except asserting that “a new psychical action must occur for the
genesis of the ego” (Grosz, 1990, p. 31). According to Lacan, this action can be found in the Mirror Stage. For
Lacan, since the child is born as premature, it is completely dependent on its mother. However, this dependency
is not merely physical but also psychical.
Until the Mirror Stage, i.e. till six months, the child is deprived of bodily motor-control and bodily movement.
He/she is not conscious of grasping his/her body as totality or as a whole. His idea simply is that he/she is the
part of his/her mother’s body. The child cannot coordinate its own bodily parts, in other words, it cannot form
its body as a whole. Lacan explains that when the infant experiences its own reflection in the mirror, he/she becomes aware of his/her own body as a whole (Gestalt), as a unity, for the first time. The fact that the infant identifies himself with the image in the mirror indicates the process of the misrecognition and alienation through
which the ego is constructed. He misrecognizes himself through the identification with the image itself, as the infant and the image are not the same ontological entity. This misrecognized identity implies also the emergency of
both “narcissism” and “the social I” (Lacan, 2006a, p. 79).
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Such a narcissistic misrecognition of the self as imago, is called “Ideal-I” (or Ideal-Ego) by Lacan. The Ideal-I or
The Social-I, as the form of the imago, constructed in relation with the other appearing in the mirror, “situates
the agency of the ego, before it’s social determination, in a fictional direction, which always remain irreducible for
the individual alone, or rather will only rejoin the coming-into-being of the subject asymptomatically…” (Lacan,
2006a, p. 81). Thus, the ego and the self are constructed in a strict relation with the other, i.e. the image. Moreover, the identification with the image in the mirror is not a process that occurs once and then is not repeated.
It remains permanently as an uncompleted process, since the imaginary self is a fiction or construction, i.e. not
natural. In other words, the process of the construction of the imaginary self maintains during lifetime (Lacan,
2006a, p. 72). Further, a person constructs not only his imaginary self, and hence his identity, in every moment
and parts of his life, but also constructs the alienated world continually, as he constructs such a world or reality
through his misrecognized self and vice versa. In the symbolic order, the imaginary self is gradually modified by
the effect of the other, i.e. social determination. At this point, the functions of profile pictures or selfies in Facebook, Instagram or Twitter in the formation of human identity can be easily seen. These selfies function as imago
or Gestalt, i.e. reflected image, in the mirror when constructing people’s not only digital or virtual identities but
also reality-identities. At this juncture, there are two points that must be emphasized. In the first case, for Lacan,
as we have seen, “the imaginary self” is an illusion, or more correctly, narcissistically constructed illusion. It reflects not us as we are, it reflects us as the way how we ideally want to see ourselves. Lacan (1978, p. 58) explains
this case by referring to the Real:
“We have translated it [tuche] as ‘the encounter with the real’. The real is beyond the automaton, the return, the
coming-back, the insistence of the signs by which we see ourselves governed by the pleasure principle. The real is
that which always lies behind the automaton…”
In this quotation, what is crucial is that we cannot perceive ourselves directly, it occurs always by the mediation
of the signs and the pleasure principle. For Lacan, “pleasure principle” is also
constructed and conducted by the others. And in the latter case, just as our imago or imaginary self reflects us not
as we are, but as how we ideally want to see ourselves, which means how we want to be seen by the others, so selfies or our pictures in social media platforms do not reflect us as we are, they reflect our imago as the way how we
ideally want to see ourselves, conducted or “governed” by the others. This case also explains why selfies are technically manipulated pictures of people. In the analog age, a photograph/picture, taken with an analog camera,
treated as a direct representation of a person. However, a selfie is not direct result of the act of taking a picture.
It is the result of the effect of photo editor programs. Max Blue (2017) suggests that in the digital age, Lacanian
mirror stage must be re-called “selfie stage”. In addition, profiles pages in Facebook or Instagram reflect people’s
life not as it is, but as ideally constructed. In the latter case, with relation to the former, just as imaginary self, in
Lacan’s theory, is an illusionary representation, so the pictures on social media are manipulated representations of
people themselves. As a result, in reality the mirror lies to us about ourselves (Moss, 1995, p. 79) and such misrecognition or a manipulated version of our image is a necessary condition for constructing the ego and the self.
As a direct projection of this case in cyberspace, the digital screen, social media platforms and selfies as mirror lie
people about themselves in the process of the construction of their virtual-identities.
Therefore, one’s self-perception is inevitably directed by self-misrecognition of himself. On the other hand, through
the socialization, i.e. social interaction, the dialectic of self-perception, or the dialectic of identification becomes
more complicated. As we have seen, for Lacan, ego, self, or identity are not “natural”, “given” or “fixed” categories.
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They are, indeed, constructions in and through which we become a particular human being as individual.2 With
socialization, one’s imaginary self is continuously re-constructed through the mediation of the others. The image,
therefore, is performed, reproduced, and presented, by the individual for the approval of the other. “One’s own
self image is necessarily determined “by the eyes of the other which become one’s own eyes”: “The lens of the
camera of the smartphone functions as the gaze of the Other” (Blue, 2017). In other words, the “Ideal-I”, as the
double-determining relation between the ways how we want to see ourselves and how we would like to be seen
by the others, is directly constructed and conducted by the mediation of signifiers. Such a dialectic of recognition
has its own place also at the heart of the mechanism of social media platforms as “social networks”. In the age of
the selfie, “one has been granted the ability to literally re-present their mirror image, in the form of the smartphone camera photography themselves, as their primary form of representation and, when posted to a social media platform, social interaction” (Blue, 2017). For creating a Facebook profile, as a part of social network, a user
must give some information about him/herself including his name, pictures and personal interests that are commodified as personal data to be sold to the advertisers or other corporations. Further, after registration, the user
can share videos, posts, pictures etc. to connect or interact with the others, and these activities are also collected
and commodified by the corporations. Considering these activities, another crucial point that must be emphasized
is the strict and direct relation between such an interaction taking place in digital media and Lacanian assertion
that the self and the subject are inevitably constructed through the interaction with the other. In this sense, “sharing” is not only the act of “sharing”, it is, indeed, the demonstration or manifestation of one’s “taste” or “cultural
capital” in social media platforms (Flisfeder, 2014, p. 236), or, in other words, it is the manifestation of “I exist”
which is possible merely through the approval of the other. And for this reason, “sharing” means a “demand” to
be approved by the others. Similarly, “like” signifies the symbolic approval/recognition of the others. By this way,
while “sharing”, “likes”, “comments”, “status updates” produce surplus value as commodified personal data for the
owners of these platforms within digital capitalism, they also operate as “articulating of signifiers which represent a
subject for another signifier” (Flisfeder, 2014, p.237) which constructs the meaning and the identity of that subject for both himself and others. Therefore, in digital media, we construct and (re)present ourselves in accordance
with the sign systems formed and conducted by the other which means that we become (digital) subjects through
the signifiers determining the way how we would like to be perceived or seen by the other.
In order to comprehend Lacan’s phrase “signifier which represents a subject for another signifier” (Lacan, 1978,
p. 207) and the dynamics which he explains in his proposition “the subject’s desire is for the desire of the Other”
(Lacan, 1999, p. 235), it is necessary to elaborate on his relevant studies. As we have seen, for Lacan, the main
difference between the imaginary order and symbolic order reveals itself when we enter to the registration of the
language. Lacan’s primary emphasis on the language differs him from the routines of Freudian Psychoanalytic
theory. We are born into language; language precedes us as a speaking subject. For this reason, the system of the
language in which the subject is born forms and determines the formation of the subject itself. Then, what is the
structure of language? According to Lacan, language is a structure consisting of never-ended signifying chain (Lacan, 2006b, p. 152) in which signifier-signified relation, which constitutes also the meaning, is broken. Namely,
in such a chain, there is nothing, in fact, to be signified. A signifier signifies another signifier through objectifying
it. Any attempt to remove absence is absolutely futile, absence is permanent. Therefore, through the entrance of
language, the subject begins to be culturally determined, as language, for Lacan, is not a personal, but entirely
2 The word “individual”, meaning “indivisible corpus or body”, in English comes from the word “indīviduum” in Latin, meaning
“indivisible particle, atom”. In this etymological explanation, it can be noticed that like its literal meaning in Latin, for Lacan, to be
“individual” it is necessary to be divided from mother(’s body).
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intersubjective phenomenon, performing necessarily in social interactions. This closed structure of language will
be also responsible for the condition under which ‘desire’ that appears in the symbolic order cannot be satisfied or
fulfilled (since one must verbalize what he desires). Further, social norms which strictly determine the formation
of people’s identities to be subjects transform in and through the language. In this sense, language creates and regulates reality. On the other hand, the meaning in the language which becomes, in turn, the meaning of an identity is not determined by the reference to the “objective world”. It is formed through the relation between signifiers in language. In such a case, Lacan postulates a notion point de capiton, i.e. “anchoring point”, which’s function
is to orient signifiers in the signifying chain and create a fixed meaning in the signification system. Put another
way, since a signified is permanently absent, point de capiton appoints a “fixed” meaning to a word in language.
In this sense, point de capiton is the determinant for the formation of both the subject and the world. It functions
as a connector between the subject and the world, i.e. the world as a coherent reality created by point de capiton
itself. By and after creating a coherent reality, point de capiton conducts or regulates social relations and social order through co-operating with what Lacan terms “Master Signifier” (Lacan, 2006b, p. 579). Hence, it can be asserted that just as the infant perceives himself as a unity via imago, so the subject, who is, in himself, fragmented,
perceives himself and the world as a coherent unity via point de capiton. In arguing digital economy of the connectivity as a new type of social capital, van Dijk asserts that “the term connectivity (and sociality) is naturally related to, and arguably rooted in, the concept of networks, yet it is also distinctly different. Networks are both
infrastructural and social organizations – systems of technologies and people– made up of ‘ties’ and ‘nodes’ that
render conduits for connectivity” (van Dijk, 2012, p. 150). In a similar way, Castells also argues that a network
“is a set of interconnected nodes. A node is the point at which a curve intersects itself. What a node is, concretely
speaking, depends on the kind of concrete networks of which we speak” (Castells, 1996, p. 470). Here, Castells
treats nodes as the variations of social ties. Just as the symbolic order a signifier creates its own signified (this object is also another signifier) through objectifying it, so in a network, social ties create their own nodes in accordance with “the utility of that node” (Castells, 1996, p. 471). Therefore, it can be argued that point de capiton, as
an opportunity for these “ties” and “nodes”, paves the way for the formation of virtual communities by creating
a “symbolic” connection or relation between a digital identity and the others, and between that user and a digital
platform. In doing this, point de capiton produces symbolic order, its own norms, meanings and rules in socializing through being connected in digital platforms. On the other hand, this order and these norms, meanings and
rules are not stable or fixed. Social media sphere multiplies rules and norms, and hence the meanings. And digital identities construct themselves in accordance with these norms/meanings. Therefore, not only reality and reality-identities, but also digital/virtual identities, digital socialization and hence the process of subjectivation are
constructed through the interplay between the imaginary and the symbolic. Most importantly, social media do
not only borrow the sign-system of reality, but also creates its own sign-system, i.e. signification-system, or more
correctly, it provides users with the varieties of sign-systems. “Thereby social media platforms play an essential
role in the possible ways subjectivity can be formed and thereby also play its own role in the formation of identity and social discourses” (Flisfeder, 2014, p. 233). Yet, it should be also noted that this does not mean that social media or cyberspace can be considered merely as “a liberation of old normative (Oedipal) modes of subjectivation, in that it offers possibilities of free, singular expressions”. On the contrary, it has its own point de capiton,
that produce and regulates orders, norms, rules as “deeper structures that still determine individual consciousness”
(Nusselder, 2009, p. 178). Zizek also emphasizes that cyberspace as a new type of world create and regulate its
own dynamics differently from reality. On the other hand, like Nusselder, he also insists that although cyberspace
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produces its own structures, it is able to achieve that necessarily through creating its own point de capiton which
always operates within the scope of the ideology.
Then, the question is what kind of symbolic order is at work in digital world? Nagypal argues that symbolic order
enables and stabilizes “postphallic existence” on social media, which means that it destabilizes “phallic existence”.
“Phallic existence” here refers to the condition in real-world under which the subject is entirely determined and
governed by a master signifier. On the other hand, the formation of digital identity is never completed. Since the
norms, rules, and meanings are continuously changing, the process of the formation of virtual identity, i.e. subjectivation, remains always incomplete, that is, it implies the process permanently fluxing By borrowing Lacan’s
own statement (Lacan, 1978, p. 20) it can be said that digital identity structured like digital media environment.
Cyberspace imposes its own structure, which is fragmented, centerless, uncompleted, immaterial, to the users in
constructing their identities. In this context, the fragmented structure of digital identity and “the fragmented representation in form of images, sound bites, video clips, posts, interactions entirely correspond to the fragmented
characteristic of the psychoanalytic theory of subjectivity” (Flisfeder, 2014, p. 238) Further, in social media platforms, users produce contents, such as photo, video, posts etc. in accordance with the law. On the other hand,
because of the obscurity and instability of the rules, meanings and the identities in cyberspace, the law in social
media are multiple rather than one as in reality. In this sense, a subject “in control of new media finds herself in
a paranoid (psychotic) relation to the symbolic order, a position that is both the prize and the price of her liberation, where the gap necessary for the big Other’s efficiency, the gap between the Other as our powerful creative
proxy and the Other as a lacking, blind mechanism collapses” (Nagypal, 2014, p. 181). As we have seen, for Lacan, the symbolic order refers to a social and cultural mechanism governing intersubjective relations via the law
of the big Other. The big Other functions as a conductor for the operations of the symbolic. Hence, according
to Nagypal, because of the abstract ontological status of cyberspace, and fluxing character of digital identities, the
authority of the big Other discredits. Yet at the same time, Nagypal argues, there are symbolic rules and norms in
digital world. In social media platforms, users invite and create their own the Law of the big Other to be interpellated, in Althusserian sense, as a proper digital subject. It is “fetishistic disavowal that (re)introduces the symbolic into the landscape of digital psychosis, creating a split, a lack in the Other’s absolute knowledge precisely
by fetishizing it, turning it into a medium that is supposed to believe while re-appropriating its knowledge ‘democratically’ for the new universal pervert subject” (Nagypal, 2014, p. 182). Zizek also emphasizes the absence of
“the big Other” or “the Law”, and the demise of the symbolic efficiency in cyberspace. But this does not mean
that we are totally and ideologically free. Like neo-liberal ideology, we are not interpellated into “symbolically anchored identities” in cyberspace (Dean, 2014, p. 216) instead, we are able to create multiple different “personas”
in there. With Nagypal, Flisfeder and Dean share the same idea that the symbolic order in cyberspace is so fluxing that the symbolic efficiency is being questioned. The rules and norms produced in the virtual communities is
far from being homogenous. Yet, despite the fact that there was no the big Other and its law in cyberspace, users willingly create and form it. By referring to Paul Taylor’s arguments, Flisfeder asserts that social media is a safe
place for the users “not to escape from, but rather in order to escape to social reality that protects (mediates) us more
effectively from the truly traumatic issues and concerns that belie our ‘normal’ lives” (Flisfeder, 2014, p. 236). According to Dean, to emphasize the decline of symbolic efficiency on social media is “to emphasize a retreat or effacement in the law of desire directed still by “the external world” (Dean, 2014, p. 223). Both Flisfeder and Dean
regards the issue within the scope of ideology: A late consumer capitalism. For them, our desires, drives, fantasies are still governed by capitalist mechanism, that is, the persona created on social media still has to act in accordance with his desire determined by the late capitalist mode of production.
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Finally, psychoanalysis can be highly functional in order to explain the well-known phenomenon called “trolling” on social media. Trolling is defined as “the deliberate act of making random unsolicited and/or controversial
comments on various social media platforms with the intent to provoke an emotional reaction from unsuspecting readers to engage in an argument” (urbandictionary.com). A troll is “a person who starts quarrels or upsets
people on the Internet to distract and sow discord by posting inflammatory and digressive,[1] extraneous, or offtopic messages in an online community (such as a newsgroup, forum, chat room, or blog) with the intent of provoking readers into displaying emotional responses[2] and normalizing tangential discussion,[3] whether for the
troll’s amusement or a specific gain (Wikipedia.com). Hence, a troll as a category of digital identity is a manipulative and a destructive character, which is totally unacceptable in real-world. On the other hand, it can be easily
seen that to be a troll is a very popular trend especially on Twitter. In order to explain properly such a phenomenon, referring a notion of psychoanalysis can be useful: “Sublimation”. Sublimation, in Freudian psychoanalytic theory, is defined as “a process that diverts the flow of instinctual energy from its immediate sexual aim and
subordinates it to cultural endeavors” (Mello, 2005, p. 1678). It is, for Freud, a type of defense mechanism, by
which socially or culturally unacceptable drives, which are also threat for what Freud calls “civilization” as well,
are transformed into socially acceptable behavior. Hence, it refers to the operation of displacement which provides
people with a socially useful and “sublime” purpose. For example, a person with violence urge, who is not welcomed by the society, can find social acceptance as a professional soldier or boxer. Here, that person transforms
his aggressivity into the socially acceptable behavior. Under the light all these discussions, it can be said that what
a troll performs, to exemplify, on Twitter is a digitalized sublimation in the sense that he does not transform his
socially unacceptable behavior into the acceptable one in reality but transfers it into social media sphere in which
that act is very accepted by some digital communities in there. What is displaced or transferred in this example
is not the act itself but the realm, from reality to cyberspace. As we have said, social media platforms create their
own sign-systems or signification-systems through which they produce their own social norms, rules and meanings, that can be contradict with those in reality.

Conclusion
Social media does not simulate real-life, it simultaneously creates and multiplies its own realities. As we have seen,
social media produces also its own sign-systems according to which users construct their virtual identities. In this
sense, social media sphere indicates a living organism as “habitus” in which people are in connection with each
other through their digital identities. To set a hierarchy between identities as that real-world identity is the primary and digital secondary results in misreading our present issue. Real-world identities cannot be grasped as being prior or superior to the virtual identities. Similarly, the life in social media is not an alternative one to the life
in reality. The former is real even more than the latter. For a “digital native”, who born into the digital age, it is
not an “option” to have digital identities in social media, but a “necessity”, which means that to exist on social
media, or to be represented on social media, does not come to merely mean “entertainment”. They exist, or more
correctly, they feel being exist in digital life, i.e. “the feel of presence” (Binark & Bayraktutan, 2013, p. 19; Binark
& Löker, 2011, p. 12): “If you are not on Instagram, you don’t exist!” Therefore, to have digital identity, to share
photos, videos or posts signifies the manifestation of “I exist”. Berkeley, 300 years before from now on, declares
that esse est percipi (“to exist is to be perceived”) in defending his immaterialist philosophy. It can be said that “the
representation of the Ideal-I as posted selfie on the social media platform is a more concrete formulation of the
image than one in physical social sphere”. “The stream in physical streets is replaced by the feed, i.e. Facebook
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feed, Twitter feed or Instagram feed” (Blue: 2017). Furthermore, in the digital age, to share an experience categorically comes before the experience itself. Because, as we have seen, the dialectic of recognition which is necessary to be a (digital) subject necessitates to share or to be interacted in order to be approved by the others in virtual communities. The process of the formation of the subject in cyberspace is the same way with in real-world.
This is why users do not regard time they spend in social media as worktime. Because, in reality people do not
see time they spend in social life as worktime. In other words, we do not define time we spend to exist as worktime. On the other hand, capitalist strategies which directs and reproduces human desire are still determinant in
social media sphere. In cyberspace, “we still remain subjects of desire devoted to the capitalist mode of production” (Flisfeder, 2014, p. 235). Cutrofello (1997, p. 6), in his book Imagining Otherwise, declares that the function or the aim of the psychoanalysis is not to strengthen the ego, on the contrary, its aim is to problematize it.
Therefore, psychoanalysis can be also used to problematize the view believing that the ego in reality is “natural”
and “normal”, but in digital world it becomes “unnatural”, “abnormal” and “problematic”.
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MCDONALDIZATION OF THE PRESENTATION
OF SELF: A CRITIC ON CELEBRITIES’ INSTAGRAM
ACCOUNTS

Azra Nazlı1

Abstract
The American sociologist George Ritzer has focused on the irrationality of rational systems in his book The McDonaldization of Society (1993), highlighting the effects of rationalization principles (productivity, calculability,
predictability, and control) on both production and consumption tools, as well as on the producers and consumers who briefly shed light on the impact on the socio-economic structure of modern life. In this context, today’s
human interactions shaped by social media criticized with Ritzer’s McDonaldization principles, which is far more
than the ritual of modern eating. With this study, the rationality principles laid out in Ritzer’s book categorized
and evaluated with the social media interactions in the context of the Ritzer’s irrationality of rationality criticism
that mentioned in the same book. As for bringing understanding for the motives of people’s usage of social media, Erving Goffman’s view from The Presentation of Self in Everyday Life (1956) book is based on. His dramaturgical approach on people’s presentation of the self on the human interaction process can be shed light on social
media based standardized self-image. For understanding the presentation of self-image on the McDonaldization
principles, a list of most followed Instagram accounts (April 2019) is chosen. The most fallowed five official celebrity Instagram accounts are studied with semiotic analysis.
Keywords: Mcdonaldization, Presentation of Self, Social Media.

Introduction
The rise of capitalism in modern Western societies and relations of production and consumption have profoundly
affected society and introduced individuals to their consumer identities. This new social structuring, which is called
consumption society, has also been touched on the boundaries of postmodernism. Consumption has affected social life, economic structure, media and media-based communication, and even leisure time activities. Consumption has become an instrument of self-presentation in social life, a platform for social status acquisition and identity representation tool.
The process that brings consumption relations to social life is emerging through modernity. Modernity is the general name was given to the process, which takes its sources from philosophical, political and economic structure
emerged under the influence of the Enlightenment, the French Revolution, and the Industrial Revolution. Efforts
and initiatives to raise production on the axis of modernization have been systematized by the efforts and methods of names such as Henry Ford and Frederick Taylor. On the other hand, philosophers such as Karl Marx and
Max Weber question the negative effects of modernity on individuals and communities.
1 Ege University
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George Ritzer, a critical sociologist of our era, explains McDonaldization in his book The McDonaldization of Society that first published in 1993 as a book presents suggestions for experiencers of McDonaldization of society by
touching on the irrationalities of rational systems and examining the principles of rationality through whole social
life. McDonaldization, as Ritzer (2011) describes, is “the process by which the principles of the fast-food restaurant are coming to dominate more and more sectors of American society as well as of the rest of the world” (p.23).
The principles underlying fast food restaurants are rationalization principles. This system, which provides the most
effective production by providing efficiency, calculability, predictability, and control, does not have the efficient, calculated, predictable and controllable ultimate focus for society and individual. In order to understand the emergence
of rationality principles and its effects on society and individual; it is essential to refer to the sources of modernity.

From the Sources of Modernity to Its’ Extension to Postmodernity
Although modernity conceptually takes into account its use in conjunction with the modernity process, the use
of the modern as a term is, in fact, up to since the Fifth Century. The simple meaning of the Latin word “modernus” is the time of now or the present. The addition of a new meaning to the term takes place in the work of
Cassiodorus, written almost at the same time as the conquest of Rome by the Goths. The concept of “Modernus”
carries the characteristic of antithesis in the text of Cassiodorus, which he defines as antiquas (old). The process
that gives the current meaning of the term ‘modern’ takes place on the axis of a historical break (Jameson, 2002,
p. 21-22). Modern, as a word carried a meaning as “new” by then, and modernity process has an image on the
society’s mind as, objective, secular, rational, technologic, trendy and so forth.
The concept of “modern” as historical period, socio-economic structure, style of living, art movement and way
of thinking is defined or undefined by many thinkers, writers and academicians. For instance Frank Kermode in
his Modernisms study (1968: 28) specifies: “The fact that defining modern is a task that now imposes itself on
many distinguished scholars may be a sign that the modern period is over. We need a language to argue about it,
as we argue about Renaissance. The formula devised will, in the same way, vary with time. A documentary history of the modern would have been different twenty years ago and will be different twenty years hence” (cited
from Brooker, 1992, p. 2).
On the other hand American historian and writer William Everdell claims that, to define modernism, it is necessary to pull away from the crowd that is surrounded by it. His notion about defining modernism is firstly distinguishing it from the concept that is not modernism. He emphasized that modernism is not industrialism, nor
capitalism, or Marxism and Enlightenment. Also, Everdell stressed that modernism is not the same thing that
Cyril Black (1966, p. 5-7, 186-92 cited from Everdell 2012, p. 21) and the other economy historians named as
modernization; that is “modern” is almost a synonym for “industrialized” for them and used to refer a results of
the process that begun at the end of the 18th century in England. (Everdell, 2012, p. 21)
So many historian and thinker who studies on modern era, interprets 19th century as an era of grand transformations. Capitalism, which has expanded since the 16th century in Northwestern Europe and has gradually reached
a global level, has matured and entered a new stage with the industrial revolution in the 19th century. The main
social factors determining this stage were industrialization and urbanization. In the modernization process democracy, technology, science, and art have evolved. Modernity refers to a historical period afterward feudalism or
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medievalism emerges, in which the mind takes precedence. The understanding of the Enlightenment and progressive history are the conceptual premises of modernity. (Şaylan, 2009, p. 19, 20, 35)
According to Anthony Giddens, modernity can be simply described as the social life and organizational forms that
have developed in Europe since the 15th century and are shaped by a global influence. With this definition, Giddens emphasized that modernity is associated with a temporal process and basic geographical location, emphasizing that the essential character of modernity is hidden in a black box for that moment -1990-. To Giddens, with
the 20th century, some new concepts emerged in the process of analyzing the social structure (information society,
consumer society, etc.), but also the emergence of concepts that go beyond modernity, such as post-modernity,
post-industrial society, post-capitalism (Giddens, 1990). Giddens has not only discussed the effectiveness of modernity with the social structure and the dimension of global change but also discussed the effects on individual
life and self. According to him, the evaluations of people’s daily social and individual experiences are also under
the influence of the modernity process (Giddens, 1991, p. 1-2). To Marshall Berman, being a modern requires a
life with paradoxes and dilemmas. To him, one may be affected from the huge impact of bureaucratic organizations, which have power to control and sometimes destroy communities, values and lives, on the other hand as
a modern, one has also the strength of purpose to face with this forces and bring the change to the world. Being modern is being both revolutionary and conservative, living for new adventures and prospects but scared by
the modern adventures nihilistic depths, yearning to create but holding on what’s real in this world when everything melts (Berman, 1983, p. 13-14).
According to Peter Wagner, there are two modernity portraits both are irreconcilable. One is the discourse of liberation and the other is the discourse of disciplining. The discourse of liberation is at the root of modern times.
It goes back to the search for autonomy (American and French Revolution) during scientific walks throughout
the period of the scientific revolution, to the independence of a state’s supervision and regulation for the realization of its own destiny and economic activities in political revolutions. The discourse of liberation has become a
means of self-interpretation of modern societies in the context of both the establishment of individual rights and
the collective justification of the exercise of these rights. This discourse of liberation has encountered various inquiries. Karl Marx, for example, argued that so-called Universalist and scientific theories of political economics
only masked the interests of the emerging bourgeoisie. According to him, all mankind’s benefit of being liberated
could only be realized through a social transformation in a revolutionary quality. Jurgen Habermas, on the other
hand, acknowledges the fact that modern institutions praise performance and accept historical inevitability; Habermas fully accepts the restricting effects of these institutions. Habermas reconciles this ambiguous finding with an
attempt to preserve the “modernity project” by planting a “living space” in which genuinely direct communication is possible against these institutions and renewal of an empathic insight on modernity can always reappear.
In this case, while modernity expresses the increase of individualism and individuality, the disciplining discourse
of the other side argues that liberation does not appear as the reality of liberal thought. For instance, while Marx
deals with the negative effects of free market economics on individuation through the concepts of alienation and
fetishism, Max Weber argues that the functioning of bureaucratic rationality and market rationality deprives human life of some important qualities. The social transformations that came with the Second World War also contributed to the criticism of modernity. Michel Foucault, Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, and Herbert
Marcuse have found a disciplined alliance of instrumental reasoning and disciplinary will in organized and controlled societies of the time (Wagner, 2003, p. 27-33).
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On Principles of the McDonaldization
In his book named McDonaldization of Society (2011), Ritzer emphasizes the progressions that lead societal structure into McDonaldization process with mentioning important names of modernity.
Table 1. The important names for understanding McDonaldization process
The Images

The Names

What They Introduce

Maximilian Karl Emil “Max” Weber
(1864-1920)
German sociologist, philosopher,
jurist, and political economist

Putting forth the processes of
rationalization and “disenchantment”
that he associated with the rise of
capitalism and modernity.

Frederick Winslow Taylor (18561915)
American mechanical engineer

Creating techniques as the principles
of scientific management for
industrial efficiency.

Henry Martin Ford
(1863-1947)
Captain of industry and a business
magnate

Being sponsor of the development of
the assembly line technique of mass
production.

The first principle of McDonaldization was expressed as efficiency. Efficiency is defined as the optimum way to
move from one point to another. For consumers, this means that the McDonalds restaurant offers the best possible way to go from starvation to saturation. The fast-food model offers a productive method of meeting human needs or at least seems to offer (p. 34-35). Second, McDonaldization offers calculability, is the quantitative
characteristics of the products and the service provided. With McDonaldization, the quantity has become equal
to the quality (p. 35). Third, McDonald’s offers predictability, which means that products and services will always be the same. Ritzer has linked the success of McDonald’s’ model to the point that many people have come
to prefer a world with fewer surprises (p. 36). Fourth, the last principle of McDonaldization is control associated
with technology at Ritzer’s explanation. Fast-food restaurants workers and customers are supervised explicitly or
implicitly. Control mechanisms also promises consistency to McDonalds employees and customers (p. 37-38).

The Presentation of Self in Society
One of the most focal parts of the personality is the self-system, often referred to as the “self concept” or more
simply as the “self”. The self-system consists of that segment of one’s personality that is made up of the total
constellation and configuration of cognitions, affects and motivations-beliefs, feelings and motives- that pertain
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directly to the individual as an object (DiRenzo, 1990, p. 197-199). Development of the self; emphasizes the fact
that the individual feels as a worthy person, trusts their capacity and values their differences. The ultimate goal of
self-development is self-realizing. Self-design is related to self-perception. From birth, it develops gradually within
the social environment in which the person is. Self-design has a dynamic structure. The events and experiences
of the person affect the self-design. Self-design can be defined as a highly dynamic view of a person’s characteristics, abilities, emotions, thoughts, beliefs, and attitudes (Eroğlu, 2013, p. 85, 86).
Social-psychological studies examining human relations within the framework of small groups reveal the existence
of two basic processes. The first is the process of adapting the individual to the group. Groups have a great influence on the individual and groups shape and direct the behavior of individuals. As a result, individuals begin to
resemble each other in various ways. The second process is the process of differentiation characterized by terms
of individualization and noticeability. There is a tendency in people to reveal their singularities, and people behave differently as the circumstances in which people are. This basic observation suggests that behaviors generally
conform to the environment and that individuals who are the actors of these behaviors are socialized according
to this environment (Bilgin, 1996, p. 5-6).
Erving Goffman (1922-82) is widely considered one of the innovative sociological observers of daily life, social interaction, and the production of self. He analyses our day-to-day activities with reference to the metaphor of the
theatre, looking at what is most common and habitual in the ways that individuals perform roles and stage-manage impressions within specific social settings (2005, p. 31). Erving Goffman developed a role theory to explain
everyday interactions and relationships. Goffman (2016) argued that there are some signs of understanding the
behavior of individuals in daily life. The degree of self-presentation (and thus the ability to create an impression)
involves two very different types of signaling activity: its impression that is given in and the impression that is
given off (p. 15, 16). Goffman’s dramaturgical approach is a metaphorical technique used to explain how an individual presents an “idealized” rather than authentic version of herself. The metaphor considers life as a stage for
activity. This continued presence allows individuals to tweak their behavior and selectively give and give off details, a process he termed “impression management ”(Hogan, 2010, p. 378).
Expressions one gives are easier to manipulate than expressions one gives off. A person stages a daily “information
game,” whereby the impressions formed of him/her become a result of his/her expertise in controlling the information given and given off. Goffman referred to this game as a “performance.” In cyberspace, however, it is easier to bridge the potential disparity between the expressions given and those given off. The absence of nonverbal
elements may render communication less rich, but simultaneously allows individuals to be more inventive with
self-presentation. There is greater control of expressions given off and thus less risk that identity manipulation
may be exposed (Papacharissi, 2002, p. 644-645).
Goffman reveals various aspects of dramaturgical approach in relation to daily life sections in his book Presentation of Self in Everyday Life. One of the concepts related to the presentation of self is performance. He stated
that he used the word for all the activities that a person had in the presence of a certain observer set and which
had an impact on the observers (2016, p. 33). The front is expressed as the standard expression equipment used
intentionally or unintentionally by the person during the performance. Goffman states the front’s features like gender; age and racial features; appearance and posture; speech pattern; facial expressions; etc. are part of the personal
display (2016, p. 33-35). Another concept to be evaluated in this study is the team. The team concept expresses
the performances exhibited by one or more players. The same team members have an important relationship with
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each other because of teamwork. The teammates are bound to each other by their interdependence and familiarity. The teammate has expressed itself as the person to whom we depend on dramatic collaboration to create a
definition of a situation (2016, p. 85-87).

Presentation of Self with the Rationalization Principles by Celebrities via Social Media
Table 2. The List of Most Fallowed Instagram Accounts as Person (April: 2019, https://www.trackalytics.com/
the-most-followed-instagram-profiles/page/1/)
Rank

Username

Owner

1

@cristiano

2

Fallowers
(Millions)

Profession

Country

Cristiano
Ronaldo

161

Professional
Football
Player

POR

@arianagrande

Ariana
Grande

151

Musician and
Actress

USA

3

@selenagomez

Selena
Gomez

148

Musician and
Actress

USA

4

@therock

Dwayne
Johnson

138

Actor and
Professional
Wrestler

USA

5

@kimkardashian

Kim
Kardashian
West

134

Reality TV
Personality

USA
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Electronic communication (EC) has established a new range of frames of interaction with a developing etiquette.
Although apparently more limited and less rich than interactions in which the participants are physically present,
it also provides new problems and new opportunities in the presentation of self (Miller, 1995). In this study, it is
aimed to understand George Ritzer’s McDonaldization principles on social media based self-presentation with semiotic approach. The semiotic approach treats communication not as a process, but as the creation of meaning.
semiotics accepts that the receiver or reader plays an active role. semiology, instead of the term receiver, prefers
the term reader because the term reader that refers to a much more important activity and reading is something
that is learned, it is determined by the cultural experience of the reader (Fiske, 2011, p. 121,123).
In this study, it is aimed to interpret the most fallowed five celebrities’ Instagram pictures (April, 2019) with Goffman’s self-presentation views via the semiotic approach of Roland Barthes. As Parsa and Parsa put it, Barthes considers the phenomena around him as the indicator systems, focused on how these systems make sense and how
they can be interpreted. According to him, the first function of the indicators is to create meaning. The signifier
indicates the denotation, and the connotation can be distinguished as the differences between the indicator and
its cultural connotations. Primary, there is a denotation, and the secondary is connotation. Connotation also has
the dimensions of associations and myths (Parsa & Parsa, 2012, p. 57).
Picture 1. A Sequence From Cristiano Ronaldo’s Instagram Account

Source: https://www.instagram.com/cristiano/
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Table 3. Semiotic Analysis of Cristiano Ronaldo’s Instagram Account
Denotations

Connotations

Instruments of Self-Presentation

A family poses with Christmas
accessories

Tradition

Team

A man and boy gives a pose in front of Nobility
a portrait of the man

Team

A football player hits the ball in an
artistic form

Dedication

Performance

Two football players motivating each
other

Teamwork

Team

A man does fitness

Dedication
(Product-Service)

Performance

An avatar of a football player shoots
the ball

Commodification
(Product-Service)

Front

Considering the shares of the famous football player Cristiano Ronaldo, sporting achievements, family, luxury
consumer products and product advertisements stand out at his Instagram account. His sporting activities, family
relations, travels, teammates, and business initiatives mostly shape the life that Ronaldo reflects on his followers.
Above is an image collage of a selected six picture from Cristiano Ronaldo’s Instagram account. Looking at these
pictures, Cristiano Ronaldo’s relationship with his family, his closeness with his son, his sporting competence, his
adaptation to team dynamics, his reputation with the sport stand out. From a semiotic point of view, the emphasis of tradition is on the first picture. We see the photo frame of the family celebrating Christmas, a tradition of
Christianity, with colors and textures. In terms of the presentation of self, there is a team concept in this picture.
According to Goffman (2016, p. 105), teams are a set of individuals who need close cooperation to maintain the
projected situation. Looking at the second picture, nobility stands out as a connotation. Cristiano Ronaldo, who
poses before his self-portrait, also strengthens the impact of the message by including his son in this nobility frame.
In the third and fifth pictures, dedication can be interpreted as a connotation. Dedication to physical development
points to the concept of performance in terms of self-presentation. In the fourth picture, where teamwork can be
interpreted as connotation, body movements that symbolize teamwork are common in general use. Looking at
the sixth picture, we see a commodification. Cristiano Ronaldo reflects himself, as the front is the commodification through his avatar. Front is the football player who has become the object of consumption with this picture.
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Picture 2. A Sequence From Ariana Grande’s Instagram Account

Source: https://www.instagram.com/arianagrande/?hl=tr

Table 4. Semiotic Analysis of Ariana Grande’s Instagram Account
Denotations

Connotations

Instruments of Self-Presentation

A woman poses with the luxury clothes

Wealth-Induced Elitism

Front

An alerted dog behind an empty suitcase

Travel and Nostalgia

Front

A group of people poses through their reflection in the Group Conformity
mirror

Team

A woman in front of the microphone makes a childish Fame-Induced Elitism
face expression

Front

A woman poses in front of a music team

Performance

Talent

Woman gives a feminine pose in a space-themed Fame-Induced Elitism
collage

Front

Famous singer Ariana Grande often present herself her musical events and journeys, her relationship with her
friends and her pets to her followers. Ariana Grande presents her followers with her images. Looking at the photo
collage above, Ariana Grande’s presentation of her own image can be seen. In addition, the relationship between
her team and the relationship with her pets are another area of self-presentation. Looking at the first picture, we
see a woman posing on the camera with luxury clothes. With this image, wealth-induced elitism is exhibited.
When we switch to the second picture, we can see an open suitcase and a dog. Through this picture, travel and
nostalgia are emphasized. These elements can be considered as front components serving the self-presentation of
Ariana Grande. The fourth and sixth pictues are discussed as the front. In the fourth picture, Ariana Grande gave
a presentation with a childish face expression. In the sixth picture, she expressed a feminine exposure with a collage picture and expressed it with the images that she identified with. In these two pictures, fame-induced elitism
is prominent. As Aydın (2018, p. 45) states, fame is the individuality experienced at the highest level. In modern
society, images of fame are effective in the process of social and personal identity formation. In the fifth picture
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we see a visual that connotation to Ariana Grande’s musical talent. Here it is seen that the singer performed the
self-presentation via performance.
Picture 3. A Sequence From Selena Gomez’s Instagram Account

Source: https://www.instagram.com/selenagomez/?hl=tr

Table 5. Semiotic Analysis of Selena Gomez’s Instagram Account
Denotations

Connotations

Instruments of Self-Presentation

Three women poses to stand out their
bags

Group Conformity
(Product-service)

Team

Woman communicates interestedly with
a girl on stage

social Responsibility

Performance

Woman in front of a classic car stands
out her bag

Wealth-Induced Elitism (Productservice)

Front

A group of young people hugged each
other and poses to the camera making
the victory sign

Group Conformity

Team

A woman exhibiting sport outfits with a
relaxed pose inside a golf car

Wealth-Induced Elitism (Productservice)

Front

Woman looking beyond and laughing
with a cross-shaped necklace and with
her romantic style dress

Femininity and Christianity

Front

Famous singer selena Gomez shares her daily life, her musical works, her relationships with her friends and her
collaborations with companies through her social media account. selena Gomez shares her everyday life and her
musical works with her followers. When we look at the first and fourth picture, we see group conformity. The
team dynamics are seen in these two pictures. Looking at the second picture, it is seen that selena Gomez displayed charity efforts to her followers. With this behavior, selena Gomez performs. When we look at the third
and fifth picture, we see wealth-induced elitism. In both pictures, selena Gomez was on the front. In the third
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and fifth pictures, the product-service was introduced. As Baudrillard (2017, p. 109) puts it, it is necessary to see
that consumption is not regulated around individuals and needs whose personal needs are subsequently indexed
in a group context according to a prestige or compromise demand. First of all, there is a structural differentiation logic that produces individuals as personalized. so individuals are different from each other, but this difference is appropriate to a code and general patterns in which the individuals compromise even when disassociating themselves. Looking at the sixth picture, selena Gomez appears to exhibit femininity with her clothes and
poses. Considered from a symbolic point of view, the symbol of Christianity is manifested by selena Gomez as
a means of self-presentation.
Picture 4. A Sequence From Dwayne Johnson’s Instagram Account

Source: https://www.instagram.com/therock/

Table 6. Semiotic Analysis of Dwayne Johnson’s Instagram Account
Denotations

Connotations

Instruments of Self-Presentation

Man listening to a girl’s singing

social Responsibility

Performance

A man hugs two girls in front of a
Christmas tree

Traditions

Team

A man does bodybuilding practices
accompanied by a recording
cameraman

Dedication

Performance

A focused man practices bodybuilding
activities accompanied by a camera

Dedication

Performance

Man points out his own photo in
magazine cover photo

Multinationality
(Product-service)

Front

surprised children with happiness for
their received gifts

social Responsibility

Performance

Professional wrestler Dwayne Johnson shares his sporting activities, film projects, personal achievements and initiatives from his social media account. Dwayne Johnson performs his self-presentation with his performances in general,
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displays his body image through physical strength and effort. Looking at the first, third, fourth and sixth pictures,
Dwayne Johnson can be seen as presenting his self with a performance component. The first and sixth pictures are
evaluated as connotation in the context of social responsibility. Looking at the second picture, Dwayne Johnson exhibits himself with his daughters, representing a traditional and special day, and presents his self with a team component. Looking at the third and fourth picture, dedication to physical development is evaluated in the context of connotation. In the fifth picture, it is seen that Dwayne Johnson’s self-presentation is carried out by his own reputation.
As Debord (2010, p. 39) puts it, the spectacle presents itself as an indisputable and inaccessible colossal affirmation.
What seems good is the principle of what appears to be the best thing. In principle, the demanded attitude is passive
acceptance, and the fact that there is no one responding to its occurrence and its monopoly on appearance has already achieved. In the fifth picture, Dwayne Johnson displays his own recognition with the international dimension.
Picture 5. A Sequence From Kim Kardashian West’s Instagram Account

Source: https://www.instagram.com/kimkardashian/

Table 7. Semiotic Analysis of Kim Kardashian West’s Instagram Account
Denotations

Connotations

Instruments of Self-Presentation

smiling kid and a calm woman

Motherhood

Team

Female body shaped perfume bottle and red lipstick Commodification
with the picture of a woman on the package
(Product-service)

Front

Woman exhibiting a confident stance with a tight Wealth-Induced Elitism
dress

Front

Two women pose in black and décolleté dresses

Interpersonal Conformity

Team

A man eating food from a bowl in the kitchen and a Interpersonal Conformity
woman watching him interestedly

Team

A woman poses in a revealing and a man poses with Wealth-Indicated Elitism
a tuxedo

Team

While the Reality TV personality Kim Kardashian West presents to herself to her followers from her social media
account, she creates expressions through her own body, glamorous consumption symbols, family, her initiatives

80

Debates on Media and Communication Studies
Emrah Doğan, Nuran Öze

and her luxury life. From a semiotic point of view, Kim Kardashian West’s first picture is interpreted as a connotation of motherhood. Looking at the second picture, commodification is interpreted. Kim Kardashian West
transforms her image into an object of consumption by displaying the symbols of her body through an object of
consumption. According to Featherstone (2013, p. 61), in the consumer society, it is noticeable that various individuals classify the social world into categories. In this sense, reputation economics based on limited commodities that require considerable time, money and knowledge to be acquired and appropriately used maintains existence within the consumer culture. Through the third and sixth pictures, wealth is seen as elitism connotation.
In the third and sixth pictures, Kim Kardashian West presents herself with items representing luxury life. The
fourth and fifth picture shows that Kim Kardashian West presents herself with the dynamics of a team. In these
two pictures, Kim Kardashian West exhibits interpersonal conformity. In the fourth picture, she exhibits herself
through her harmonious style and in the fifth picture, with the help of her partner; she presents self-presentation
with the conformity of compatible manner.

As a Result: Enchanting a Disenchanted World
In her article, Bakardjieva (2014) argues that with social media based interactions, McDonaldization through domains of the social and cultural world stretching beyond production and consumption and reaching into the subtle
workings of sociality and subjectivity. With social media based self-presentation, efficiency turns inefficient self-presentation on the communication clutter. Secondly, calculability turns out incalculability of meaningful feedbacks
that is an important part of communication to gain circularity. Third, as it seems that social media allows users
to get predicted results from their virtual interactions but there is a possibility that the followers interpret the users main context of their messages. And with the social media accounts, users seems to have control of their accounts and shares of their pages but with the impact of social media in all areas of life, it seems that social media
platforms and the changing habits of consumption of recreational life depends more and more based on social
media based visibility it is predictable that the social media itself increasingly occupies users lifestyles and habits.
Table 8. Ritzer’s Irrationality of Rationalization Argument Interpreted to Social Media Based Interactions
Rationalization Principles on Social Media

Irrationality of Rationalization on Social Media Based
Presentation of Self

Efficiency: The global impact on the followers via one
medium.

Inefficiency: The superficiality of the message on the axis of
communicative noise in social media.

Calculability: The computable effect on the followers
via interaction.

Incalculability: The main effect of the message gained only
with the lack of feedback.

Predictability: The determinate format for the use of
followers.

Unpredictability: The possibility that the masses interpret
the message outside the aimed context.

Control: The owner of the account determines the
supervision.

Loss of Control: The social media platforms itself controls
the users of the media.

How social media still continue to enchanting in a world where all the mystery is gone? Although the rationalized systems lead to deterioration of enchantment, that systems also create paradoxical and simultaneous new types of enchantment. This disenchanted structure creates another kind of enchantment. Disenchanted structures do not destroy fantasies, but instead of old fantasies, replaced by more contemporary ones (Ritzer, 2016, p. 160-161).
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NEWS PRODUCTION PROCESS AND GATEKEEPING /
HABER ÜRETİM SÜREÇLERİ VE EŞİKBEKÇİLİĞİ
Lale Dündar1

Abstract
Although the term “news” is generally perceived as the events or the speeches occurring in the world, it is not
possible to categorize all events or speeches as news. Media professionals called “Gate-Keepers” are the ones who
decide whether the events, speeches have news value or not. After evaluating the “newsworthiness” of the stories,
the “Gate-Keepers” decide which stories to be publicized through the news. This study tries to present a literature review on the “Gate Keeping Theory” and asks the question: In what circumstances do journalists attribute
news value to the news stories. Focusing on the factors affecting the decision-making process of journalists, this
study gives an idea of how the news industry works and the limitations of journalists and also underlines the concept of the news value.
Keywords: News, Gate Keeping, News Value, Journalist.

Giriş
Haberler, tarihten bu yana toplumlar için en önemli enformasyon kaynaklarının başında gelmiştir. Haberler olan
bitenden haberdar olunmasını sağlamanın dışında, ilgili toplumların bahsi geçen olaylar, konular ya da söylemler üzerine ne düşüneceği ve toplumsal gündemin nasıl şekilleneceği konusunda da belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu yönüyle haber, toplumsal bir üründür. Haberleri kamuoyuna sunan medya, kamunun gündeminin belirlenmesindeki en önemli araçlardan biridir. Bu bağlamda haber, toplumu etkileme yönüyle stratejik bir üründür.
Günümüz haber endüstrisi göz önünde bulundurulduğunda, haber stratejik bir ürün olmanın yanı sıra ticari bir
ürün olarak da değerlendirilmektedir. Kamu yayıncılığı yapan kuruluşlar dışındaki yayıncıların temel gayelerinden
biri de kar elde etmektir. Alınıp satılabilen bir meta değerine sahip olan haber, bu anlamda kar elde edilmesini sağlayan bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca haber üretiminin de bir maliyeti vardır ve yayıncı kuruluşların
pek çoğunda en azından bu maliyetin çıkarılması beklentisi hâkimdir. Buradan hareketle ticari bir ürün olarak haberin, reklam endüstrisiyle ve bilhassa reklam verenlerle ilişkisi haberin bağımsızlığı bağlamında sorgulanmaktadır.
Haber, tarihten bu yana pek çok farklı coğrafyada tartışılan ve eleştirilen bir olgudur. Haberin taraflı olduğu, haberin ilgili olayı yeterince doğru anlatamadığı, haberin hatalı ya da kasıtlı verildiği, bazı konuların hiç haber yapılmadığı gibi çeşitli eleştirilere hemen her dönemde ve her coğrafyada rastlamak mümkündür. Aynı olaya ilişkin
haberin çeşitli yayın kuruluşlarında birbirinden çok farklı şekillerde ele alındığı bilinmektedir. Haberler, farklı yayın kuruluşlarında yalnızca sunum şekilleri ile değil, sunuş sırasıyla, sunuşa ayrılan alanın büyüklüğü ya da sürenin uzunluğuyla, haber içerisinde öne çıkarılan bilgilerle de ayrışabilir. Haberin neden öyle değil de böyle yapıldığı,
1 Başkent University
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haberin kimin bakış açısıyla verildiği, bazı haberlerin neden hiç verilmediği ya da bir olayın haber değeri taşıyıp
taşımadığına kimin karar verdiği sorulduğunda verilecek cevap; eşik bekçileridir.
Haberciliğin temel iddiası; olanı olduğu biçimde aktarmak, gerçeği yansıtmaktır. Bu doğrultuda “haber 5N1K olarak
formüle edilen Ne oldu?, Nasıl oldu?, Nerede oldu?, Neden oldu?, Ne zaman oldu?, ve Kim/Kime yaptı? sorularına
yanıt vermek için üretilen ve bu sorulara yanıt verdiği iddiasında olan bir içerik türüdür ” (Çınar, 2013, s. 139).
Tokgöz (2003, s. 192) haberin genellikle bir fikre, soruna ve olaya dayandığını belirtir ve haberin aslında fikirler
ya da sorunların hikâye edilmesi ya da özetlenmesi yoluyla elde edildiğini ifade eder. Bu durumda özetleme işlemi
habercilik için önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Hangi olayın hangi unsurlarının özetleme esnasında
eleneceği ya da hangi unsurlarının ön plana çıkarılacağına da yine eşik bekçileri karar vermektedir. Özetleme işlemi, sözlü, yazılı ve resimli olarak yapılmaktadır. Yani eşik bekçileri tarafından kurgulanan bir haber metni kadar, bir haber fotoğrafı da olayı özetleyebilir. Bu noktada eşik bekçisinin hangi kriterleri göz önünce bulundurarak bir seçme ve eleme işlemi yaptığı önem kazanmaktadır. Haber gibi stratejik bir ürünü topluma ulaştırırken,
içerik seçiciliği görevini üstlenen eşik bekçileri ne kadar bağımsız, ne kadar tarafsız olabilmektedir? Eşik bekçileri
haberleri olduğu gibi mi, yoksa ideolojik, ticari, politik, bireysel süzgeçlerden geçirerek mi topluma sunmaktadır?
Bu çalışma benzer sorular eşliğinde, eşik bekçiliği teorisine odaklanarak bir literatür taraması yapmakta ve gazetecilerin hangi olaylara, hangi şartlarda haber değeri atfettiğine ilişkin bir sorgulama yapmaktadır. Gazetecilerin karar verme süreçlerinde etkili olan faktörlere odaklanan bu çalışma, haber endüstrisinin nasıl işlediğine ve gazetecilerin sınırlılıklarına yönelik fikir vermekte, aynı zamanda “haber değeri” kavramını da mercek altına almaktadır.

Eşik Bekçiliği Kavramı
Eşik bekçiliği kavramı ilk olarak Alman asıllı Amerikan sosyal psikolog Kurt Lewin tarafından ortaya atılmıştır.
Lewin kavramı ortaya koyarken bir ailenin yemek masasına gelen yiyeceklerin nasıl seçildiği örneği üzerinde durur.
Lewin’e göre bir eş ya da annenin yemek masasındaki içeriğe nihai karar verici olarak görevi aslında eşik bekçiliğidir
(Lewin, 1943, s. 40). Hangi yemeğin pişirilip sofraya servis edileceğine karar veren ve seçme eleme işlemini yapan
kişi eşik bekçisi olarak tanımlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrası sosyal değişim araştırmaları sırasında, ailenin
mutfak harcamalarına yönelik karar mekanizması çalışmalarında kullanılan bu teori (Mutlu, 1998, s. 122) daha
sonra medya ve iletişim çalışmalarında da kullanılmış ve Lewin’in asistanı olan David Manning White tarafından
1950 yılında gazeteciliğe uyarlanmıştır. Kurt Lewin, çalışmaları sonunda ortaya koyduğu “Kanallar ve Eşikbekçileri Teorisi” ile yiyeceklerin değişik “kanallardan” geldiği ve ancak belirli “kapılardan” geçebildiği taktirde ailenin
sofrasına ulaştığı bir model tasarlamıştır. İlk versiyonunda bu model “Eşikbekçisi” terimini yiyecek satın alan, getiren ve yemeği hazırlayan kişiler için kullanılmıştır (Shoemaker & Eichholz, 2001).
Eşik bekçiliği teorisi, aile içi gıda harcamalarıyla ilgili karar alma sürecindeki gibi bir sürecin enformasyonun dağılma sürecinde de geçerli olduğunu varsaymakta ve haber içeriğinin de belirli kanallardan geçtikten sonra bireylere ulaştığı görüşünü savunmaktadır. Eşik bekçileri, hangi olay ve olguların kamuoyuna ulaştırılacağının yanı sıra,
bunların ne şekilde kurgulanacağına da karar vermektedir (Bittner, 1996, s. 453). Eşik bekçiliği teorisi, kitle iletişim araçlarında haberlerin toplanması, seçilmesi ve kitlelere ulaştırılması aşamalarında örgüt içerisinde görevli kişilerin etkili olduğu varsayımına dayanmakta ve özellikle haberlerin seçimi sürecinde bazı olay ve olguların göz
ardı edildiğini ortaya koymaktadır.
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Kitle iletişim araçlarına her olay ulaşmamakta, ulaşanların da hepsi haber haline dönüştürülmemektedir. Bazı haberler kamuoyuna ulaşma şansı bulamamaktadır. Ulaşanlar ise eşik bekçilerinin süzgecinden geçerek, kurgulanmakta ve eşik bekçilerinin denetimi altında kamuoyuna ulaşmaktadır. Eşik bekçiliği kavramının en yoğun biçimde
görüldüğü alan haber medyasıdır. Haber yazım sürecinde ve haber hedef kitleyle buluşuncaya dek farklı ellerin
dokunuşuyla şekillenmektedir. Muhabir, editör, birim şefi ve belki yayın yönetmeninin de dahil olduğu editoryal
süreçlerde farklı süzgeçler devreye girmekte ve olaylar dil pratikleri ile yeniden inşa edilerek, haber metni haline
getirilmektedir. Kitle iletişim araçlarında görev yapan yazı işleri müdürleri, genel yayın yönetmenleri ve yayın kuruluşunun sahibi eşik bekçisi rolünü üstlenebilmektedir. Ancak eşik bekçileri kimi zaman kurum dışından kimseler de olabilmektedir (Becker & Roberts, 1992, s. 453). Mutlu’ya göre (2010, s. 34) eşik bekçiliği resmi olmayan bir kanı önderince ya da resmen yönetsel veya editörlük makamına atanmış kişilerce de icra edilebilmektedir.
Resmen atanmış kimseler, gazetelere veya radyo yayınlarına nelerin girebileceğinin belirlenmesinde çok önemli
bir rol oynamaktadır.
“Medya kurumlarında haber üretim sürecinde neyin haber olacağına ya da olmayacağına karar vermede eşik bekçisi kavramsallaştırması önemlidir. Eşik bekçileri, haber üretim sürecinin ilk aşamasında kararı alan insanlardır.
Haber kanalının eşiğinde yer alan bu insanlar, eşiği aşacak ve kanal aracılığıyla izleyiciye ulaşacak olan, kendilerine haber olmak üzere gelen olayların seçimini yaparlar. Hangi olayın hangi sırada ve ne süreyle haber olacağına
karar verirler” (Yaylagül, 2008, s. 73). Bu süreç toplumun olaylar hakkındaki algıları, değerlendirmeleri, bilgileri
hakkında belirleyici olmaktadır. Eşik bekçileri alıcıya ulaşan mesajları kurgulamakta ve nihai haline getirmektedir. Maxwell E. McCombs ve Donald L. Shaw’un ortaya koyduğu gündem belirleme modeli, medyanın kamuoyunun gündemini belirlediğini öne sürmekte ve okurun pasif konumundan bahsetmektedir. Mutlu’ya göre ise,
hangi enformasyonun iletişim zincirinden geçeceğini ve ne ölçüde aslına sadık olarak yeniden üretileceğini kararlaştıran kişiler ya da kurumlara eşik bekçisi denmektedir (Mutlu, 2010, s. 96).
Rigel (2000, s. 22) eşik bekçiliğini, içerik seçiciliği olarak tarif etmekte ve haber organizasyonlarına günde yüzlerce haber, görüntü ve fotoğraf gelmesine rağmen, haber organizasyonlarının bunların içinden bazılarını seçerek,
haber akışını sağlayan kapıyı açtıklarını ya da bazı haberlerin dışarı sızmasını önlemek için kapıyı kapattıklarını
ifade eder. Rigel ayrıca yayın platformunun kısıtlılıklarından bahsetmekte ve zaten her içeriği yayınlamanın da
imkansız olduğunu dile getirmektedir.
David Manning White’ın, medyaya uyarladığı eşik bekçiliği teorisini A.Z. Bass yeniden gözden geçirerek, iki aşamalı bir modelle açıklamıştır. Robinson ise eşik bekçiliği araştırmalarını fert merkezli araştırmalar ve sibernetik
araştırmaları şeklinde ele almıştır (Işık, 2014, s. 89). Böylece teori sadece gıda sektörünü açıklamakla kalmamış,
medya ve özellikle haber sektörünü anlamak için de önemli bir katkı sağlamıştır.

Haber Değeri ve Eşikbekçiliğini Etkileyen Faktörler
Pek çok eylem ve söylem, eşik bekçileri tarafından “haber değeri” olmadığı gerekçesiyle hedef kitlelere ulaşmamaktadır. Eşik bekçilerinin haberleri seçme ve eleme sürecinde başvurduğu temel kriter, ilgili olayın “haber değeri” taşıyıp taşımadığıdır.
Yukarıda da bahsedildiği gibi, eşik bekçiliği teorisini ortaya koyan David Manning White’ın yaptığı çalışmalar, bir
olaya haber değeri atfedilmesinde esas belirleyicinin, editörün kişiliğinden kaynaklanan unsurlar olduğunu savunmaktadır. White 1949 yılında Amerika’nın orta batısındaki bir şehirde günlük 30.000 tirajla yayınlanan Peoria
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Star gazetesinin seçici editörüyle haberleri seçmesinin veya elemesinin sebeplerine dair yaptığı araştırmada, bazı
haberlerin reddedilme ya da onaylanma gerekçelerine odaklanmıştır. Yayın kararındaki eşikbekçiliği mekanizmasını inceleyen White, 1949 Şubat ayının bir haftası içerisinde Associated Press, United Press International ve International News Service mahreçli haberlerin, gazete tarafından reddedilme veya onaylanma gerekçeleri üzerinde
durmuştur (Küçüközyiğit, 2014, s. 32).
Bir hafta boyunca üç farklı ajansın haberlerini inceleyen editor, bunların ancak onda birine gazetesinde yer vermiştir. White’ın çalışmasına göre bu eleme seçme sürecinin üç temel gerekçesi bulunmaktadır Bunlar:
1- Eşikbekçisinin kişisel duygu ve değerlendirmelerinin etkili olması
2- Haberi basmak için yeterli alan olmaması
3- Haberin daha önce yayınlanmış olması (White, 1950, s. 383-390).
White’ın çalışması haber seçiminde en önemli unsurlardan birinin editörün kişisel özelikleri olduğunu ortaya koymuştur. Buna göre, editor, kişisel özelliklerine uygun bulmadığı, dini ya da politik inancıyla ters düşen haberleri
eleyebilmekte ve yayınlamayabilmektedir.
Narmanlıoğlu’na göre, (2016, s. 158) medya çalışanlarının kültürleri, yetiştikleri coğrafya, ait oldukları din, mezhep ve etnik köken, aldıkları eğitim, cinsiyetleri, mesleki tecrübeleri, kişisel yetenekleri gibi öznellikleri, toplanmasından insanlara sunumuna kadar farklı aşamalarda katkıda bulundukları haberin dokusuna etki etmektedir.
Bireyin sahip olduğu kişisel yargılar ve değerlendirmeler de kuşkusuz içinde yetiştiği aileden, toplumdan beslenmektedir. Atabek’e göre, (2002, s. 225) insanlar belirli konularda düşüncelerini oluştururken kendi kişisel özelliklerinden, içinde bulundukları gruptaki etkin kişilerden, toplumun siyasal ve kültürel yapısından, kırsal veya kentsel yerleşim birimlerinde yaşamak gibi çevresel unsurlardan etkilenmektedir. Çebi’ye göre (1996, s. 248) haber
seçimi kurgulanması ve sunulması aşamalarını içine alan ve eşik bekçiliği süreci olarak da ifade edilebilen söz konusu süreç içerisinde, eşik bekçilerinin kişiliği, dünya görüşü, tercihleri, ön kabulleri, peşin hükümleri, kognitif
önsezileri, sezgileri, değer yargıları, eğilimleri, ilgileri, tutumları, ahlak ilkeleri, düşünme çerçeveleri gibi bağımsız
değişkenler rol oynamaktadır. Ayrıca mesleki, kurumsal, geleneksel, tarihi, sosyal, siyasi, iktisadi ve kültürel değerler sistemindeki aracı değişkenler de bu sürece etki etmektedir.
Ancak haber değeri kavramı da farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Örneğin Oya Tokgöz’e göre haber değeri kavramı beş başlığa dayandırarak formüle etmiştir. Buna göre bir olayın haber değeri taşıması için; zamanlılık, yakınlık, önemlilik, ilginçlik, sonuç gibi unsurlara sahip olması beklenir (Tokgöz, 2003, s. 199). Yeni olan, yakında
olan, sonuçları toplumun çoğunluğunu ilgilendiren ve etkileyen, ilginç bulunan olayların haber değeri diğer habere göre daha yüksektir. Peki ama bir olayın ilginç olup olmadığına, önemli olup olmadığına kim karar vermektedir? Elbette ki eşik bekçileri. Her bir eşik bekçisi, kendi kişisel normlarını belirlerken kuşkusuz içinde yaşadığı
toplumdan etkilenmektedir.
Diğer yandan, Rigel, “Neyin haber olduğu ve gazete içinde yer alacağı konusunda bilimsel bir formül yoktur der
ve ekler: “Haber toplama ve yazma sürecinin belirli aşamalarında birçok karar verilir. Bu ayrım sistemi sonucunda
medya organizasyonu, yayın kimliğinden ve yayın politikasından sapma yapmadan çalışmasını sürdürür” (Rigel,
2002, s. 24). Haber değeri kavramının soyut bir kavram olduğuna değinen Girgin ise, bu kavramı şu şekilde ele
almıştır: “Birçok haberci için haber değeri, tanımlayamayacakları, ancak bir olayla karşılaştıkları zaman haber değeri taşıyıp taşımadığını anlayacakları soyut bir kavram gibidir” (Girgin, 2003, s. 79). Bu yaklaşımlardan, haber
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değerini oluşturan etmenler içinde, kurumun bakış açısının da en az bireysel bakış açısı kadar önemli ve etkili olduğu ortaya çıkmaktadır.
Haber seçimi kararı sürecinde en önemli belirleyicinin kişisel özellikler olduğunu savunan eşik bekçiliği kuramı, yayıncı kurumun yapısı, çevresi ve ülkenin politik yapısı gibi unsurları göz ardı ettiği gerekçesiyle eleştirilmiştir. Reese
gibi isimler eşik bekçilerini etkileyen faktörler arasında kişisel değerlendirmeler dışında kalan diğer faktörlere de değinmişlerdir. Zira eşik bekçisinin kişisel normlarını belirleyen tek unsur içinde yaşadığı toplum ya da aile değildir.
Eşik bekçisinin bir parçası olduğu medya organizasyonunun çeşitli hassasiyetleri de bu süreçte belirleyici olabilir.
Reese (2001, s. 173-187), gazetecilerin kararlarına etki eden faktörleri mikrodan makroya doğru sıraladığı “Etkiler
Hiyerarşisi” modelini geliştirmiştir. Reese’e göre bu etkiler şöyle sıralanır: Birey olarak medya çalışanından kaynaklanan etkiler, haber yapısı ile mesleki norm ve pratiklerden kaynaklanan etkiler, medya organizasyonunun kurumsal yapısından kaynaklanan etkiler, medya kurumu dışından kaynaklanan etkiler, ideolojiden kaynaklanan etkiler.
“Eşik bekçilerinin hangi konuları niçin haberleştirdiği ya da haberleştirmediği konusunda literatürde üç temel yaklaşım bulunmaktadır. Bunlar: gazetecinin karakterinden kaynaklanan sebepler, medyanın kurumsal/organizasyonel
yapısından kaynaklanan sebepler ve ideoloji gibi tüm bunları kapsayan ancak açık bir şekilde de tanımlanamayan
diğer sebepler ” (Deniz ve Özel, 2018, s. 17).
Editörün kişisel özelliklerinin yanı sıra bağlı bulunduğu medya kuruluşunun yayın politikası da kuşkusuz haber
üzerinde etkilidir. “A olayını farklı çizgideki medya kurumları, haberlerinde farklı sunabilir; ama ideolojik olarak
farklı sunabilir. Bu durumda medya kurumlarının bağımlı oldukları ideolojik atmosferden söz etmek mümkündür.
İdeolojik atmosfer, bir medya kurumunun, haberin söyleminde ideolojik üretim yaptığını ve ideolojik üretimin yönünün medya kurumunun sahip olduğu ideolojik çizgiye paralel olduğunu ifade etmektedir” (Özer, 2011, s. 62).
White, Eşik bekçiliği sürecinde bireyi öne çıkarırken, kurumun öne çıktığı görüşünü savunan çalışmalara rastlamak da mümkündür. Bir görüşe göre, kişisel özelliklerin haber kararındaki etkisi nedeniyle yayıncı kuruluşlar,
personel seçimini özenle yapmakta ve ilgili kuruluşun yayın politikasıyla uyumlu personel seçme çabası gütmektedir. Herman ve Chomsky’ye göre (2006, s. 15) genel yayın politikasıyla uyumlu bir çizgide yayın yapılabilmesi;
kaba müdahaleye değil, uygun çizgide düşünen personelin seçilmesine dayanmaktadır. Farklı alanlarda görev alan
habercilerin kurum politikasıyla uyumlu öncelikleri ve haber değeri kriterlerini içselleştirmeleri sağlanmaktadır.”
Herman ve Chomsky haber seçme ve eleme sürecine ilişkin ekonomi politik bir yaklaşım geliştirmiştir. Bu modele göre, eşik bekçileri üzerinde sermayenin yoğun etkisi bulunmaktadır. Bu yaklaşımda ilgili yayın kuruluşunun
mülkiyet yapısı, reklam verenle ilişkisi, medyanın hükümet ve iş dünyası ile ilişkileri gibi unsurlar da eşik bekçiliği sürecinde önemli unsurlardır (Herman & Chomsky, 2012, s. 72). İrvan da, medya dışı işler yapan medya patronlarının hakimiyetindeki bir alanda, muhabir ve editörlerin bağımsız olamayacağından bahsetmekte ve patronun çıkarlarının haber seçiminde öne çıkacağını ifade etmektedir. İrvan’a göre, (2003, s. 76) “Günümüz medya
patronları medya dışı sektörlerde önemli çıkarları bulunan iş adamlarıdır. Bunlar sahip oldukları medya kuruluşlarını, başka alanlardaki özel çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla bir silah olarak kullanabilmektedirler. Bu
tür çıkar çatışmalarının önlenebilmesi için gazetecilerin özerkliğinin sağlam bir şekilde güvence altına alınması gerekmektedir. Kurum içi özerkliğin olmadığı bir medya kuruluşunda çalışan gazetecilerin patron çıkarlarını tehdit
edebilecek haber yapmaları mümkün değildir”
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Günümüzde yapılan pek çok araştırmada gazetecilerin, patronun ya da kurumun çıkarlarını zora sokacak haberler
karşısında temkinli davrandığı ortaya çıkmıştır. Yukarıdan herhangi bir müdahale olmaksızın gazeteci kendini kurumun kalıbına sokabilir ve oto sansür yoluyla kuruma zarar vermeyecek şekilde haberleri formüle edebilir. Haber
merkezlerinde katılımlı gözlem çalışması yapan İliç (2015:63) de, haber merkezlerinde dolaylı denetim mekanizmalarının kendini gösterdiğini belirtmiş ve saptamalarını şu şekilde dile getirmiştir: “Kanalda gerçekten de liberal kuramın iddia ettiği gibi, muhabirler üzerinde doğrudan bir müdahale yoktur. Ancak bu, muhabirlerin denetlenmediği anlamına gelmemektedir. Doğrudan denetim süreçlerinin yerini dolaylı kontrol mekanizmalar almıştır.
Üretim sürecini belirleyen yeni kontrol mekanizmaları doğrudan müdahaleleri gereksizleştirmiştir.”
Gazetecinin patronuna ya da çalıştığı kuruma zarar vermekten endişe etmesi, işini kaybetmekten, dışlanmaktan,
hedef gösterilmekten korkması ya da çeşitli cezalarla karşı karşıya kalabilme ihtimali gibi durumlar da yine gazetecinin haberleri seçme, eleme ve formüle etme süreçlerinde etki edebilmektedir.

Sonuç
Kurt Lewin’in, haber üzerinde tek bir karar vericinin eşik bekçisi konumunda yer almasını öngören ve bireye odaklanan eşik bekçiliği kuramı sonraki yıllarda, organizasyonel yapıları da içine alacak şekilde genişlemiştir.
Haber üretim süreçleri ve eşik bekçilerinin rolü incelendiğinde bireysel konumları kadar, kurumlarının pozisyonlarının da habere etki ettiği açıktır. Her ne kadar gazetecinin kişiliği, dünya görüşü, değer yargıları, normları, ahlak değerleri, ön yargıları gibi unsurlar habere etki etse de, aslında tüm bunlardan daha da etkili olan bir başka
etmenden bahsetmek mümkündür. Mesleki, kurumsal, ticari, ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel ilişkiler yayıncı
kurumu zaten sınırlamaktadır. Dolayısıyla ilgili kuruluşta çalışan gazetecinin haber üretim pratikleri bu sınırlılıktan
etkilenecektir. Özellikle haberin sayfa sayısıyla sınırlanmak zorunda olduğu, baskı saati gibi sınırlamaların olduğu
geleneksel gazetecilikte, zaten tüm olayları haberleştirmek ve olayları olduğu gibi haberleştirmek mümkün değildir.
Diğer yandan dijital mecralarda, geleneksel medyada var olan sayfa sayısı gibi sınırlılıkların bulunmuyor olması
bu mecraların daha özgür ve sınırsız olduğu anlamına gelmemektedir. Zira dijital haber mecralarında her ne kadar yer- süre sınırlılığı olmasa da, bu platformlarda da eşik bekçilerinin sınırlılıkları mevcuttur. Kurumun kendisine dijital platformda biçtiği rol, okurun baskısı ve yorumları, tıklanma okunma -izlenme oranları gibi unsurlar
da göz ardı edilemez. Özellikle dijital platformlardaki haberlere ilişkin çalışmalar, okurun da burada eşik bekçisi
olarak konumlandığına işaret etmektedir. Örneğin Mutlu (1994, s. 122) “Mesajın hedefi olan insanlar da (okur,
seyirci ya da dinleyici) eşikbekçisidir. Onlar da kendi bireysel ihtiyaçlarına göre malzemeyi seçip yorum amak suretiyle bir eşikbekçisi olarak davranırlar” sözleriyle, okurun pasif bir konumda bulunmadığının altını çizmekte ve
okurun da artık eşik bekçisi olduğunu dile getirmektedir. Benzer şekilde Deniz ve Özel de (2018, s. 111) gazetecilikte dijitalleşmenin okurun haber üretim sürecine olan etkisini ciddi oranda artırdığını saptamış ve bunun sonucunda haber odasında iş pratiklerinin ve organizasyon yapısının yeniden şekillendiği sonucuna varmışlardır.
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INCREASING OF INTERPERSONAL
COMMUNICATION AND NO MOBILE PHONE
PHOBIA (NOMOPHOBIA) IN THE DIGITAL WORLD

Ayşen Temel Eğinli1, Neslihan Özmelek Taş2

Abstract
Along with the spread of virtual communication, there can be seen some changes in the form of interpersonal
communication. At this point, instead of face-to-face communication, virtual communication has started to be
preferred, virtual communication has increased the amount of communication between people thanks to its specification that people can use it at any time and anywhere. Increasing the amount of communication, constantly
reaching out to other people and communicating with them, has also created a new fear (phobia). When there
is no mobile device, the fear of getting out of contact/communication (nomophobia) has begun to influence people. In other words, nomophobia refers to the fear, and anxiety that experienced by individuals being deprived
of interpersonal communication as a result of their lack of access to these devices (smartphones, tablets, pocket
computers, etc.) (Sırakaya, 2018). As a result of the researches about how modern communication tools create
good and bad effects on people’s lives, it has been determined that virtual communication has effects on feelings
and habits in a good and bad sense. While good aspects focus on ease, comfort, and availability, bad aspects are
expressed as addiction, fear and anxiety as a result of not using these devices (King et al. 2013). These devices,
which allow people to communicate with each other without interruption, make them dependent on other individuals, so they can not live without mobile phones. In this study, the interpersonal communication of individuals that they create by using their mobile phones, the positive and negative effects of interpersonal communication, and the nomophobia developed in this direction will be examined. In this context, it is aimed to explain
the relationship between the establishment of interpersonal communication by using mobile devices and the effects on this communication and nomophobia by using face-to-face interview method with 10 people who will
be determined by snowball sampling method from graduate students.
Keywords: Nomophobia, Interpersonal Communication, Smartphone.

Introduction
With the rapid development of information and communication technologies, the forms of communication among
people have also changed. Nowadays, when face to face communication is gradually decreasing, people realize
their needs such as phone calls and messaging via smart phones with advanced features that combine with internet applications such as e-mail, social media and location based services. Every moment of our lives is now dependent on digital. There are many reasons that have made us dependent on mobile devices in daily life, such as
the ability to use, SMS or e-mail instead of mail, the possibility of providing a video call with a single click when
1 Ege University
2 Ege University
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you miss a person who live away, or getting acquainted with new ones with a single keystroke, following almost
all social media channels and creating social identity, speaking through mobile devices, chat, apart from the game
and business tracking, shopping, photo / camera, etc. (Polat, 2017, p.165). These mobile devices, which enable
people to connect with each other at the touch of a finger, cause them to feel ‘Alone and Uninhabited’. Instead of
establishing a ‘Healthy Relationship‘, the family relationships of people who choose to use mobile phones continuously can be damaged. Because these smartphones prevent direct face-to-face communication between people
and do not provide eye contact (Rengaswamy, 2019, p.93).
As specifications stated the above, the use of smartphones increases and people experience intense anxiety and
distress when they cannot use them (Yıldırım & Correia, 2015, p.136). Mobile phone use is part of everyday
life and is one of the most popular devices to communicate with others. (Clayton, Leshner, & Almond, 2015,
p.119). According to a report by We are Social in January 2019, mobile phone usage worldwide reached 5.1 billion people. It is not surprising that the mobile application market is growing rapidly if 5.5 billion smart phones
are used in the world today (“Global Digital 2019 reports,” 2019). Another report belongs to Deloitte which is
a consultancy company operated a “Global Mobile User Survey”on 6 continents; to this research, including Turkey, 53 thousand 150 people from 33 countries have participated. In the research which provides important data
about where the mobile devices usage’s point has come; the number of users looking at the smartphone in a day,
Turkey exceeds the European 1.5 times average 48 with an average 78, according to the results of the study conducted two years ago, this period decreased by 2 minutes, the result that reached showed the phone screen has
been checked in every 13 minutes during the awake period (“Global Mobile Uers Research” 2018). In this case,
it is deduced that people have become increasingly dependent on their smart phones.

Interpersonal Communication and Nomophobia
Technology has changed our daily activities and behaviors to a great extent (Argumosa-Villar, Boada-Grau, &
Vigil-Colet, 2017, p.127). With this change, the usage of the smartphone also has changed the the way of access
to information and information sharing (Ahmed ve arkadaşları, 2019, p.77). The dizzying development of technology has made communication easier, but has also created new problems.The most pressing ones are physical
or health, psychological and social problems and one of the psychological problems is called nomophobia (Özdemir, Çakır, & Hussain, 2018, p.1519). Although nomophobia is a concept close to addiction / addiction problems, it is dealt with in the scope of phobias and is associated with irrelevant fears and negative mental and physical situations created by these fears. (Erdem ve arkadaşları, 2016, p.924). Mobile devices that allow people to
communicate with each other continuously, make them addict, so individuals cannot live without mobile phones. The adoption of smartphone usage has reached saturation level and has played a role in the dependence of
people with its complex functionalities and designs (Leung, 2008, p.93-94). This addiction led to the term nomophobia, which was defined as fear of leaving home without a cell phone (Aguilera-Manrique ve arkadaşları,
2018, p.2). Today, smart phones have become an important part of techno-culture, especially among the young
population whose primary need is socializing, interpersonal interaction and being liked. Research shows that nomophobia is rising worldwide and that more and more people are afraid of losing or not being able to use their
mobile devices (Muralidhar et al., 2017, p.1047). Individuals who exhibit nomophobic behavior, when they forget to take their mobile phones with them, worry when the battery is discharged or without mains and although
this is not included in the field of clinical psychology, there are studies on nomophobia (Gezgin, Çakır, & Yıldırım, 2018, p.215; Gezgin et al., 2018, p.359).
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In today’s technological world, borders are now blurred. People have had the opportunity to communicate with
their relatives on the other side of the world or other people they have never met before. Of course, technological
developments and its technological products the ones that create these opportunities.Thanks to computers, tablets
and smartphones, interpersonal communication has become timeless and non-spatial. People no longer have to
come together to communicate. However, although these technological developments have increased the number
of interpersonal communication globally, it is undeniable that they have brought along some disadvantages. Even
if they start to communicate interpersonal communication with increasing numbers of people by providing daily communication thanks to the smart phones that individuals can carry with them constantly, they cannot benefit from the positive aspects of face-to-face communication. Interpersonal communication is an social sciences
discipline that included in sociology, psychology, social psychology and communication. As a fundamantel perspective, interpersonal communication is a process that two people exchange meanings between them (Gürüz&Temel Eğinli, 2008, pp.49-50).
Table 1. Basic Elements of Interpersonal Communication
People

The Senders and recipients of a communication message

Messages

The Content of communication

Channels

The media through which messages travel

Noise

Interference with the ability to send or receive messages

Feedback

Information received in exchange for messages

Context

The Environmental, situational, or cultural setting in which communication takes place

Effect

The result of a communication episode

Source: Interpersonal Communication: A First Look https://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/AGON_MA_25847.pdf reached at 10.04.2019.

The interpersonal communication elements mentioned in Table 1.have been transferred to the virtual environment along with the smartphones. Smartphone users send messages via phones, external factors such as internet
outages create noise, applications such as instagram and watsup are form communication channels. Nomophobia
is called discomfort or anxiety caused by inability to use a smartphone (King et al., 2013, p.141). 21. Nomophobia, which is considered to be the emotion-state disorder of the 21st Century (Chico, Maldonado, & Moreno,
2018, p.117-118) is a modern-era phobia and a by-product of interaction between people and new technologies
(King, Valença, & Nardi, 2010, p.52). Nomophobia is a new phenomenon and has not been studied much and
is trying to be understood and there are very few studies on this subject (Arpaci, 2019, p.97). Studies which had
done have revealed the presence of nomophobia (Gutiérrez-Puertas et al., 2019, p.80). The English equivalent
of “nomophobia”, which is derived from the abbreviation no mobile phone phobia is ”fear of staying without
smartphone (Erdem, Türen, & Kalkın, 2017, p.3). The term was first used in a study conducted by the Post Administration in England to investigate concerns of mobile phone users in 20083and in this study which conducted on more than 2,100 people, 53% of the individuals had shown a finding of nomophobia anxiety (Izzamuddin et al., 2017, p.7612). In other words, when the concept is considered in broader terms, nomophobia can be
3 Berkshire (United Kingdom), February 16, 2012: Nomofobi, first described in 2008 (the fear of breaking away from a mobile phone
connection, is reported to have increased sharply in the UK. In a survey of 1000 people using OnePoll, two thirds of the respondents
appeared to be living without a cell phone or fear of losing their phone. The study was sponsored by SecurEnvoy.
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defined as the state of fear that people live far away from the mobile devices (smart phones, tablets, pocket computers, etc.), or can not reach them and as a result of this being not able to have interpersonal communication
(Sırakaya, 2018, p.715 ).

Figure 1.The subjects related to Nomophobia (Durak, 2018, p.5-6)

According to the Figure 1. The subjects which are related to the nomophobia are demographic variables, social
anxiety, social media usage, locus of control, loneliness. In addition to this when the figüre is considered nomophobia measured through “Nomophobia severity index-self rated version” and “Nomophobia questionnaire”. Figure indicates that the nomophobia concepts theoretically related to”Attachment theory, Uses and Gratification
Theory, Compensatory internet use Theory, Social Cognitive Theory.” The sub-factors of nomophobia are;
- Not being able to communicate,
- Losing connectedness,
- Not being able to Access information,
- Giving up convenience.
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Figure 2.The subjects related to Smartphone Addiction (Durak, 2018, p.5-6)

When the Figure 2. considered smart phone addiction theoreticaly related to the “Attachment Theory, Uses and
Gratification Theory, Compensatory internet use theory, Social cognitive theory, Internet addiction theory and
the Relational dialectics theory. On the otherhand, the Figure 2. States that, there are topics related to the smart
phone addiction, these are the characteristics of children and the characteristics of parents. According to Durak’s
(2018) research among the literature smartphone addiction is measured through; The smartphone addiction inventory, mobilephone use questionnaire, smartphone addiction scale, test of mobile dependence, problematic use
of mobile phones, mobile phone involvement questionnaire, problem cellular phone use questionnaire, problematic mobile phone use questionnaire, mobile phone dependence questionnaire. And also, there are many sub-factors
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of the smartphone addiction which can be seen on the Figure 2. Actually, most of them are also related to the nomophobia. Nomophobia is considered to be the technological development of virtual communication and a disorder of the modern world arising from these developments (Olivencia-Carrión et al., 2018, p. 5). According to
the research conducted by King et al. (2013, p.140) on the communication of individuals in 2010, it has been
seen that modern devices which are produced as a result of technological developments contribute to the formation of feelings, symptoms and habits in the “good and bad” sense. While some of the good aspects are easiness,
comfort and convenience, the bad aspects are addiction, fear and anxiety that arise as a result of not using these
devices. According to Bragazzi & Del Puente, individuals with a nomophobia status show the following characteristics (2014, pp.156-157);
• Regularly using a mobile phone and spend a lot of time using the phone, have one or more devices and always
carry a charger;
• Feeling anxious or tense when lose the phone, if it is not close or disconnected, have finished charging and
trying to avoid as far as possible from places and situations where the use of the device is prohibited (such as
public transport, restaurants, theaters and airports);
• Always checking whether the phone screen has a message or a call (a habit called “message ringtone”by David
Laramie)
• Always keeping the phone switched on (24 hours a day);
• Prefer to communicate through new technology tools instead of face-to-face communication,
• It is considered as people who are exposed to debt or a large cost for using the phone.
If an individual’s frequency of nomophobic behavior increases, this situation adversely affects academic performance, motivation levels in the learning process and relationships with family and peers (Durak, 2018, p.2). In
addition, more and more people spend time on such activities in the work environment, neglecting their work-related duties and relationships with colleagues, so it leads to the being unemployment and the separation of employees from work (Cho & Lee, 2016, p.129; Aşık, 2018, p.26). The following conditions are expressed as signs
of Nomophobia (Öztürk, 2015, p.633):
• Losing a mobile phone or signal causes negative physical symptoms or the person never turns off the phone.
• The person is aware that the panic in which he / she is experiencing is an extreme response to the lack of signal or to the end of the charge.
• Obsessively checks if the mobile phone or mobile device is next to it,
• The concern of losing it is constantly present even if the mobile phone is in a safe place,
• Phobia has been going on for quite a long time and has a negative impact on one’s health or daily life.

Research on the relationship between increasing interpersonal communication and
nomophobia through smartphones
The purpose of the research is to understand the relation between nomophobia and interpersonal communication. Through the research, it is aimed to evaluate the usage of the smart phone of people and their usage for interpersonal communication purposes in terms of nomophobia. In this direction, research questions can be expressed as follows (Yildirim, 2014, pp.85-86) :
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RQ1: What is the relation between Nomophobia and Interpersonal Communication?
RQ2: How is the Nomophobia formed?
For this purpose, semi-structured interviewing was chosen as a research method. The research method of in-depth
interviewing is used to learn of individual perspectives of one or a few narrowly defined themes. The questions
used to guide the interview are often semi-structured, that is the researcher has formulated a set of questions that
all interviewees will be asked. Most questions in an in-depth interview are open-ended, allowing the interviewees
to decide if they want to give a short or long answer. The researcher is an active listener, encouraging the interviewees to give their account by using reflective listening, follow-up questions and probes, but also reflecting on
when it is appropriate – and not – to continue asking, and when it is time to close (Broneus, 2011, p.130). The
commonly understood and most basic purpose of in-depth interviewing is, indeed, to obtain rich data that will
add to our understanding of a context, case, or phenomenon (Minikel-Lacocque, 2018, p.1). The pattern of research is Phenomenology. This pattern is about phenomenons that people are aware of them but they do not have
information in-depth. In phenomenological researches the aim of the data analysis to find out the experiences
and meanings. For this purposes, the content analysis has been done for clarify the themes of phenomenon (Yıldırım&Şimşek, 2013, pp.78-81). In-depth interviewing has been conducted with 10 students who are studying
at Ph.D. or master degree in Communication Faculty of Ege University. The participants consist of 4 female and
6 male students. The mean age of 10 participants was 27,4 years; range 23-40 years. Participants were chosen by
using snowball sampling method. They were participated to research voluntarily. The approximate duration of
interviews was 30 minutes. The semi-structured in-depth interview guide was formed in the direction of “Exploring the dimensions of nomophobia: Developing and validating a questionnaire using mixed methods research”
study’s Appendix C section (Yildirim, 2014).

Results of Research
The categories which are generated in the direction of the data that obtained as a result of the investigation; The
usage aim, The meaning of smart phone, The worries of self or others, The effects of the smart phone. According
to the investigation questions five basic themes are formed:

The frequency of checking smart phone:
As a result of the Digital World, individuals are now carrying their smartphone almost always with them.
This situation has gradually begun to make them can not live a life without a telephone. Some of the answers of
the participants who stated that they usually check their phones very often during the day are as follows:
“I know I wake up at night and look at it, and I won’t be able to give it a time frequency…” (Female Participant-E.)
“Thirty minutes… I look at it whenever it comes to my mind…” (Male Participant-Ö.)
“Very often, I mean, when I wake up in the morning, first I look at the phone, so it’s like my window to be aware
of the world. News, agenda, my friends, what they have done, the situation of it in my life is important because
I’ve followed everthing from there.(Female Participant-M.)
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“I look at it for ten to fifteen minutes a day, even if I don’t look at the night when I wake up, the first thing I do
when I wake up in the morning is to check my phone.” (Male Participant-B1.)
“When I wake up at night, I always look at it, even while I am sleeping it stands beside my head…” (Female
Participant-S.)
“The phone is almost always in my hands because it is related to my profession.” (Male Participant-B.)

The usage aim of smart phone:
Smartphones which respond to almost all of our communication needs at every moment of our lives, have been
stated as a facilitating device for the lives of participants in many different subjects, especially in terms of their interpersonal communication needs. In this respect, some of the research participants gave the following answers:
“For communication and research purposes. Communication as follows, not emergency communication, so what
are you doing, how are you, daily conversation, what the close friends of mine have done, what or talk to my
boyfriend... How is going on or something like… not for information purposes, such as a daily chat. ... (Female
Participant-E.)
“Discussing with family, in-group communication, for interviewing and talking, social media purposes, who did
what, who has visited today where… at the most of the times for social media usage briefly.” (Female Participant-N.)
“I can provide my interpersonal communication here, respond to my messages, respond to messages by using social media, I try to use it actively and try to respond to everyone. (Male Participant-T.)
“In the context of interpersonal communication, it can be for the purpose of celebrating the birthdays of my
friends, when there is extraordinary news and if it concerns my friend I can inform her/him.”(Male Participant-Ö.)
“At the most of the time I use it for social media purposes, and to do research, not only for academic research, it
can be recipe or shoping…”(Female Participant-S.)
“I use it more for social media purposes, I don’t talk much by phone, I’m texting over watsup. Moreover, I use it
to keep up with the economy or the news, but mainly social media, instagram and Facebook…I mean, I use it
more for interpersonal communication.”(Male Participant-B1.)

The meaning of smart phone:
Smartphones, which are integrated in our lives as a result of technological developments, have become an indispensable part of everyday life for individuals and even a part of many of them. Almost all of the participants stated that they could not think of a life without it. It was seen that they could not understand or accept the idea of
not having a phone or forgetting at home. Some of their answers during the interview are as follows:
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“It sounds more like a daily routine than a need. Who shared what on social media? I have no fear what I missed. I follow a site more, a technological site, I follow the news from there and I wonder what happened.” (Female Participant-E.)
“I think as necessity and necessity, because of the purpose of communication and also some other operations are
easier to do here, for example, you can do the same operation with the phone instead of carrying a camera (Male
Participant-O.)
“I mean, like a limb, wherever I go it is with me… So this will be very extreme, but sometimes I take a break
even when taking a shower and I can press the home button and see what has appeared on the screen. (Female
Participant-E.)
“There are some things that the age requires, we live in the information age, everything has fashion and rules.
When you’re not. When you’re not aware of something, you’re off the agenda. They ostracize you.
You can fall into the position of being marginalized by yourself or by society, so it is an important requirement.
The phone is a kind of must for us, If you ask me if it is true or not, I do not find it very accurate, but it is necessary to keep up with the necessity of the age.” (Male Participant-B.)

The worries of self or others:
Nowadays, the use of smart phones is increasing and the use of these devices causes various psychological and
physiological results. In this case, families or friends may occasionally ask individuals to reduce their use of these
devices. However, they are experiencing various concerns if they are without telephones as a result of their excessive commitment to their phones.In this sense, some of the responses of the research participants are as follows:
“I mean, I am anxious in its absence, I am looking for it on me. I ask where it is.” (Female Participant-E.)
“In particular, my father warns me that my eyes can be distorted, because I can use it even while I am sleeping…”
(Female Participant-M.)
“When I don’t have a phone, I feel like I’m disconnected from the world, and I feel like I’m not going to hear
from anyone, I feel like I’m living in a cave.” (Female Participant-N.)
“I’ve never been without the phone, I’ve never experienced anything like that, I mean that if I forget it I come
back and get it. So I can actually feel more peaceful, but my communication is interrupted. Since I’m always talking to my family in daytime, I can worry about any lack. In other words, I can be concerned about the people
I care about.” (Male Participant-Ö.)
“I use my smartphone in all environments, actually I’m trying to control it. But I still have the phone in my hand,
but now I have my child 1 year old and I’m trying to hide my phone from him at home, When he’s awake, I use
it the way he can’t see it, or if there is nothing urgent, because his interest in the phone has increased. That’s why
I’m worried.” (Female Participant-S.)
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The effects of the smart phone:
There are both positive and negative aspects of smartphones that especially in the interpersonal communication
process, there can be seen the effects of it in every moment of their lives. Smart phones, which perform instant
communication, enable research on any subject, and even provide information about the health status of individuals, can make individuals addicted with overuse. In this context, some of the answers given by the participants are as follows:
“I’m always late to go everywhere. I’m responding to incoming messages, which makes me late. I mean, even
when I run to the bus, I turn around and look at the phone. It can do things like distraction, affect my communication, messages coming in succession, and this affects my communication with the other person, I can break
away from that conversation at that moment. (Female Participant-E.)
“It takes my time. You’re shrinking by people, here’s the last seen, like the blue tick ol I can get messages from a
person to the degree of heresy. For example, someone found my home from Google maps and threw me a photo
of it, someone who sent me messages like you would marry me…(Male Participant-H.)
“I think the interpersonal interaction in the sense of communication has finished because of it. Apart from the
real reaction to the other person, different answers can be given through emojis.” (Male Participant-O.)
“We use more whatsap in interpersonal communication, emojis can be used sometimes at the moment of messaging. I sometimes wonder if he did not use the emoji I can be worried if it is cold or distance me, whether it
may be a mutual problem. So as the experience, I had no problems but some of my friends when I did not send
emoji, they do not send me when I send they send, when I do not use it, there can be misperceptions. I feel like
I’m not writing sincerely and so sometimes I can feel myself the need to put the emoji. (Female Participant-N.)
“In general, I don’t think that the smartphone is very positive in personal relationships, I prefer face-to-face communication. But if I were without the phone, I would feel isolated, because I could have felt that maybe I was
isolated because I received information from there and gave information. In short, as a departure from social life.”
(Male Participant-Ö.)

Conclusion
In recent years, nomophobia has been seen as the most important phenomenon affecting the youth in the digital
world and in the virtual society. In this context, a large number of researches has been carried out. In a sense, nomophobia is defined as a technology-dependent disorder of the modern world. The ease of communication that
mobile phone offers to people, the opportunity to reach other people at any time, increased the interaction of
information and communication among people, but on the other hand, it reached the point of cannot live without it (Olivencia-Carrion et.al, 2018).
Results of many researches discuss whether there is a relationship between emotional stability and mobile phone
usage or not. Most of the researches show that mobile phone usage has disturbed emotional stability,
the reason for this is indirect communication which has been placed in there. People feel quite uncomfortable due
to indirect communication and may even turn into neurotic people (Amiel ve Sargent, 2004).
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Yildirim (2014), who examined the relationship between age and nomophobia, stated that young people between
the ages of 18-24 are more prone to nomophobia and 77% of this age group can be defined as nomophobic.
However, he has added that the group who are between 25-34 years, 68% of them are nomophobic. Interestingly,
mobile phone users people who are aged 55 and over are stated to be nomophobic users. The participant stated
that “I cannot even think that I am without a phone, even while I am sleeping it stands beside my head.” According to another participant, in fact, it is not a problem that this is very normal and that it is a feature of every age,
and it can be seen as a necessity, he stated that he might face exclusion when people did not comply with this situation. Madhusudan et.al. (2017) found that 97% of medical students were nomophobic as a result of their research with medical college students. With the development of mobile phone features, they believe that the incidence of nomophobia will increase even more. Although some of the participants in our study stated that they
preferred face-to-face communication while avoiding virtual communication, they also support the research data
by stating that the opportunities offered by mobile phone are indispensable and they are in a position to take part
in this communication even though they do not want to do so.
As a result of the research conducted with semi-structured in-depth interviews with the participants in order to
make sense of the relationship between interpersonal communication and Nomophobia, It has been found out
that individuals mostly communicate with their families, friends or working groups through their smart phones.
Participants who do not deny the benefits of face-to-face communication prefer to communicate via smart phone
because they are timeless and non-spatial. To be able to reach the information they want on any subject or in the
context of interpersonal communication with their phones, cause them to be positioned in the center of their lives. As a result of this situation, their families or relatives can criticize excessive phone use and worries about their
health. Participant of the research stated that as being the most important negative aspect of smartphones is “wasting time”, but they also stated that they could not think of a life without it.
The research was done by Argumosa-Villar et.al. (2017), in order to determine whether the nomophobia affects
young people in which dimensions (self-esteem, extroversion, conscientiousness, emotional stability, agreeableness, openness to experience, age, gender, etc.), found a positive relationship between nomophobia and extraversion. The reason for this is that people with extraversion personality have more social interaction and sociability
requests, moreover mobile phone usage facilitates communication and that’s why nomophobia is seen. One of the
important results of the research supports this. Participants stated that they felt isolated when they did not have
smart phones and felt as if they were away from social life.
Olivencia-Carrion et.al. (2018) examined the relationship between nomophobia, temperament, and personality.
As a result of the research, people who have Harm Avoidance feature prevent the high level of feeling of anxiety
in unpredictable situations by using the mobile phone, in particular, they were inclined to use mobile phones to
avoid situations of suffering, punishment, and frustration. In addition to this, it was found that people with Novelty Seeking were looking for new situations and rewarding signals, therefore they were impulsive, enthusiastic,
exploratory and curious for mobile phone and therefore more inclined to nomophobia.
King et.al. (2010) refers to this change of people as “man with the machine”, and states that the features of technology provide people such as comfort and convenience but on the other hand they cause behavioral dysfunctions such as social avoidance. King et.al. (2013) investigated the relationship between communication technologies
and the behavioral changes which have appeared thanks to the increasing of interpersonal communication. They
stated that the situation has emerged which is expressed as communication dependency or virtual environment
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dependency (nomophobia). Also they clarified that people have spent a lot of time on virtual communication by
escaping their social and personal relations that are in real life. The reason for this is that it is possible to mask
with virtual communication, thus reducing the sense of personal security and anxiety and conflict.
In the research, the participants stated that they mostly prefer virtual communication and written communication for interpersonal communication, especially if they have emotional content, they strengthen the correct understanding by supporting the meaning with using emoji. At this point, it can be stated that they are in an effort
to avoid conflict in communication and to protect the personal feeling area. However, one of the findings obtained in the study is that if the participants need to discuss with their family or group friends or if they want to
say something briefly and finish the communication, they said that, mobile phone and writing make it easier. In
a sense, they use it to avoid negative emotions.
Information and communication technologies have changed the communication behaviors, habits and trends of
individuals, groups and society. However, it required the redefinition of features related to create and maintain
interpersonal communication and social interaction. It has become possible to establish, maintain and terminate
interpersonal relations through a virtual environment. In this sense, the understanding created by people who can
not live without communication, and only communicate with whoever, at whenever and how much they want,
results in not giving enough value and importance to the interpersonal communication. As a suggestion for future research, it can be focused on increasing of interpersonal communication with the mobile phone usage and
the relationship between importance given to interpersonal communication.
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SOCIAL AND EMOTIONAL LEARNING SKILLS OF
DOCTORS IN HEALTH COMMUNICATION1
Miray Beşbudak2

Abstract
Health communication is a concept that gets a serious amount of attention with increasing necessity to create
interpersonal communication between doctors and patients, and also the relatives of patients as well. Effective
doctor-patient communication is necessary for treatment design based on the doctor-patient relationship. Unless
the quality of health service can be affected negatively if there is no trust and respect in the communication process. Much patient dissatisfaction and many complaints are due to a breakdown in the doctor-patient relationship. However, many doctors tend to overestimate their ability in communication during the treatment. Health
communication has the same process as interpersonal communication which requires at least two people to send
and receive messages. Face to face communication is the main way of communication in health issues. Communication partners in health communication are doctors and patients. As the number of people involved in communication increases, communication-based problems are inevitable. Indeed, doctors cannot have extra time and
effort to understand and satisfy patients’ needs because they also manage the concerns of the patients’ relatives.
Their daily routines in health service providing are so busy and they are responsible for too many decisions related
to regaining the health of patients. Doctors who are not aware of the emotional state of the patient and the patient relatives are usually in conflict and even challenging discussion. Unless communication cannot be initiated
correctly, it is difficult to improve communication quality in the continuing processes. Doctors should use social
and emotional skills to involve the patient in the most appropriate and effective treatment process, to deal with
problems that may occur at certain points, and not to compromise on their character and personality while performing all these. Social and emotional skills can be learned by doctors in the same way as working experiences.
These skills include basic interpersonal communication, problem-solving, managing with stress and increasing
self-value skills. Doctors who are both physically and cognitively dealing with the current density need to look at
communication strategies at times when they are stressed. Their professional or medical knowledge sometimes is
not enough. They need to use their social skills which learned and still developing during their working experiences. Doctors need to feel happy and hopeful in their busy and exhausting working routine, to communicate effectively and correctly, to get quick solutions to possible problems and to manage the stress which is a part of life.
Social and emotional learning skills have a positive influence on health communication. It is essential to study
communication and emotional level of doctors. Effective communication can be established by using social and
emotional learning skills in health communication.
Keywords: Health Communication, Doctor and Patient Relationship, Social and Emotional Learning.

1 This study was excluded from Ph.D. thesis. (ID No: 512637, Delivery date: June 2018).
2 Ege University
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Introduction
Health communication is a concept that gets attention to the increasing importance of communication nowadays.
Among the health communication partners are health professionals, patients, and patients’ relatives. The process
in which the patient’s relatives are also included an environment in which communication-based problems are
experienced. Indeed, doctors seem unnecessary to spend extra effort into communication and give attention to
cure more than the responsibility of the patients’ relatives to understand and satisfy their getting knowledge needs. Doctors who are not aware of the emotional state of the patient and the patient relatives have usually created
conflict and even discussion. Similarly, where communication cannot be initiated correctly, it is difficult to improve communication quality in the continuing processes of health. Doctors should use communication skills to
involve patients in the treatment process with the most appropriate and effective way of communication, to deal
with problems that may occur at certain points, and not to compromise on their character and personality while
performing all these. Doctors, who are both physically and cognitively dealing with the current density, need to
look at communication strategies at times when they are stressed. In addition to their professional knowledge, they
need to bring their social skills to the front. Doctors need to feel happy and hopeful in their busy and exhausting
working routine, to communicate effectively and correctly, to get quick solutions to possible problems and to manage the stress which is a part of life-related to health issues. While doing all of this, patients have some responsibilities too such as protecting and improving their health, arranging treatment, and sharing information to regain
and develop their health. During this development, social and emotional learning skills have positive influences.
Communication is a part of people’s lives, especially in social life which refers to the essence of who they are. Expressing personality in public is the aim of being part of society. Expressing emotions and needs are essential for
human as a social being. Information exchange is necessary for daily life, it points a difficult road to follow in order to reach the target. In this case, a direction or map is needed in some cases and the important points of this
map are interpersonal interactions. Communication within society is the basis of shared and created meanings,
symbols and behaviors. All behavior patterns are shaped by human life experiences and therefore they are changeable. For this reason, as in all communicative actions, beliefs, attitudes, and attitudes are also observed. Intervention efforts to change behaviors require communication actions, and it is predicted that there is a change in
the behavior of individuals who have a certain level of communication skills. By focusing mostly on the transfer
function of information exchange, change efforts are made possible by communication.
The principles of patient-centered medicine date back to ancient Greek times, also Hippocrates in the B.C. 5th
century. According to Hippocrates, four liquids in the body are very important for health. Their balance is thought to be preventing or improving diseases. These liquids are blood, yellow and black gall, sputum. These fluids
have been associated with air, water, fire and soil in the course of time (Çınarlı, 2008, p.10). At this point, nutrition has gained importance and it is believed that these liquids can be balanced by a balanced consumption of
foods. Accordingly, the use of four elements of food which are solid, liquid, cold or hot, increased to provide balanced nutrition. The alternative medicine, which is still mentioned today, has emerged in order to meet an important requirement in previous periods and is based on the foundations laid in this direction.
Developing technology, according to living standards, health protection becomes difficult, doctors and medical
professionals are in need. It should be remembered that the measures that can be taken at this stage are possible
with communication skills. Information exchange is a dominant communication model. It establishes the connection between the health provider and the patient. The physician must be in a patient-centered approach to the
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decision-making process during and after the entire treatment process. In this way, individuals provide the opportunity to practice with communication skills, get different information with each feedback, in other words, the beginning of the learning process. Health communication is a strategy used to inform the public about health concerns and to address important health problems in the public health agenda. Health information concerns about
health and communication concepts together and it becomes an interdisciplinary field of study. The use of mass
communication, multimedia and other technological innovations to increase the availability of useful health information have increased the importance of the individual and social aspects of health. Since the 19th century,
banners on health have been used to educate the public and to persuade them to lead a healthy life with the help
of mass communication devices and mostly on the Internet (Robertson, 2008, p.3). The socio-emotional development of an individual or his / her social and emotional well-being is of great importance in terms of maintaining a healthy and happy life. Otherwise, the life quality of individual and the level of satisfaction both from the
social environment and from the work environment decreases dramatically. Problems related to the socio-emotional development of the individual reduce the pleasure and desire of the individual to work performance, especially in business life. Social and emotional learning not only improves academic achievement but also increases
positive behavior. It improves the attitudes of doctors towards to institution and patients. Also, it decreases depression and stress due to working life. With effective social and emotional learning skills, physicians can productively use their communication skills, problem-solving skills, stress management skills, and self-esteem skills. In
both personal and professional life, it is possible to increase progress, development and job satisfaction.

Health Communication
Health communication is a field of science that generates information for the purpose of protecting, improving
and improving health by using tools, methods, and strategies of communication. Although the terms are different such as health communication, communication in health, communication in health institutions or communication in health services which are used in our country to express this area, the content of them are similar. It
is unclear which one will settle over time. However, the words that make up the terms are evaluated, there are
small differences in meaning. The reflections of the field of communication in health issues on daily practices, it
can be seen that reflection can be handled in three dimensions. First one is interpersonal communication dimension which is related to health workers’ communication with the patients and their relatives. Also, the interpersonal dimension is concern about the training of health workers. The second dimension is related to attitude and
behavior. Changing the unhealthy attitude and behavior of the people, developing a more healthy behavior is the
basic aim. The third one is marketing communications dimension. It is related to services and products in the
health sector. Health communication is not a concept targeted for healing people when they are sick. It is also a
preventing concept to inform the public about situations that treating health. Sharing information in the field of
health affects both the health institutions providing the services, the individuals who are aiming to reach the information, and the health as a service offered to the entire society. In the general sense of health; because of motivating individuals to inform the masses and lead to a healthier life, the points that intersect with the communication area arise. Within the scope of health communication, many issues such as giving information about the
disease and methods to protection from diseases or ways to reach the health information of the masses. Moreover, effective interpersonal communication, health promotion and public spots, health policy and increasing the
possibility of the health of the individuals who have lost their health are also subjects of health communication.
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The concept of health communication includes the necessary skills and abilities to enable individuals to maintain
their lives, to use these skills effectively in the environments where they communicate, and to provide them with
the necessary information or treatment. Communication process requires sender and receiver as people, a message
should be encoded to fit the proper channel and reach to receiver. In short, the process has a logical system. Without the source, it is not possible to have the receiver, the channel without the message, and the sharing without
feedback. In some cases, the content of these elements may change, but the location and task do not change. The
source may not always be a person, or the receiver may not always make the correct code. As a result, the progress and quality of communication are adversely affected, but the functioning of the process is not affected. As in
communication the same as health communication, there are elements to start the process and ensure continuity.
Health communication includes communication used in the field of healthcare and the provision of health services. Health communication is the form of communication with health-related individuals or related target groups
(Okay, 2016, p.11). Health communication is considered as a method to inform people about their health concerns and to update information about how they can manage situations related to health problems. Morely, since
it has a socially beneficial structure, the target of sharing information is not only individuals. The use of multimedia, digital platforms, communication tools and other technological innovations to increase the awareness of the
specific aspects of personal and social recovery to increase the usefulness of health information to the community.
Some studies have shown that health communication theories have a directive effect on health promotion, and
strengthens their health-related messages. These messages reach the masses via public spots or information brochures. People seek more information about health problems and encourage others to maintain healthy lifestyles
in some situations (Rimal, Lapinksi, 2009, p.247).
Health communication combines theory and practice, emphasizes practical processes for understanding communication and human behavior are variable. With this approach, it can be said that public health (diseases and environmental disasters) is investigating human behavior against the possibility of global threats. In the context of
interpersonal communication, especially face-to-face communication, the focus is on the difficulty of self-expression because of social-psychological factors. Analysis of interpersonal communication barriers are largely related
to the disruptions in physician-patient communication and focuses on their elimination (Becerikli, 2013, p.26).
Face to face communication process mainly includes the emotions of people and thoughts to express a number
of obstacles due to transfer rightly to experience the difficulties, misunderstanding, and fear. The need for a healthcare provider, in other words, a doctor, may cause healthcare professionals to be reluctant to properly communicate about their feelings and thoughts to those of their patients. It is common to use fear element especially in
the persuasion process in health communication. Fear motivates people to be more curious about health issues,
especially the times that they lost their health. They are eager to get information about the cure or the ones that
can cure effectively. For this reason, mass media is an important tool for health communication. Since the positive effects of visual elements on people’s perception and attention are known, certain mass media are actively
used. In health communication, various message strategies are used in order to enable people to recognize their
health risks, to develop their own health, to reach early diagnosis and treatment and to decrease their health risks.
These messages are conveyed to people by using various communication channels mostly the channels that people who are expected to need information will be exposed to and the channels where the information can reach
these people are selected (Çınarlı, 2008, p.144). At this point, the media becomes an effective factor in the health of the people and it is the transfer of information. Nevertheless, the media has a role to transfer all news and
health-related content to the public.
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Health, Patient and Communication Concepts
The concept of health is not only physical but also psychological and social well-being or ill/uncomfortable. Being in good health is generally explained by the problems encountered in case of loss of health. In other words, if
there are no health problems then it refers to being healthy. In the context of the promotion of health or well-being and the development of awareness for health protection, health is accepted as a means of reaching a conclusion that can be explained in functional terms rather than an abstract situation. It is considered as a resource that
allows people to lead an individual, socially and economically productive life. This resource in some cases is the
purpose, in some cases the tool. In order for the life to continue in a quality manner and to fulfill the daily routines or physical activities completely, the individual must be healthy and have sufficient power both physically
and spiritually to fulfill. In this respect, health is a positive concept that emphasizes social and personal resources and physical capacity.
Being healthy is the most fundamental right of every individual. Moreover, one must be healthy in order to realize other life rights (Çınarlı, 2008, p.5). In order to provide basic rights and needs such as eating, preservation, learning, working and social life, it is necessary not to be sick, well- being and have the physical and spiritual power to meet their needs. Nevertheless, for those who somehow have lost their health status or are aiming
to preserve their current situation, the state has obligations under certain laws and provisions. In order to ensure
a healthy life, the state’s facilities must fulfill the conditions that will provide medical services and health care to
all in case of illness (Kuzu, 1997, p.742).
Health communication is carried out within the scope of conducting health campaigns and health education activities throughout the country, but cooperation is very rare in practice (Çınarlı, 2008, p.48). Individuals develop a certain attitude to health-related issues and act towards this attitude throughout their lives. The important
thing is that the health needs of individuals should be directed through communication. In short, individuals become needed when they lose their health and tend to change their health behaviors during the treatment process.
With more information, they change their attitudes more. At this point, when it is open to change, it should be
possible to influence the health communication as it affects all other areas of the present age and the changes in
the health field should be allowed.
As in all processes involving human beings, change in health is inevitable. Nowadays, nutrition is known to have
an important role in improving the quality of life. They are the most effective aids in coping with diseases before
the emergence of modern medicine and the use of drugs. It is known that individuals end their health problems
by consuming certain foods in the treatment process. As it is a phenomenon that differs from culture to culture,
it should not have a physical appearance in order to be healthy or not healthy. For this reason, the health problems of the people living in certain geographies have been associated with the effects of food and the intake of
certain amounts of food. According to this information, it will be wrong to refer to health as a medical term. Health has a structure that can be incorporated into many different disciplines. Considering that the individual is
the most important part of society, it is necessary to talk about health and well-being wherever there are people.
Health communication has improved in recent years in Turkey. Health communication is taught as a course in
the public health departments of some medical schools and in the faculties of health education. Health communication is seen as the public relations and promotion activity of private hospitals in our country or as the marketing of medical communication and health services. Health communication is carried out within the scope of
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conducting health campaigns and health education activities throughout the country, but cooperation is very rare
in practice (Çınarlı, 2008, p.48). Individuals develop a certain attitude to health-related issues and act towards
this attitude throughout their lives. The important thing is that the health needs of individuals directed through
communication. In short, individuals become needed when they lose their health and tend to change their health
behaviors during the treatment process. At this point, when it is open to change, it should be possible to influence the health communication as it affects all other areas of the present age, and also allow changes in the field
of health. As in all processes involving human beings, change in health is inevitable. At this point, health behavior models and theories that have already been adopted should be included.

Health Behaviour Theories and Models
Even in the oldest studies of health and disease cases, it is thought that there is a confusion in explaining the concepts. The emergence of confusion in the diagnosis process, which is based on the declarations of people, is considered as the source of main problems. The fact of treatment to be carried out after the diagnosis will be made
emphasizes the importance of the situation. For this reason, in a study conducted by Kasl and Cobb in 1966, three important issues to clarify the theories of health behavior (Kasl, Cobb, 2013, p.246). These are health behavior, disease behavior, and patient role behavior.
Health behavior encompasses all the activities that an individual performs when he/she feels healthy. The purpose
of health behavior is not to regain health, but to take measures to protect and not to lose health. Individuals who
feel completely healthy take protective action that they can exhibit health behavior unless they show symptoms.
This phase is also called the asymptomatic phase. In other words, it is thought that people who have no symptoms are healthy and that their behaviors and attitudes during this period may be considered as health behaviors.
Disease behaviors are all activities performed by the individual when he/she perceives himself/herself as a patient.
The main aim of the individual is to start the treatment process and to realize the treatment by a person who can
find a remedy for the health problem. In other words, the effort of people who feel physically ill and feel mentally
sick is the basis of sickness behavior. Patient role behavior is similar to disease behavior, it involves the activities
of individuals to regain health. The important thing is individuals see themselves as patients, maybe they are not
physically sick. In reality, these individuals see themselves as patients and show false symptoms due to their role.
Health behavior models are guided not only in the present but also in the future health behavior understanding
and there will be more studies on this subject. Knowing the models of health behavior and communicating with
these models are thought to affect the level of understanding each other and empathy. Behavioral sciences, education, health education, and theoretical studies have clearly revealed three health behavior models that are emphasized most. These models; health belief model, planned behavior theory model, and transtheoretical model.
In addition, health behavior interaction model is important because it has similarities from all three and generalizes the contents of others.
The health belief model is one of the first models developed and described to use in explaining health behavior
(Champion, Skinner, 2008, pp.45-62). The shortest way to raise public awareness is to raise awareness of the individual. The health belief model focuses on two important points while representing health and health behaviors of individuals which are threat perception and behavioral evaluation. Threat perception can be explained as
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the sensitivity of the individuals towards the disease or health problems and their reactions to the seriousness of
the results of the diseases. Behavioral evaluation means having adequate knowledge of the benefits or effectiveness
of proposed health behavior, enforcing necessary behaviors by costs or barriers of treatment. In addition, the health belief model suggests that when appropriate beliefs are organized, actions may activate health behavior. This
activation is achieved through a wide variety of triggers, including the individual perception of disease-related symptoms, social impact, and health education campaigns. According to the health belief model, it is possible for
a person to take action to prevent the disease. It depends on itself (perceived susceptibility) that the results of the
disease may be serious (perceived severity) that prudent behavior can effectively prevent the disease (perceived benefit), and that the benefit of reducing risks is greater than the consequences of taking action (Perceived obstacle)
(Glanz, Rimmel, 2005, p.47).
Planned behavior theory should be considered as an integrated health behavior model. As in other fields and disciplines, the source of behavior in human health is human and behavior. The researches have focused on the causes of these behaviors and they have tried to determine the attitude and behaviors of individuals by trying to
decrease the unknown parts. Therefore, the theory or models created as subject to continuous change and development. They argue that individual behaviors are guided by their behavior intentions that are functionally three
determinants. These determinants express the individual’s attitude towards behavior, subjective norms and perceived behavioral controls (Ajzen, 1991, p.179). The intent of the behavior is important. The intention is the criteria for health behavior. It represents the motivation of a person in terms of personal determination in terms of
his or her own conscious plan or decision to perform certain behaviors. In general, the stronger the person’s intent, the more likely he is to perform the behavior (Conner, Armitage, 1998, p.1430). As in the model of health
belief, the theory of planned behavior predicts and attitudes of individuals. When behavior change occurs most
frequently, it can be understood that past behaviors, experiences or habits are replaced with new behaviors. The
impact of past behavior on current behavior is of particular interest in the field of health behavior (Sutton, 1994,
p.71). It is thought that the model of transtheoretical health behavior originates from a comparative analysis carried out in an effort to integrate the differentiated fields of psychotherapy and behavioral change. When Prochaska and colleagues conducted an analysis of self-modifiers compared to smokers in professional treatments, it
revealed the driving force of the model (Prochaska et al., 2006, p.380). Therefore, the transtheoretical model is
often compared with the stage of release of harmful habits. As a result, it is necessary to pass through some stages
in order to change the behavior. These are; changing levels, changing process, the balance of deciding and selfcompetence. Behavioral change is a process that occurs in a number of stages and over time. The steps are both
stable and show continuous improvement with their flexible structures. This is similar to the fact that chronic behavioral risk factors are stable and open to change in the field of health.
The Interaction Model of Client Health Behavior (IMCHB) was developed in 1982 by Cox in order to include
the individual differences of each patient or individual as a patient in a systematic and comprehensive structure
that examines the multiple determinants of health behaviors (Robinson, Thomas, 2004, p.74). The Health Behavior Interaction Model is organized by three main elements. These are individual characteristics, individual - health professional interaction and health outcomes. In order to change the health behaviors of individuals, firstly,
an internal set of influences should motivate and increase the desire for change. In order for people to abandon
what they are used to (smoking, drinking or eating habits, etc.), they need to make some assessments and decide
on the most appropriate behavior for their health. Every person is responsible for his / her health.
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Social and Emotional Learning Skills in Health Communication
The necessity of the environment in which the individual is located and the information has acquired through observation from his / her environment cause changes in his / her social behavior. In many studies, this is clarified by
various theories about learning function. Knowing the different explanations of learning theories about the learning process will increase the efficiency of education processes. The theoretical background of the concepts in the
learning process and how these theories reflect on the daily work routine or the practice of teaching the profession
are given information about how good and effective learning in medicine and health should be. As in all areas of
human life, the importance of emotions and their impact on behaviors cannot be denied in the field of health.
In many areas of daily life, emotions affect people’s behavior. Recognize and manage their emotions, establish positive relationships within the community, solve problems and fulfill the responsibility of the decisions taken in
this process and it will be able to effectively manage the crisis by being calm in the face of challenging situations.
Social and emotional learning of people who can use their communication skills effectively to establish the proper
usage of interpersonal communication skills acquired through. Social and emotional learning (SEL), is the process
of acquiring learning skills, developing positive and constructive behaviors, and regulating social relations. Social
and emotional learning skills are recognizing emotions, expressing correctly, managing emotional expressions in
the right way, exhibiting encouraging behaviors, establishing positive social relations, managing the decision-making process and taking responsibility for decisions. These skills are used in social life as effective communication
methods in the field of health. Health care providers should use their social and emotional learning skills in their
relationships with patients and patients’ relatives. In order to acquire these skills, the individual must have competencies which he/she must already have or are ready to develop (Greenberg et al., 2003). Social and emotional
learning has to do with emotions. The important thing is people are aware of their own emotions and can effectively express themselves. Furthermore, people while communicating should also be able to realize what emotion
they experience or reflect, in other words, to be able to empathize. In particular, the impact of empathic behavior in health institutions is more than in other social settings. Doctors are expected to have improved social and
emotional learning skills. It is thought that this learning, which started in childhood, continued especially in the
period when they started to encounter people with health problems, and that the experience in the profession affected the learning process. Social and emotional learning skills should be included not only in professional experience but also in medical education. Social and emotional learning is a concept that helps the personal and
professional development of health professionals. Social and emotional learning skills are communication skills,
problem-solving skills, stress management skills, and self-esteem skills.
In health communication, communication begins with an individual’s attempt to reach out to healthcare providers
in order to receive health symptoms and health care. Effective communication between a physician and his/her
patients is measured by the level of overall satisfaction. The attitudes and behaviors of the physician, the communication skills of patients and their relatives are tested, but not according to their professional or technical knowledge. The satisfaction level of the patients decreases easily, but as a result of long efforts, satisfaction should be
sustainable to contribute to the long term health outcomes. The level of understanding of the information given
by a patient during and after the intervention also affects future health care decisions. It is unlikely that any patient or relative will re-apply to a health institution where they are left unhappy and dissatisfied with negative attitudes or want to meet with doctors who are the source of the negative emotions they experienced. If patients do
not receive the information correctly and completely, the risk of incorrect follow of instructions in the treatment
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process or the occurrence of a negative situation may be increased. Communication-based problems are common
in complaints about satisfaction with health care. For this reason, it is important that healthcare providers/ doctors, consider the communication needs of each patient and continuously review their communication approaches. In order to ensure the continuity of professional and personal development, it is important that they receive training to develop communication and socio-emotional learning skills. The majority of people who apply to
health institutions have difficulty in understanding complex health concepts and the information given to them.
Health providers and workers need to communicate as effectively as possible. For this, it should be known that
most people are not familiar with their health information or medical terms and the level of understanding of
each patient may be different. The level of communication should be determined accordingly, and the doctor
and patient should meet at a common point. In some cases, adopting one or more communication strategy reinforces communication between the parties. Physicians’ body language movements have different effects on patients. The patient follows the physician’s body language to decide whether the message is positive or negative. At
this point, the attention level of doctors affects the communication quality. Doctors should give their attention to
the patient during mutual conversations with them. As a sign of caution, they can make eye contact, act comfortable, and look at the speaker while the patient or patient’s relatives are talking. They can confirm the course of
the communication by nodding to make sure that patients understand what they are saying without interruption.
The effects of non-verbal communication especially on voice tone and facial expression cause effective communication. The voice needs to be clear and powerful to support speech. Doctors over-speak loudly provoke the person who is against them. It is unlikely that messages will be detected correctly in a communication process that
starts or continues in this way. In spite of every effort, problems of health services are experienced and problems
occur due to the unpredictable nature of human behavior. Physicians should have the skills to solve these problems in the most effective and fast way.
According to their training doctors need to consider all the details to make clinical decisions and decide on the
initiation of the treatment process. Since patients do not have such an obligation, they can move without thinking in some cases. Learning the principles of clinical problem solving for physicians is the best possible way to
properly understand the patients they undertake medical care and to share the necessary information accurately
and completely (Çam, Tümkaya, 2007, p.97). Doctors are constantly making decisions as required by their work
routine. Even though they have the power to intervene in death and survival situations, they may not always be
willing to make decisions because they are human beings. In fact, the longer a person conducts an action, the
more it starts to appear to be routine. Doctors may make life-saving role, decision-making role, intervention role
a long time after they simulate and they can need a pause in their profession and can make decisions independently of their feelings. The most important part of the physicians’ learning process consists of modeling the decision-making behaviors of more experienced physicians, collecting and processing the new information of each
case encountered, learning the routines they use during service providing time, and learning how to make the decisions that patients need. Clinical training allows physicians to experience and learn the knowledge of each new
patient and to experience the facts learned during the training. The way to listen and tell the stories of patients
and to tell others is possible by performing some strict rules ritual. Unless the problems that arise in the communication between the doctor and the patient are solved, it is only possible that the results of the parties are related
to the society. The pressure of the physician on diagnosis, treatment and drug regulation processes by patients and
their relatives increases the level of stress and anger, it causes conflicts and problems. In this case, doctors should
be able to manage the situation by using their stress management skills.
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Doctors have to deal with the stress experienced in the field of health, especially in the decision-making process,
have to make their choices after a detailed thinking process. Responsible decision making requires learning how to
make constructive choices. In different settings, personal behavior and social interactions lead the learning action.
Within the correct patterns of behavior for ethical situations, medical standards, safety concerns, and risk behaviors, physicians should consider the health of themselves and others, and the welfare of the community from a
broad perspective. It also develops the ability to develop social and emotional learning skills and sub-dimensions,
to predict the consequences of various actions, and to make a realistic assessment of the current situation. For this
reason, it is possible for a person who develops social and emotional skills to communicate in quality without having any problems in interpersonal relationships. Since patients do not have such an obligation, they can move
without thinking in some cases. The pressure of the physician on diagnosis, treatment and drug regulation processes by patients and their relatives increases the level of stress and anger and causes conflicts and problems. In
this case, doctors should be able to manage the situation by using their stress management skills. Managing with
stress and preventing possible conflict situations require not only effective management of environmental conditions but also the ability to recognize and control oneself. Therefore, it is necessary to examine the skills that increase the value of self in addition to the mentioned areas (communication skills, problem-solving skills and coping with stress) which are included in social and emotional learning skills. Because the skills that increase the
value of the self is an area in which the ability to make (self) evaluations about the person/essence is discussed.
The concept of self-esteem is generally associated with motivation. Self-esteem can be said to be a result of the
self-validation process within the groups, taking into consideration the individual and the group around the individual. The responsibilities of the individual in fulfilling the routines of daily life cause many different roles. It
is thought that the job satisfaction levels of the doctors who have high self-esteem are high especially in the health institutions and the work performance of the employees who perform themselves can be increased. In a study
carried out in private and public hospitals in India (Kanojia, 2016, p.92), contrary to the common perception of
the medical profession, self-sacrifice, and social work is necessary for the individual to provide personal motivation. Job satisfaction of doctors is similar to other professions and that situation develops depending on some variables. The proper functioning of a doctor is significantly influential in the performance of health professionals
and doctors. Doctors with high motivation do their job well. In doing so, it comes from their perceptions of the
need for motivation, satisfaction with their jobs and feeling that satisfaction is an improved feeling. The doctors
who specialize in the field feel valuable in health institutions where modern equipment can be used, good working conditions are provided, assistance is given to the possibility of recognition and there is a chance to progress
in the profession. The proper functioning of a health care system is significantly influential in the performance
of health professionals and doctors. Doctors with high motivation do their job well. In doing so, it comes from
their perceptions of the need for motivation, satisfaction with their jobs and feeling that satisfaction is an improved feeling. The doctors who specialize in the field feel valuable in health institutions where modern equipment
can be used, good working conditions are provided, assistance is given to the possibility of recognition and there
is a chance to progress in the profession.

Conclusion and Recommendation
As a different and expanded version of communication, health communication has been evaluated through social
and emotional learning skills. Although communication skills in the health field are included in medical education
as a result of legal sanctions, using communication effectively in practice facilitates both social and professional
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lives of doctors. Access to information based on honesty and human expression in the examination and diagnosis process requires verbal and non-verbal items which are used only directly and indirectly affects. In addition
to the life quality of patients, the quality of communication in the triangle of doctor-patient and patient relatives are important. The common point of people who intervene in processes such as financial support providers,
partner stakeholders, professional counselors, and corporate managers the same as doctors that they require social skills to improve communication. This shows that social and emotional learning is an increasing value in today’s economy and its importance will continue to increase. Social and emotional learning skills, which are used
in the field of education as well, help personal development in childhood and adolescence, but also in adulthood.
Adults who can personalize learning can interact with each other, use co-operation effectively, establish and maintain interpersonal communication, and thus expand the scope of learning activities. Social and emotional learning enables the establishment of advanced learning environments with social and interactive skills to encourage
educational administrators and administrative managers in institutions or organizations. Some of the skills developed through social and emotional learning are mastering cooperation, communication, managing stress and
problem-solving. Social and emotional competence with traditional skills enables employees to succeed in the rapidly developing digital economy.
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BİLGİ AKIŞI, BİR PODCASTING ÖRNEĞİ: ‘MEDYAPOD’
Onur Ülkü1, Nuran Öze2

Abstract
In today’s world, where we have benefited from the possibilities of the digital age, there has been a change in human development and change as well as habits of access to information. The way that Homo-Sapiens communicates with the sounds, indicators and literary texts he has been using since his evolution has evolved once again
with the introduction of the Internet into our lives. In this context, interpersonal communication and learning
styles were examined based on academic research on oral and written culture, and Podcasting, a form of broadcasting in which these technologies were used together and the technology used today, were discussed. In the 2000s,
the concept of Podcast, comes from the word “iPod” which appeared with the words Pod and Broadcast, was examined through the example of “Medyapod”, a podcast channel implemented by journalists and academics.After
reviewing the literature on the subject of communication and podcast publishing, the theoretical approaches on
the subject were examined and the necessary data in Medyapod section of the study were obtained by listening
to all the Podcasts published since August 2018 between January 2019 and by in-depth interviews with the founding members. In the conclusion of the study, it has been evaluated whether the forms of communication which
are diversified with the introduction of the Internet, which is the indispensable part of the modern world, transformed into a form of re-evolution of the voice communication used by humanity in the first ages.Considering
the scarcity of works written in Turkish on Podcasting, especially in the field of media and communication studies, it is aimed to shed light on the research sciences research in the context of presenting a section on the evolution of interpersonal communication in the age of information and technology.
Keywords: Digital Media, Podcasting, Oral Culture.

Giriş
İnsanı diğer canlılardan ayıran en temel özellik öğrenme ve bunu insan yaşamını değiştirme yönünde kitleler halinde iletişim kurarak hareket ederek değiştirebilme yeteneğidir. Bu özelliklerinden dolayı insan; yaşamı boyunca
belli bir sistem içinde eğitim alır ve öğrenir. İnsanın merkezinde olduğu eğitim sistemleri yıllar boyu farklı yöntem
ve yaklaşımlarla gelişmiştir. Eğitimi temelden etkileyen teknolojik buluşlar ve gelişmeler, her defasında bir önceki
sisteme üstünlük sağlamış, yeni kavram ve tekniklerin ortaya çıkmasına imkân tanımıştır. Teknolojideki hızlı değişimle birlikte her birey için zaman ve mekân sınırını ortadan kaldıran, bireyin bilgiye erişmek ve öğrenmek için
ihtiyaç duyduğu zamanı tanıyan mecralar ortaya çıkmıştır (Gülseçen vd., 2010, s. 787).
1 Near East University
2 Near East University
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Bilgiye daha hızlı erişmenin amaçlandığı, içinde bulunduğumuz dijital çağda mobil cihazların hayatımızdaki önemi
gittikçe artmaktadır. Bu cihazlar günlük ihtiyaçlarımızı karşılamak doğrultusunda hayatımızı önemli ölçüde kolaylaştırmaktadır. Sürekli yanımızda bulundurduğumuz bu cihazlarla, eğitim alınabilmekte, sosyal ağlara erişilebilmekte, oyun oynanabilmekte, alışveriş, bankacılık vb. işlemler gerçekleştirilebilmektedir. Geçtiğimiz 13 yıl içerisinde mobil cihazlarımızla yapabildiğimiz işlemler arasına “Podcast dinlemek” de eklenmiştir.
Alternatif medya olma potansiyeli olma özelliğine sahip Podcast bu çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır.
Son yıllarda İnternet üzerinden dinleyerek bilgi edinme konusunda alternatif bir araç olan Podcasting, yapısı gereği mobil öğrenmede de yaygın şekilde kullanılmaya başlayan bir uygulamadır. Podcasting, bireysel uygulamalar,
radyo ve televizyon yayınları, pazarlama, turizm, eğitim gibi birçok alanda yaygın bir kullanıcı kitlesine sahiptir.
Podcasting, çoğunlukla dizi halindeki dijital medya ürünlerinin (radyo programları, videolar vs.) internet üzerinden, genellikle bildirim (Feed) yoluyla bilgisayar ve taşınabilir cihazlara (cep telefonu, tablet bilgisayar vb.) indirilebilecek (Download) şekilde yayınlanmasıdır. New Oxford American Dictionary’nin tanımına göre de “bir radyo
yayını veya benzer bir programın internetten şahsi bir sesçalara indirilebilen dijital kaydı” şeklinde belirtilmiştir. Bu
şekilde indirilmiş dosyalara ise Podcast denir (dictionary, 2005). Podcast geliştirme programları ile hazırlanan ses
dosyaları Podcast sunucu hizmeti veren sunucu İnternet siteleri üzerinden kullanıma sunulmaktadır. Bireyler sunucu üzerinden paylaşılan Podcast yayınlarını mobil cihazları/kişisel bilgisayarları ile çevrimiçi dinleyerek veya ses
dosyalarını kendi cihazlarına indirerek ya da RSS aboneliği aracılığıyla bu işlemin otomatik olarak gerçekleşmesini sağlayarak Podcast sisteminden yararlanmış olurlar (Gülseçen vd., 2010, s. 787).
Türkiye’deki haber ve bilgi içerikli nadir Podcast örneklerinden biri olan ve araştırmaya konu olan Medyapod, gazeteciler, blog yazarları, aktivistler, akademisyenler, sporseverler, teknoloji meraklıları, sanatçılar ve sanat uzmanları
gibi farklı insanları bir araya getiren bir Podcast ağıdır. Bu araştırmada iletişimin başlangıcı olan ses, sonrasında
gelen duvar resimleri ve nihayetindeki yazı ile gelinen noktadan, tekrar ‘ses’ ile iletişim noktasına bir yeniden-evrilme mi yaşıyoruz sorusuna, sözlü ve yazılı kültür üzerine yapılan araştırmalar incelendikten sonra, tüm Podcast’leri dinlenip, kurucu üyeleri ile görüşmeler yapılarak Medyapod örneği üzerinden bir cevap aranmıştır. Araştırmanın amacı kişilerarası iletişim parçası olan bilgi ve haber edinme/aktarma mecrası olarak özellikle Türkiye’de
çok fazla örneği olmayan Podcast yayıncılığı konusunda medya ve iletişim çalışmalarında yapılacak diğer araştırmalara ışık tutmaktır.
Çalışmanın ilk bölümünde insanın birbiriyle iletişime geçtiği ilk dönemlerden itibaren bilgi alış-verişinin evrimleri
yapılan literatür taramasıyla elde edilen bilgilerle kronolojik olarak ele alınmıştır. İletişim biçimlerimizin teknolojiyle harmanlandığı içinde bulunduğumuz çağa geldiğinmizde ise Internet’in hayatımıza girmesiyle farklı bir eksene
yönelen medya ve bu konu özelinde Podcast yayıncılığı açıklanmıştır. Son olarak da, Podcast ile bilgiye erişme ve
bilgi yayma konularına değinilmiştir. Çalışmanın ikinci kısmında ise bir Podcast ağı olan ve çalışmanın odak noktasını teşkil eden Medyapod’un hayata geçirilişi ve genel yapısı hakkında bilgiler verilmiş, Medyapod’un kurucu
üyeleri ile araştırma kapsamında yapılan görüşmeler ve yine kurucu üyeler ile daha önce başka gazeteciler tarafından yapılmış röportajlar ışığında sesli iletişim konusu ekseninde Medyapod ele alınmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde ise Podcast yayıncılığı özelinde Medyapod değerlendirilerek, bu değerlendirmeden elde edilen deneyimleme
ile Podcasting’in teknoloji çağında kişilerarası bilgi alış-verişine nasıl bir izdüşüm bırakabileceği değerlendirilmiştir.
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İnsan ve İletişiminin Evrimi
İnsan, yani taksonomik adıyla Homo Sapiens anatomik olarak her ne kadar 200 bin yıl öne ortaya çıkmışsa da
bugünkü davranışlarına 50 bin yıl önce kavuşmuştur (web.archive, 2007). Bugün anladığımız anlamıyla konuşma
yeteneğine ne zaman kavuştuğu her ne kadar tam olarak kesin şekilde tarihlendirilememişse de, en ünlü mağara
duvarı resimlerine baktığımızda MÖ. 40 bin ile MÖ. 4 bin yılları arasında değişen dönemlere tarihlendirildiklerini
göz önünde bulundurarak, insanın yaklaşık 40 bin yıldır iletişimde olduğu sonucuna ulaşabiliriz (Ertuğrul, 2015).
Baldini’ye (2000, s. 13) göre Sözle iletişim kurmaya başlayan insan, ağır ağır ve arada kıvrımlar çizerek yol almak,
yani söylediklerini pek çok kez yinelemek zorunda kalmıştır. Çünkü tekrarlama “gerek konuşanı, gerek dinleyeni
yerinde tutup, ana yoldan ayrılmamasına yaramaktadır” (Ong, 2007, s. 69). Kültürel etkileşim ve aktarım için
kayda geçirmeye yarayacak herhangi somut bir nesne olmadığından tıpkı Homeros gibi diğer ozanlar da destanları/hikâyeleri her gittikleri ortamda tekrar ve tekrar anlatmak/aktarmak zorunda kalmışlardır. Bu yüzden de sözlü
kültülerde insan etkinliğinden kopuk istatistikler veya veriler kullanılmamıştır (Ong, 2007, s. 59). Bu yüzden de
bu dönemden günümüze daha çok, mitler ve kahramanlık öyküleri ulaşabilmiştir. Krajka (2005, s. 8)’nın içinde
bulunduğumuz teknoloji çağındaki araştırmaları da dinleme becerisinin gelişmesinin öğrenme konusunda küçümsenemeyecek bir öneme haiz olduğunu, özellikle yeni bir dil öğrenilmesi gibi konularda, dinleme becerisinin (Listening Skill) geliştikçe telaffuz ve onu takiben yazma becerisinin de yalnızca okuyarak öğrenme yöntemine göre
daha hızlı geliştiğini göstermektedir.
M.Ö.4000’lerin ortalarında ilk olarak Mezopotamya’da yerleşmiş olan Sümer’ler yazıyı bulmuş, daha sonra M.Ö.
3000’de Mısırlılar, M.Ö. 1500’de Çinliler, M.S.50’de Mayalar ve M.S.1400 yıllarında Aztekler kendi yazı yöntemlerini geliştirmişlerdir (Baldini, 2000, s. 23). M.Ö. 16. ve 15. yüzyıllarda ise bugünkü Suriye’nin kıyılarında
yerleşmiş, ticaretle uğraşan bir ulus olan Finikeliler, tüm dünya alfabelerinin anası sayılan “sesli harfleri olmayan
abece” adı verilen bir yazı türü oluşturmuşlardır (Baldini, 2000, s. .29) ve böylece el yazmalı (chirografik) kültür
dönemi başlamıştır.
Tamamıyla belleğe dayanan sözlü kültürün ardından, yazıyla birlikte başlayan el yazmalı kültür yavaş yavaş belleği
dışlamış, insana onsuz olmayı öğrenmiştir. Kitap (bilginin aktarıldığı nesne), yapay bir bellek, aklın bir uzantısı
haline gelip insanların kendilerini daha yaratıcı işlere vermelerine sebep olmuştur (Baldini, 2000, s. 32). Her tür
sözelleştirmenin kökünü konuşma dilinin oluşturmasına karşın, dil ve debiyatla ilgili araştırmalarda genelde dilin
sözlü niteliğine dokunmaktan çekinilmiştir. Çoğu araştırmacı, yazılı metinlerin kesin cazibesine kapılıp sözlü anlatımı ya yazılı anlatımın bir çeşidi saymış, ya da bilim dünyasının ciddiyetine layık görmemiştir (Finnegan, 1977,
s. 1-7). Yine de bilincimizin bir parçası olan konuşma yeteneği, yazının icadından çok önce, bilincin ilk aşamalarından itibaren insanları etkisi altına almış ve konuşma üzerinde durup düşünmelerine yol açmıştır. Konuşma
yazının icadından yüzyıllar sonra da büyüsünden bir nebze olsun değer kaybetmemiştir (Ong, 2007, s. 21). Belki
de tam da bu yüzden, el yazmalı dönemde okuma -Jean Leclercq’in aktardığı şekliyle- “bugün olduğu gibi gözler
ile değil, dudaklarla, görüleni söyleyerek ve ağızdan çıkanı duyarak sayfanın sesi adı verilen sözleri dinleyerek yapılmaktaydı. Bu tam anlamıyla bir akustik okuma ve aynı zamanda dinleme demekti” (Jean Leclercq’den aktaran
Baldini, 2000, s. 34). İlk ve Orta Çağ’da yaşayan insanlar, okudukları parçaları anlayabilmek için görsel ve işitseli, yani gözü ve kulağı birlikte kullanmak durumunda kalmışlardır (Baldini, 2000, s. 34). Ong’da (2007, s. 143)
benzer şekilde, el yazmalı kültürde ezberi özendiren ve kolaylaştıran olgunun, yazılı metinlerdeki sözelleşmenin
bile, sözlü belleği güçlendiren kalıpları korumuş olduğunu ve bu dönemde metinler, okur tek başına olsa dahi
çoğunlukla yüksek sesle, ağır ağır veya fısıltıyla okunduğu için bellekte daha kolay yer ettiğini belirtmiştir. Ayrıca
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dinleme, diğer dil becerilerinden farklı olarak, dinleyenin sesleri tanımasını, kelimeleri ve kullanılan dilbilgisi yapılarını anlamasını, dinlediği konuşmada geçen tonlama ve vurguları ayırt edebilmesini ve tüm bunları o söylemin geçtiği sosyokültürel ortam içerisinde değerlendirip hızlı bir şekilde yorumlamasını ve tepki vermesini gerektiren bir süreçtir (Şendağ vd., 2017, s. 100). Bu bağlamda bilgiyi belleğimize yerleştirme noktasında, her ne kadar
yazılı bir metinden faydalanıyor olsak da, sesi kullanmaya devam etmekteyiz.
1447 yılına gelindiğinde insanlık tarihi için önemli olaylardan biri gerçekleşmiş, belki de insanlığın gelişimi açısından bakıldığında gerçek anlamda Ortaçağ’ın bitişini gösteren, matbaa kullanıma girmiştir. Gutenberg’in dizgi
ve matbaa ile basım tekniğini Avrupa’da uygulamaya başlaması sayesinde okumak bir iç yaşam eylemi haline gelmiş, birçokları için bir zevk ve eğlence olmuştur. Seri halde basımla birlikte, dinleyici halktan okuyucu bireye geçilmiş ve kitleler daha dağınık ve farklı olmaya başlamışlardır (bu dönemde çocuk ve kadın edebiyatı da başlamıştır) (Baldini, 2000, s. 72).
İnsanın gelişimi, toplumları ve farklı kültürleri ilgilendiren değişimler ancak insanlar arası iletişimde yaşanan farklılaşmaların incelenmesi ile anlaşılabilmektedir. İletişim tarihinde bir devrim olarak nitelendirilebilecek en önemli
gelişmeler bahsettiğimiz üzere M.Ö. 4 bin yılında yazının bulunması, 15. yüzyılda matbaanın işlerlik kazanması
ve de modern zamanların başlangıcı 19. yüzyılın ortalarından itibaren telgraf, radyo, televizyon, sinema ve bilgisayar gibi teknolojilerin insan hayatına girmesidir. Günümüzde yaşanan ve toplumsal alanda etkiler bırakan değişim ise, benliğini uydular aracılığıyla gerçekleştirilen haberleşme, dolayısıyla iletişim biçimlerinde bulmaktadır
(Batuş, 2005, s. 265). Hayatımızda kendisine yer edinen yeni iletişim araçları eskiyi zorlamakta ama ortadan kaldırmak yerine, değiştirmektedir. İki gerçeği göz ardı etmemek gerekir: Yeni medya eskiyi ortadan kaldırmaz, ama
artık eski olan da önceki gibi değildir (Baldini, 2000, s. 99).
Sözel anlatımın elektronik dönüşümü, hem sözün yazıyla başlayıp matbaayla pekiştirilen mekan bağlarını güçlendirmiş,
hem de bilincimizi ikincil sözlü kültür dönemine sokmuştur. Teknoloji bizi, telefon, radyo, televizyon ve çeşitli
ses kayıt araçlarıyla “ikincil sözlü kültür dönemi”ne sokmuş bulunmaktadır. Topluluk duygusunu geliştirmesi,
yaşanan anı odaklayışı ve sözlü kalıpları kullanmaya devam edişiyle, bu ikincil sözlü kültür, “birincil sözlü kültür”
ile son derece benzerlik göstermektedir. Fakat bu yeni sözlü kültür daha bilinçli ve amaçlıdır; grup bilinciyle bir
araya getirdiği dinleyici topluluğu, birincil sözlü kültürdekinden kat kat geniş bir kitledir (Ong, 2007, s. 160-161).
Yazı, matbaa ve bilgisayar, sözün büründüğü teknoloji çeşitlerinden başka bir şey değildir. Söze teknoloji girdikten sonra, onun sonuçlarını en iyi şekilde eleştirmek, ancak mevcut en ileri araçlardan yararlanmakla mümkün
olmuştur. Kaldı ki teknoloji sadece eleştiri yaymak için kullanılmaz; her yeni gelişme, aslında o güne dek var olmayan eleştirinin kendisini üretir (Ong, 2007, s. 99). Bu bağlamda basılı metin ile birlikte egemenin tahakkümüne
hapsedilmiş modern kültürde temellerini bulan araçsal rasyonalitenin bir süredir üretemediği rıza ve iknadan yoksun
ve bu yüzden yanılsamalı politik var oluş yerine, insan deneyiminin sınırsızlığındaki canlılık içinde, yeniden canlanan sözün/konuşmanın sahici politik niteliğine dikkat çekmek yerinde olacaktır (Köker, 2005, s. 177). Salt söz
haricindeki iletişim biçimlerinde, kaynağın kodlayıp göndereceği iletinin hedef kitleye erişmesi, onun tarafından
algılanması sağlansa bile, gönderimlenen bu iletinin nasıl bir yanıt getireceğini bilmek için hedef kitlenin o anki
toplumsal ortamını, grup ilişkilerini biliyor olmamız gerektiğinden, kişilerin aldıkları iletilere verecekleri yanıtı gözlemlemek güç olacaktır (Oskay, 2001, s. 22). Bu yüzden her ne kadar yazılı kültür hayatımızda büyük bir yer kaplıyor olsa da, kendimizi ifade etmenin temelini oluşturan sözlü kültürün önemi yadsınamaz.
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Teknolojinin olanaklarıyla, kişilerarası iletişim sadece bir topluluk içinde sınırlı kalmamış ve evrenselleşmiştir. Manuel Castells (2005, s. 2) bu durumu “Giderek evrensel, sayısal bir dili konuşan yeni bir iletişim sistemi, sesleri ve
imgelerinin üretimini ve dağıtımını küresel olarak entegre hale getiriyor, hem de onları bireylerin kimliklerinin ve
halet-i ruhiyelerinin beğenilerine uygun kılıyor” şeklinde ifade etmektedir. Geçmiş dönemin iletişim araçlarının
tek boyutlu merkeziliğinden çok boyutlu iletişim etkileşim alanlarına geçilmiştir. Castells (2005) bu yeni olguyu
‘ağ toplumu’ olarak ifade ederken, ‘Ağ Toplumunun Yükselişi’ adlı çalışmasında, ağ tabanlı girişimlerin küresel ve
bilgiye dayalı bir ekonomiye en uygun örgütlenme biçimi olduğunu ileri sürmektedir (Durmuş vd., 2010, s. 19).
Özellikle Web 2.0 dönemiyle birlikte artık yazı, ses ve görüntü ihtiva eden içeriklerin tamamına Internet üzerinden erişebildiğimiz düşünüldüğünde, iletişim biçimlerimizin temelleri aynı kalmakla birlikte, kelimenin tam anlamıyla boyut (gerçek dünyadan sanal dünyaya) değiştirmiştir. Zowislo ve arkadaşlarının (2013, s. 231) da dediği
gibi engelsiz bir şeklide herkes Internet’te içerik, fikir ve bilgi yerleştirebilmektedir. Bu içeriklerin doğru, yanlış, öznel, nesnel veya otantik olması önemli değildir. Web 2.0’da herkes herkesle iletişime geçmektedir. Merkezî medya
odakları, televizyon, radyo, gazete gibi iletişim araçlarının mesajları kitlesel olarak üretip tüketilirken ve mesaja
kitlesel olarak tepki verilirken Internet kullanımı ise kişiselleştirilmiş bir kullanım/ tüketim sürecine dayandırılmıştır. Yeni medya kullanımı/ tüketimi insanlara Castells’in (2005) tarifiyle kitlesel olduğu ölçüde bireysel olabilen yeni bir iletişim ortamı sağlamaktadır.

Podcast Nedir?
Podcast sözcüğü, 2000’li yıllarda Apple şirketi tarafından piyasaya sürülen ‘iPod’ (Hammersley, 2004) sözcüğündeki Pod (küçük kapsül) ve Broadcast (yayın) sözcüklerinden oluşturulmuştur. Podcast’ler ilk defa iPod için geliştirilmiş olmakla birlikte Podcast günümüzde sadece iPod ile kullanılmamakta, Android ve Windows tabanlı mobil işletim sistemleriyle birlikte de kullanılabilmektedir.
Bir isim olarak Podcast kelimesi, oynatılabilir bir ses dosyasının, Internet sayfaları (Web) ile uyumlu olarak hazırlanmasını, bu internet sayfası üzerinden dinlenebilmesini ya da dosyanın indirilerek (Download) bir bilgisayar
veya taşınabilir bir aygıt aile dinlenilebilmesini tanımlar. 2005 yılında New Oxford American Dictionary editörleri Podcast’i yılın kelimesi seçmişler ve kelimenin anlamını “Radyo yayını ya da benzer bir programın internetten indirilebilir ve kişisel ses cihazlarından dinlenebilir hale gelmesini sağlayan sayısal (dijital) kayıt” olarak tanımlamışlardır (Honan, 2005). Podcasting fiili ise: Bir Podcast dosyasının oluşturulup, dağıtılmasını (yayınlanmasını)
açıklamak için kullanılmaktadır (Salmon vd., 2008, s. 32).
Japon elektronik devi Sony’nin ürettiği Walkman, ilk kişisel amaçlı taşınabilir ses dineme cihazıdır ancak Apple’ın
tasarladığı iPod, içerdiği iTunes yazılımı sayesinde Podcast’lerin dinlenebildiği ve indirilebildiği, ilk kişisel küçük
taşınabilir ses dinleme cihazıdır (Salmon vd., 2008, s. 33). Podcast sisteminin internetten bir programın ses ya da
video kaydını indirmekten farkı, “bildirim” kullanılması ve böylece arşive eklenen her yeni bölümün özel yazılımlar tarafından izlenerek, otomatik olarak cihazınıza yükleniyor olmasıdır. Podcast sistemi sayesinde amatör radyo/
televizyon programlarına abone olunarak, herhangi bir zamanda, herhangi bir cihazla takip edilen programlar dinlenilebilmektedir (wikipedia, 2016).
Podcasting, çevrimiçi yayının üyelik gibi yollarla kullanıcılara ulaştırılmasıdır. Birçok Podcast, MP3 ve görüntü
dosyaları biçimlerinde olup RSS (Rich Site Summary “Zengin Site Özeti”) protokolüyle yayınlanır. Podcasting,
kullanıcılarının herhangi bir zamanda kullanabildikleri dergi ya da belgesel gibi eğitici yönü olan yayınların hepsini içine almaktadır. Podcast dosyalarının basılı medya unsurlarından farkı duyma yoluyla iletilmesidir.
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Resim 1: “Medyapod” Podcasting sayfasından bir görünüm (Erişim Tar.: 22.10.2018)

Podcast, bir oynatıcı için dağıtılan uygun ses ya da görüntü dosyasıdır. Kullanıcılar abonelik yöntemiyle bir dizi
Podcast’e ulaşabilirler. Podcast’in kalbinde RSS özellikleriyle birlikte, XML (Extensible Mark-Up Language “Genişletilebilir İşaretleme Dili”) dosyası yer almaktadır. Bu dosya ulaşılabilir olan tüm ögelerin ve bölümlerin listesini barındırmaktadır. İçinde yer alan toplayıcı program, düzenli olarak kayıtlı dosyaları örneklenip yeni bölümleriyle otomatik olarak güncelleştirmektedir.

Resim 2: “Windows 10” işletim sistemi için hazırlanmış Podcasting kanallarından örnekler.
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Podcasting’in Yaygınlaşması
Walter Benjamin’in 1929-1932 yılları arasında hazırladığı 85 bölümden oluşan radyo programının bir nevi Podcast’in atası olduğu söylenebilir. Bu radyo programları, gündelik yaşam durumlarından yola çıkarak, dinleyicilerin
olup bitenler karşısında yargı geliştirmesine imkan tanıyarak, onları üreten konumuna geçirmek gayesiyle hazırlanmışlardır. Beybin Kejanlıoğlu (2004, s. 77-80)’nun belirttiği gibi, programları uzun konuşma seansları şeklinde
örgütleyen, konuşma metinlerinin yazılı metinlerden farklılığını ortaya koymak, yani çağrışımsal olma özelliğini
bozmamak için onları dikte etmek suretiyle hazırlayan Benjamin’in, çocuklara ve gençlere yönelik programlarla
öyküler anlatarak yeni iletişim modeli denemeleri, günümüz Podcast mantığı ile oldukça örtüşmektedir.
Modern anlamdaki Podcast’in yaygınlaşmasında ise iki kilit etkenin rolü olduğunu görülür. Birincisi Apple’ın iTunes yazılımının 2005 yılının ikinci yarısında çıkan sürümüne Podcast desteği eklemesi, ikincisi ise İnternet kullanıcılarının kendi radyo programlarını Podcast teknolojisi ile Internet’e koyabilmeleridir. Apple iPod’ların çok hızlı
bir şekilde yaygınlaşması ve taşınabilir müzikçalarlar arasında en popüler konuma gelmesiyle birlikte iTunes’un Podcast desteği, Podcasting’i yüz binlerce insana doğrudan tanıtmıştır. Ellerinde zaten iPodları ve iTunes yazılımını
yükleyebilecek bir bilgisayarı olan insanlar, Podcasting için gerekli tüm donanıma da sahip olduklarından bu sayede Podcasting dünyasına hızlı bir giriş yapma imkânı yakalamışlardır. Hatta ABD’deki Duke Üniversitesi, Podcast yayıncılığı alanındaki ilk eğitimsel girişimi yaparak, Ekim 2004’te Podcast ders yayınlarını dinleyebilmeleri
için yeni öğrencilerine iPod’lar vermiştir. Ayrıca akademisyenlerine de Podcast üzerinden ders yayınları yapabilmeleri için eğitimler ermiş ve onları bu konuda teşvik etmiştir (Belanger, 2005).
İnternet’in yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla, İnternet üzerinden yapılan radyo yayınları fazlasıyla popüler hale gelmiştir. Ancak amatör kullanıcıların radyo yayınlarını duyurmaları ve yayın sırasında yayını dinleyebilecek insanlar bulmaları en büyük bir problem olmuştur. Radyo programlarının Podcast’leri çıkmaya başlayınca bu
problem de ortadan kalkmış ve insanlar radyo programlarını parça parça bir biçimde istedikleri zaman istedikleri
yerde internet erişimi olmaksızın dinleyebilir hale gelmişlerdir. Bunu fark eden yenilikçi radyo programcıları bu
konunun üstüne giderek, Podcast’lerin bu konudaki başarısının bir anlamda Podcasting isminin radyo programlarıyla anılmasını sağlamıştır. Podcast yayıncılığın geniş kitlelere ulaşma gücünün fark edilmesiyle birlikte, 2000’li
yılların ortalarında bir öğretme ve öğrenme aracı olarak Podcasting’in potansiyeli araştırmalara konu olmaya başlamıştır Rossell-Aguilar, 2013, s. 122).
Podcast’ler her türden içerikte ses dosyasının yayınına olanak verdiğinden ilk bakışta eğlence amaçlı kullanımı
daha yaygın gibi görünse de, eğitim amaçlı ve iş amaçlı kullanımı da yaygınlaşmaktadır. Örneğin öğrencilerin çeşitli dersleri Podcast olarak takip etmesi ya da iş dünyasında çeşitli verilerin Podcast’ler sayesinde takibi mümkündür. Fernando Rosell-Aguilar (2013)’ın öğrenme maksadıyla Podcast dinleyenler üzerinde yaptığı araştırma, dinleyicilerin %95,7’sinin dinledikleri konu ile ilgili bilgilerinin arttığını belirtmeleri şeklinde sonuçlanmıştır (ancak
bilgi artışı ayrıca ölçülmediğinden, bu konu tartışmaya açıktır).
Podcast’in taşınabilir olması öğrencilerin akademik içeriklere kolay erişimini ve çok farklı kanallardan akademik
destek alabilmelerini sağlamaktadır. Sınıf ve seminer odası dışında, ev ya da kütüphanede; kampüs-dışı aktiviteler sırasında ya da işte çalışırken; günlük işleri yaparken veya yolculuk esnasında Podcast’in imkânlarından faydalanabilmektedirler (Salmon vd., 2008, s. 42). Podcast’ler, kendilerini geliştirmek/öğrenmek isteyenler için, içeriklerin çok çeşitli ve geniş bir kitleye ulaşmasına imkân sunmaktadır (Cebeci ve Tekdal, 2006). Yaşları 17 ile 53
arasında değişen Podcast dinleyicileri arasında Hürst, Welte ve Jung (2007) tarafından yapılan araştırmaya göre,
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örgün öğrenim görenlerin Podcast dinleme motivasyonu daha çok sınav notlarını yüksek tutmak konusuna yoğunlaşmışken; herhangi bir eğitim-öğretim kurumu ile ilişkisi olmayanların Podcast dinleme motivasyonu kişisel zevkleri tatmin etme, kendini geliştirme ve iş yaşamına dair farklı bilgiler edinme şeklinde çeşitlenmektedir.
Podcast yayınlarının en önemli avantajları: Herhangi bir zamanda dinlenebilmesi, tekrar dinlenebilir olması, ücretli veya ücretsiz abonelik sistemi sayesinde yeni bölümlere kolay erişim sağlanabilmesi, İnternet’e bağlanan herhangi bir cihaz üzerinden kolayca yayın yapılabilmesi, çabuk değişen verilerin sık sık güncellenebilmesi şeklinde
sıralanabilir. Podcast dinleyebilmek için tüm mobil işletim sistemlerinin (Android, iOS, Windows Mobile) kendilerine ait uygulamalarının bulunması bilgiye erişme için yeni kapılar açmaktadır. Örneğin Rosell-Aguilar (2013,
s. 128)’ın belirttiği gibi, Stanford Üniversitesi tüm derslerini aynı zamanda Podcast üzerinden de yayınlamaktadır.
Bu sayede herhangi bir akademik alanda kendisini geliştirmek, bilgi dağarcığını genişletmek isteyen kişi, dünyanın
neresinde olursa olsun mobil iletişim cihazı vasıtasıyla istediği dersi, istediği zaman dinleyebilmektedir.

Resim 3: “Açık Radyo”nun Podcasting sayfasından bir görünüm. (Erişim Tar.: 22.10.2018)
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Amatör Podcasting
Podcasting’in ortaya çıkışındaki asıl amaç amatör içerik üretmek isteyen bireylerin kendi dinletilerini dağıtmalarına
olanak sağlamak olmuştur. Hızla ve çok fazla yolla genişleyen Podcasting alanı, günümüzde özellikle eğitim amaçlı,
tanıtım gibi alanlarda ve hatta emniyetten sorumlu kurumların dahi güvenlik amaçlı kullanımına giriştir. Eğitim
alanındaki işleviyle Podcasting, öğrencilerin ve öğretmenlerin herhangi bir zaman ve yerde bilgiyi paylaşmalarına
ve bu bilgiye ulaşabilmelerine olanak sağlamaktadır. Bu özelliğinden dolayı uzaktan eğitimdeki yeri önemlidir.
Dijital çağın olanaklarıyla kendini ifade etmek isteyen ve sesini küresel köyün en ücra köşelerine kadar duyurmak
isteyen, kısacası kendi medyasını yaratmak isteyenler için Podcasting çok maliyetli değildir. İnternet erişimi olan
bir cihaz, kaliteli bir ses kaydı yapabilecek bir mikrofon, kaydettiğiniz ses dosyasını düzenlemek için bir yazılım
-ki ücretsiz pek çok yazılım mevcut- ve Podcasting hizmeti veren internet mecralarından ücretsiz de kayıt olabileceğiniz bir kanal ismi başlangıç aşaması için yeterli olmaktadır. Karl Marx’ın (1970) “insanın amacı bu dünyanın gerçeğini kurgulamaktır” yaklaşımında olduğu gibi amatör bir Podcast yayımcısı da kendi kurgu dünyasını
gerçek dünyaya entegre edebilir.

Araştırmanın Amacı ve Hipotezler
Bir Podcast ağı olan Medyapod tarafından üretilen içeriklerin üreticileriyle yapılan görüşmeler ve dinlenen farklı
Podcast içerikleri üzerinden elde edilen bulguların ışığında gerçekleştirilen bu araştırmanın cevap aradığı soru şu
şekilde ifade edilebilir:
Teknoloji dolayımıyla değişen ve dönüşen insanlararası iletişim, bilgi aktarma biçimlerinde de bir evrilmeyi beraberinde getirmektedir. Ses, görsel ve yazı ile dönüşen iletişim, yeniden bir evrim geçirerek döngünün en başına
mı dönmektedir?
Araştırma sorusu için geliştirilen hipotezler aşağıdaki gibidir:
(H1) İnsanların, reklamlardan, başkaları tarafından hazırlanmış dinleme listelerinden (Playlist) sıkıldıkları için artık spesifik olarak kendilerinin belirlediği haber/bilgi içeriklerini dinlemeyi tercih ettikleri düşünülmektedir.
(H2) Podcast yayıncılığı özelinde Medyapod, içerik bakımından diğer Podcast ağlarından ayrılarak Internet mecrasında kendisine yeni bir alan yaratmıştır. Bu alan hegemonyanın kontrolünün dışında olduğundan, bilgiyi yaymak için diğer medyalardan daha avantajlı durumdadır.

Yöntem
Bu araştırmada ana veri olarak içerik analizi, görüşmeler ve literatür taraması yoluyla elde edilen bilgiler kullanılmıştır. Araştırma sürecinde Medyapod Podcast kanalının yayın hayatına başladığı Ağustos 2018’den, 5 Ocak 2019
tarihine kadar yaptığı tüm yayınlar dinlenmiş, Medyapod’un kurucu üyeleriyle e-posta aracılığı ile görüşme yapılmıştır. Araştırma alanı olarak, Podcasting’e ilişkin niteliksel araştırma yöntemine dayalı Türkçe çalışmaların eksikliği araştırmanın özgünlüğünü artırırken, tüm literatürün kurgulanan zihinsel harita üzerinden taranmasına sebebiyet vermiştir. Alan araştırmalarını yürüten kişinin de Podcast kanalı bulunan bir birey olması, araştırılan konu
ile ilgili deneyimleri anlamada araştırmaya avantaj sağlamıştır.
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MadyaPod kurucu üyeleri ile görüşmelerin öncesinde yapılan literatür taraması dışında, bizzat kurucu üyeler tarafından yazılı metin olarak gönderilen ve 2018 yılı içerisinde kendileriyle yapılmış olan röportajlardan da faydalanılmıştır. Makalede yer alan ve Medyapod bünyesinde görev alan kişiler gerçek isimleri ile temsil edilmiştir.

Medyapod
2018 yılı Ağustos ayında yayın hayatına başlayan Medyapod, bir yayın yönetmeni, bir proje koordinatörü ve on
yayın kurulu üyesinden oluşan bir yapıyla tamamen gönüllülük esası ile kurulmuştur. Medyapod’un kurucu üyeleri ise gazeteci Tunca Öğreten ve Doç. Dr. Sarphan Uzunoğlu’dur. 5 Ocak 2019 tarihi itibari ile Medyapod’da
toplam on dört program yayınlamaktadır. Programların isimleri: Haber ekonomisi, Boş Adam İşi, Niye, İnterkritik, Anlatsam Roman Olur, Kampana, Ara Başlık, Şapka Altı Konuşmaları, Shortcast, Newpod, Pod 360, Devam
Filmi, Seyahat Sanatı ve Üç Beş Sayfa’dır.
Medyapod’un Podcast yolculuğunu belki de en iyi tanımlayan açıklama Sarphan Uzunoğlu’nun anekdotunda belirtilmektedir:
“İletişim derslerinde hocalarımız radyonun avantajının, patates soyarken haberleri dinleyebilme özgürlüğü vermesi olduğunu söylerdi. Medyapod da benzer bir avantajı kullanıyor diyebiliriz. Yoldasınız ve kulağınızda kulaklık, müzik dinlemiyorsunuz, Zeynep Yüncüler ile siyaset bilimci Sezin Öney, Türkiye Katar ilişkilerini konuşuyor,
Katar Şeyhi’nin Türkiye’ye neden uçak hibe etmiş olabileceğinin yanıtını arıyorlar. Bu sırada metrodan inip koşar
adım vapura seyirtiyorsunuz. Birazdan evde olacaksınız, belki patates soymanız gerek, Katar meselesinden sonra
Can Semercioğlu’nun kültür-sanat programı olan ‘Şapka Altı Konuşmaları’ var sırada. Semercioğlu’nu dinlerken
yemeği yaparsınız, Tunca Öğreten ve Fatih Yaşlı’nın ‘Kampana’ programı sırasında da yemeğinizi yersiniz. Üstelik
bunu yaparken internet kotanızı da harcamazsınız.” (Orman, 2018).
Diğer kurucu üye Tunca Öğreten ise Medyapod fikrinin, Türk insanının kaliteli bilgiye ulaşmak için yaşadığını zorluklara bir çözüm getirmek ve özellikle büyük şehirlerde her gün 1-2 saatini trafikte geçiren insanların yoğun günlük yaşamlarında da kullanabilecekleri bir multimedya deneyimi yaşatmak düşüncesi ile filizlendiğini belirtmiştir.
Medyapod’un Web sayfasında da gerçekleştirilmek istenen hedefler: Türkiye’de Podcasting kültürünü yaymak; daha
fazla Podcast içerik üreticisini bir araya getirerek bu kişileri Podcast’leri kaydetme konusunda desteklemek ve eğitmek; kendi Podcast’lerini başlatmak isteyenler için danışmanlık hizmeti sağlamak; Türkiye’de her yıl düzenlenen
Podcast Zirvesi’ni organize etmek ve Türkiye’de Podcast kültürüne katkıda bulunan kişilere ödül vermek; dünyanın farklı yerlerinden Podcast içerik üreticilerini (Podcasters) Podcast Zirvesi’ne davet etmek ve onların deneyimlerini paylaşmalarını sağlamak; Türkiye’de ifade özgürlüğü mücadelesine katkıda bulunmak; filtre baloncuğunun
(Filter Bubble) üstesinden gelmek ve mümkün olduğunca kapsayıcı olmak; insanları çeşitli fikirler ve politik geçmişlerle bir arada tutmak olarak belirtilmiştir (medyapod, 2018). Filtre balonu, bir web sitesi algoritmasının, kullanıcı hakkında kullanıcıyla ilgili bilgilere (ör. Yer, geçmiş tıklama davranışı ve arama geçmişi) dayalı olarak hangi
bilgileri görmek istediğini seçerek tahmin ettiği kişiselleştirilmiş bir aramanın sonucudur. Bu durumda kullanıcılar, kendi kültürel veya ideolojik kabarcıklarında etkin bir şekilde izole edilerek, bakış açılarına uymayan bilgilerden ayrılmaktadırlar.
Medyapod’un finansal modelini ise “melez” olarak tanımlayan yayın yönetmeni Öğreten, bazı dinleyiciler tarafından desteklenen Patreon profili açtıklarını; özellikle Türkiye’de reklam verenlerin bu sektördeki niş piyasayı henüz
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keşfetmediğinden kitle fonlamanın Pod yayıncılığının hayati bir parçası olduğuna inandıklarını belirtmiş ve maddi
destek sağlanması masadıyla sponsorluk programlarına da açık olduklarını sözlerine eklemiştir. Patreon , içerik oluşturucularına kendi abonelik içeriği hizmetlerini kurmalarına izin veren, İnternet tabanlı bir platformdur. Yazarlar, podcastiçerik üreticileri, müzisyenler ve düzenli olarak çevrimiçi olarak yayın yapan diğer içerik oluşturucular
arasında popülerdir. Sanatçıların, fanlarından ya da müşterileri tarafından doğrudan ya da art arda eserleri ya da
eser başına kaynak tahsis etmesini sağlar.

Podcasting Örneği Olarak ‘Medyapod’
Medyapod, Podcast yayıncılığı anlamında bir öncü olmamakla birlikte, yazılı, sesli ya da görsel basın kuruluşlarından herhangi birinin uzantısı olmaması ve yalnızca Podcast üzerinden içerik yayınlıyor olması özelinde ele alındığında farklı bir kategoride yer almakta ve hegemonyanın da baskılarından uzak kalmayı başarabilmektedir. Yayınlanan her Podcast programının başında da bize kendisini tam da olduğu yalınlıkta tanıtmaktadır: “Bu bir Podcast
ağıdır; Medyapod.”
Seslerini duyurmak için kullandıkları mecra ve bu mecranın kendileri açısından olumlu yönleri ile ilgili olarak “Podcast’in, iktidarın ellemediği bir alan olması, bir diğer önemli detay” diyor Tunca Öğreten:
“Çünkü bakıldığında gazete kapatılıyor, kayyum atıyorlar, internet yayınları da keza öyle kesilebiliyor vs.ama Podcast farklı, engellenemez, mümkün değil. Yani bir podcast hoşuna gitmezse onu kaldırmak için Spotify’ı falan kaldırman gerekecek. Ya da Apple’dan kaldırman gerekecek. Bu da imkânsız gibi… Dolayısıyla artık ses en önemli
özgürlük diyebiliriz.” (Orman, 2018).
Mutlu Binark (2007), gündelik yaşamın vazgeçilmez bir unsuru olduğu gerçeğinden hareket ederek yeni medyanın
ana akım medyaya alternatif oluşturabileceğini belirtmektedir. Binark, dahası yeni tip bir gazetecilik anlayışının bile
oluşabileceğini ileri sürmektedir. Öğreten’in sözlerini, Binark’ın bakış açısıyla ele aldığımızda, Medyapod’un haber
içeriği de üretiyor olması nedeniyle aslında aynı zamanda “anaakım medyaya alternatif olarak alternatif medya”
kapsamında da bir örnek teşkil ettiği görülmektedir.
İnsanlara öğrenme/bilgi edinme için dinleme seçeneği daha cazip görünür çünkü yazılı metni okumaktansa, okunanı
dinlemek daha kolay ve zahmetsizdir Martinez, 2002, s. 155). Okuma alışkanlığındaki azalma ve özellikle büyük
kentlerdeki çalışma temposu ile zamana karşı yapılan yarış göz önünde bulundurulduğunda insanların yazılı basından haber alma alışkanlığının televizyona (görsele) doğru eksenini kaydırdığı söylemek çok da gerçekdışı olmayacaktır. Bu eksen değişikliği arasında, işitsel yayıncılığın konumu ve geleceği ile ilgili olarak Sarphan Uzunoğlu,
işitsel yayıncılık alanının en klasik cephesi olan radyo göz önüne alındığında, ağır devlet kontrolü ve medya sahipliğine bağlı öz-sansür gereği bilgi verme işlevini yerine getirmediğini; teknolojik dönüşüm karşısında radyoyu
her gün daha fazla sorgular hâle geldiğimizi belirtmiştir. İsveç’teki kamu radyosu örneğinde gördüğümüz kamusal bir yarardan da bahsedemeyeceğimizi belirten Uzunoğlu, işitsel yayıncılığın, Türkiye gibi dünya standartlarına
göre işte ve iş yolunda çok zaman harcayan bir toplum için ideal bir ilaç olduğunu; dijitalleşme bağlamında podcast ve benzeri teknolojilerin daha “hedefe odaklanmış” olmasının avantaj olduğu ve özellikle de medyaya güvenini tamamen kaybetmiş genç kentli kuşakları multimedyayla kendimize çekme fırsatımızın daha yüksek olduğunu düşündüğünü sözlerine eklemiştir. (Sapmaz, 2018)
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Araştırma kapsamında yöneltilen “Neden insanlara ses ile ulaşmayı tecih ettiniz? Ses sizce neden etkili? Sorusunu
ise Uzunoğlu:
“Herşeyden önce ses ile ulaşmak, bizim gözümüzde diğer formların bittiği/tükendiği anlamına gelmiyor. Podcast
işine girişmemizin boş bir pazarı tespit etmemiz ve Türkiye’deki internet kotalarının darlığı, kaydedilerek tüketilebilecek multimedya içeriklerin toplu ulaşımdaki erişilebilirliği ve sıcak bir mecra olarak sese dayandığını söyleyebilirim. Podcast aracılığıyla, dolayısıyla sesle, insanlara ulaşmayı tercih etmemizdeki ilk neden diğer mecraların yetersizliğinden ziyade, bu mecrada öne çıkmanın daha kolay olmasıydı aslında. Zira çok sayıda Web sitesi, Twitter
ve Instagram hesabı olsa da, Podcast alanında video kayıtlarının dönüştürülmüş halleri dışında pek iş yoktu. Özellikle de güncel siyaset gibi alanlarda” şeklinde yanıtlamıştır.
Dearman & Galloway (2005, s. 541)’ın tespitine göre, insan bilgi edinme arayışında, bilgiyi sağlamak için yararlandığı mecradan yeterli ve istediği seviyede veri alamadığını düşünmeye başladığında başka bir mecraya yönelmektedir. Bu, tıpkı vahşi hayvanların avlandıkları bölgede yeterli yiyecek kalmadığını fark ettiklerinde başka
bir bölgede av arayışına girmeleri gibidir: Arama motorları üzerinden istediği bilgiye erişemeyen insanoğlu, klasik
radyodaki reklamlardan da sıkılarak Podcast’e yönelmiştir. Ancak insanlar her ne kadar klasik radyodan sıkılmış
olsalar da, eski alışkanlıklarından vazgeçip yeni bir mecraya alışmaları kolay olmamaktadır. Tunca Öğreten de
tam da bu konuya işaret ederek, Medyapod’a başlarken yüksek bir dinlenme oranına ulaşacaklarını zannettiklerini ve bunun kendilerinin beklenti anlamındaki en büyük hataları olduğunu belirtmiş ve istatistiklerin, dinlenme
sayılarının yavaş yavaş yükseldiğini gösterdiğini sözlerine eklemiştir. [Not: “The Infinite Dial 2018” araştırması
da 2008’den bu yana çevrimiçi radyo dinleme alışkanlığında %20’den %64’e yükselen bir artış olduğunu göstermektedir. (Shearer, 2018)]. Bu perspektiften baktığımızda dünyada da Podcast yayıncılığının hala çok oturmuş bir
yayıncılık biçimi olmadığı görülebilmektedir. Şuan daha çok müzik dinlemek için kullanılan SoundCloud, Fizy,
Spotify, Deezer gibi uygulamaların öncüsü Podcast’tir. Podcast yayınlarının en büyük avantajı, özellikle haber alanında alışılmış habercilik anlayışının dışına çıkarak, gündeme dair daha muhalif eleştiriler yapmaya olanak sağlamasıdır ki bu da Öğreten’in görüşleriyle örtüşmektedir.

Sonuç
Tarih boyunca insalar arasındaki iletişim kendisine yeni eklentiler ilave ederek gelişmiş; iletişim biçimlerimiz geliştikçe bilgi aktarımı ve dolayısıyla bilgi paylaşımı artmıştır. Işık ve arkdaşlarının aktardığı üzere (2011, s. 809),
bilgiye daha hızlı erişmenin amaçlandığı günümüz teknolojisinde mobil cihazların hayatımızdaki önemi gittikçe
artmaktadır. Bu cihazlar günlük ihtiyaçlarımızı gidermede hayatımızı önemli ölçüde kolaylaştırmaktadır. Sürekli
yanımızda bulundurduğumuz bu cihazlarla, eğitim alınabilmekte, sosyal ağlara erişilebilmekte; oyun, alışveriş, bankacılık, vb. işlemler gerçekleştirilebilmektedir.
Taşınabilir cihaz teknolojilerine eklemlenen yazılımlardaki gelişmeler sayesinde ortaya çıkan Podcast ile, internet bağlantısının olduğu tüm mekânlar artık bilgi ortamına dönüştürülebilmektedir (Işık vd., 2011, s. 812). Kitap, gazete,
radyo ve okul artık gerçekten cebimizdedir Rosell-Aguilar, 2015, s. 38). Podcast sayesinde büyük bir kütüphane
artık mobil aygıtımızın içinde ve kulaklarımızdadır, üstelik kitaplar gibi büyük yer de kaplamamaktadırlar. Podcast
sayesinde insanlar bilginin kendisi için ayrıca bir ücret ödemek zorunda değildirler ve çalışmalarını tamamlamak
için herhangi bir teslim süresi ile kısıtlanmamaktadırlar. Öğrenmek istedikleri konuyu arama bölümüne yazıp, çıkan sonuçlardan istedikleri tercihi yaparak ve istedikleri zaman, istedikleri yerde bu içeriği dinleyebilmektedirler.
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Araştırmaya konu olan ve başlı başına bir Podcast ağı kurma fikri ile ortaya çıkan Medyapod, ürettiği içerik, bu
içeriği üretenlerin iletişim alanındaki yetkin kişiler olması (gazeteci/akademisyen) sebebi ile yalnızca müzik, yalnızca
eğlence ya da yalnızca eğitim amacıyla hayata geçirilmiş diğer Podcast kanal ve ağlarından ayrılmaktadır. Özellikle
çalışan insanların, iş yerine ulaşmak için yolda geçirdikleri zamanı değerlendirmek noktasında bir niş olduğunu
fark eden Medyapod kurucuları, insanların bu zamanı değerlendirmelerinin en verimli yöntemi olarak değerlendirdikleri Podcasting’i tercih etmişlerdir. Podcast yayınının indirilerek (Download) metro tünelleri ve otomobil altgeçitleri gibi radyo ferekansının kesintili olduğu noktalarda da dinlenebiliyor olması, Medyapod’un dinleyicisine
erişme konusu bağlamında Podcast platformunu seçmesini olumlu olarak göstermektedir.
2018 yılı itibariyle Amerikadaki cep telefonu kullanıcılarının %44’ü araç içerisinde Podcast yayınlarını dinlediğini
belirtmektedir. Bu oran 2006 yılında %11 olarak kaydedilmiştir (Shearer, 2018). Bu veri doğrultusunda Podcast
dinleme oranının arttığı ancak bu artışın çok da yüksek seviyede olmadığı söylenebilir, ki Medyapod’un yaptığı
istatistiki çalışmanın sonucu da, Medyapod’u dinleyenlerin sayısında hızlı bir artış olmadığı yönünde olmuştur.
Podcast yayıncılığını farklı bir bakış açısıyla ele alacak olursak, birbirleriyle ortak ilgi alanları olan azınlıkların kendi
dillerinde programlar hazırlayıp sundukları ve coğrafi sınırları ortadan kaldırarak, tüm dünyaya yayınlayabildikleri
bir erişim radyosu şeklinde de tanımlayabiliriz (Dearman ve Gallloway, 2005, s. 537). Örneğin, Spotify platformunda bulunan “PhilosophizeThis!” de felsefeye dair geniş içerikler barındıran ve özellikle iletişim bilimleri alanında, kaynaklarından oldukça sık yararlanılan Gilles Deleuze, Michael Foucault, Jean Baudrillard gibi düşünürlerin sesli kaynaklarını barındıran bir kanal olarak karşımıza çıkan bir örnektir.
Podcast yayıncılığının -her ne kadar Medyapod, erişim anlamında profesyonel ve eleştirel bir bakış açısı barındırsa
da- tıpkı diğer medya mecraları gibi, en büyük sorunu ekonomik ilişkilerdir; çünkü yalnızca Podcasting ile gelir
elde ederek hayatı idame etmek şimdilik pek mümkün görünmemektedir. Kaldı ki Medyapod içerik üreticileri de
serbest çalışan (Freelance) dahi olsa başka işlerde çalışmakta ve hayatlarını Podcasting haricinde kazandıkları parayla idame etmektedirler. Bu bakımdan ele alındığında Podcast yayını için zamana ve hayatınızı idame ettirebileceğiniz başka bir para kaynağına da ihtiyaç duyulmaktadır.
Podcast yayıncılığının her ne kadar şimdilik sansüre uğraması gibi bir durum söz konusu değilse de, Internet üzerinden erişimi çeşitli yöntemlerle engelleme kabiliyetine sahip hegemonya, Podcast kanallarının da en azından web
sayfalarını engelleyebilir. Ayrıca Podcast yayını yapılan servis sağlayıcılar da en nihayetinde bu işi para kazanmak
için yapan ve kapitalizmin parçası olan kuruluşlardır; üretilen içerikten rahatsız olan hegemonyanın, güç-para (dolayısıyla çıkar) ilişkilerini kullanarak Podcast ağının tamamını değil belki ama yalnızca sansürlemek istediği içeriği yayından kaldırtamayacağının garantisi bulunmamaktadır. Ancak iktidarın sansüründen endişe duyarak, içerik üretiminde otosansür uygulamak da yersiz olacaktır.
Bilgi üretildikçe, bilgi paylaşılmak istendikçe, insanların bilinç düzeyi arttırılmaya çabalandıkça, bu bilginin yayılmasını istemeyenler muhakkkak olacaktır. Ancak Podcast yayını yapan herkesin, en nihayetinde aklında başkalarına aktarmak istediği bir fikir/düşünce bulunmaktadır ve sansür mekanizmaları her ne kadar dört bir yandan
engellemeye çalışsa da fikirler/düşünceler duvarlarla engellenemez. Bu bağlamda henüz amaçlı içerik üretimi anlamında yeni sayılabilecek Podcast yayıncılığı, kişilerarası bilgi aktarımı noktasında, içinde bulunduğumuz teknoloji çağında önemli bir girizgâhtır.
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THE EFFECTS OF SOCIAL MEDIA ON POLITICAL
PARTICIPATION PRACTICES: REACTION VOTE AS
AN EMERGING POLITICAL PARTICIPATION FORM /
SOSYAL MEDYANIN SİYASAL KATILIM PRATİKLERİNE
ETKİSİ: YENİ BİR SİYASAL KATİLİM BİÇİMİ OLARAK
TEPKİ OYU VERME
Meryem Özkurt1, Nuran Öze2

Abstract
Humor has had a critical language throughout history. The language of opposition and criticism is sometimes
used as a means of political propaganda to influence people‘s political orientation. The basic element of representative democracy is to elect the representatives of the country by voting. On the other hand, the citizen who loses
confidence in the politicians either does not vote or may turn to ‚reaction vote‘. Considering that elected people
cannot realize the expectations of the people at the expected level or that the political power is alienated from the
demands of the social strata, the citizens refer to different forms of political expression. In such cases, it is possible
for candidates who are not able to get a certain number of votes under normal circumstances, to reach a certain
percentage of votes against strong candidates. This article examines the election campaign of Çetin Sadeli, an independent candidate of parliament who carried out the propaganda process with the Cyprus dialect in the 2018
North Cyprus General Elections, which was carried out on Facebook through social media platform Facebook.
This campaign can be evaluated as a new form of political participation on reaction vote.
Keywords: Social Media, Humor, Political Participation.

Giriş
Teknolojinin hızla gelişmesi ve yaygın kullanımıyla birlikte ortaya çıkan internet tabanlı dijital dünya, son yüzyıla
damgasını vuran en önemli değişimdir. Bu dijital dünya sadece bireyleri değil toplumları da beraberinde değiştirmiştir. Dijital dünya sayesinde edinilen yeni yaşam pratikleri hayatın her alanına girdiği gibi siyasal katılma biçimlerine de yeni bir yön vermiştir. Bu değişimler bireyin siyasal katılım biçimini, bireyler arası ilişkileri ve kamu
alanında var olma/olmama şeklini de değiştirmiştir. Dijital dünyanın en önemli buluşu internet ağları sayesinde
birey, bilgi edinmelerini bireysel paylaşımlarla sosyal medya hesapları üzerinden hedeflediği kitlelere uygun sosyal
ağ kullanımıyla ulaştırma imkanı bulabilmektedir.
Öze’ye (2014) göre kitle iletişim alanındaki gelişmeler, enformasyon kaynağının insandan ziyade elektronik
araçlara olan bağımlılığını artırmıştır. Buna ek olarak üretimin bütününden uzaklaşmanın emek gücü üzerine
1 Near East University
2 Near East University
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getirdiği vasıfsızlaşma ve birbirleri arasındaki rekabet, bireysel ilişkilere yabancılaşmayı da beraberinde getirmiştir.
Modernleşen dünyada işbölümü ve uzmanlaşma, bireyin ev içinden koparak iş alanlarında çalışmasına sebep olmuşturç Bunu toplumun kendi içinde çözülmesi ve bireysel kararlarla bütünden uzaklaşm olarak nitelendirmek
mümkündür. Tam da bu noktada medya organlarının ticarileşmesiyle, kitle iletişim araçları vasıtasıyla topluma
tüketime yönelik ideoloji aşılamadaki gücünü kullanabileceği uygun ortam artık oluşmuştur. Hall’a göre “Topluluk bağlarının, gemeinschaft3’ın, aracı yüz yüze grupların dağılması ve kitlelerin, medya yoluyla seçkinlerin ticarileşmiş etkilerine açık kalmaları” (2005, s. 75) yeni medyanın toplumsal etkisi olarak görülmüştür. Habermas
(2002) ise yirminci yüzyılın ortasında gazeteler, dergiler, radyo ve televizyon kamusal alan araçları olarak tanımlarken ve kitle iletişim araçlarıyla şekil verilen dünya yalnızca görünüşte bir kamusal alan olarak nitelendirmektedir. Bugünün koşullarında kitle iletişim araçlarını geride bırakan internet ağları, hem kitlesel hem de bireysel ağlar
olarak nitelendirilebilmektedir.
Öze’ye (2014) göre modern toplum anlayışıyla, teknolojide meydana gelen gelişmelerle, sürekli değişen toplumsal
yapılar insanların yaşam tarzlarını değiştirmiş ve hayattan beklentilerini de dönüştürmüştür. Bockock bunu endüstriyel kapitalizmde, üretimin düzenlediği yöntemin bir sonucu olarak, insanlar birbirlerinden ve bir şeyler yaratma
sürecinden uzaklaşmasına bağlamaktadır” (2005, s. 54). Öze (2014) ise Bockock ve Habermas’tan esinlenerek yalnızlaima ile yabancılaşma arasındaki ilişkiyi değişimlerin bireyin giderek yalnızlaşmasına, yabancılanmasına ve üretim sürecinden kopmasına sebep olması ile ilişkilendirmiştir. Yalnızlaşan, yabancılaşan ve üretim sürecinden kopan
insan artık kendini çevresine, ürettikleriyle değil tükettikleriyle göstermeye çalışmaktadır. Kısacası bireyler, bütün
varlığını ‘imaj’ üzerine kurmaya başlamıştır. Artık insanların anlam üretmek için tüketmesi söz konusudur. Tüketilen şey sadece ürün veya hizmet ile sınırlı değildir ama, bireyler sosyal ağlar vasıtasıyla fikirleri, imajları ve hayata
dair daha birçok şeyi de tüketmektedirler.
Son yıllarda toplumda yalnızlaşan bireyin internet ortamında kendine yeni ve izole bir dünya oluşturduğu görülmektedir. Ercan’a (2015) göre bu dijital ortamın gerçek dünyadan farkı, dış dünyada yalnız ve toplum içinde önemsiz herhangi bir varlık ve tabi olduğu topluma ‘ait’ iken, internet aleminde kendisine ‘ait’ başka bir dünya kurabilmesidir. Artık birey toplum aidiyetinden kopmuş, kendisine yeni bir dünya inşa etmiştir. Sanal dünyadaki tüm
davranış farklılaşmalarının temelinde de işte bu algılayış yatmaktadadır. Kendine inşa ettiği bu alanı kullanan birey, paylaşımları sayesinde sosyal medya kullanıcılarının gerçek hayattaki davranışlarına etki etmekte ve yönlendirmektedir. Millenium çağı olarak bilinen 2000’li yıllar, teknolojik gelişmelerin insan hayatının her alanında
hissedilmeye ve uygulanmaya başladığı yıllar olmuştur. Yeni dijital dünya düzeni içerisinde bulut sistemi olarak
adlandırılan, dijital bilgi depolama sistemleri sayesinde, bilgiye ulaşmak artık çok kolay bir hal almıştır. Bilişim ve
iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle bireyler artık bilgiye ve habere ulaşmak için sosyal ağları kullanmakta, yine bu sosyal ağlar üzeriden kendi içeriklerini oluşturmakta ve diğer internet kullanıcılarıyla paylaşmaktadırlar. Bu içerik bireyin sosyal hayatıyla ilgili olabileceği gibi görüşlerini de kapsayabilmektedir. Bu ağlarda içerik
ekleyen her bir birey göreceli olarak eşit oluğundan demokrasi kültürünün yine göreceli yerleşmesine ve bireyin
kendini daha özgür hissetmesine de olanak tanımıştır.
Sosyal paylaşımlar, internet sayesinde yayılma ve örgütlenme imkanı bulmaktadır. Bu yeni örgütlenme biçiminin
sağlayıcıları olan; Facebook, Twitter, YouTube gibi sosyal medya araçları, halkın hızla mobilize edilmesini sağlayarak
bu ağlara dahil olanların, etkileşime geçebilecekleri yeni bir kamusal alan, karşıt-kamusal alanlar yaratmaktadır
(Özturan ve Özgel, 2015, s. 85-92). Ortaya çıkan bu kamusal alanda kimi zaman mizahi dil kullanıldığı dikkat
3 “Gemeinschaft: Bireysellik” (Bottomore ve Nisbet, 2003,707).
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çekmektedir. Özgür bir ifade biçimi olarak da ifade edilebilecek mizahi dilin, sosyal medya ortamlarında viral bir
etkiye sebep olduğu çalışma kapsamında düşünülmektedir. Gerçek hayatta düşünce ve fikirlerini, inançlarıyla toplum üzerinde yaratabileceği etki kendi çevresi ile sınırlı olan bir birey, sosyal ağlar sayesinde kısa süre içerisinde
viral yayılımı yakaladığı takdirde belirli bir kamuoyu oluşturabilmektedir. Sosyal ağların bu özelliğinin fark edilmesiyle birlikte birey, siyasi görüşlerini yansıtan direkt ya da endirekt mesajlarla paylaşımlarını yapmakta ve kamuoyu oluşturma arzusu içerisine girmektedir. Kişinin siyasal tutumunu etkilemeye yönelik bu paylaşımların öznesinde mizahi unsurları sürekli olarak kullanıldığı görülmekledir. Mizah, teknolojik gelişmelerin artışıyla birlikte
eleştirel ve alternatif söylem anlamında etkin bir anlatım ve etkileme biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Mizahın insanlık tarihi boyunca sürdürdüğü toplumsal eleştiri işlevi günümüzde de sürmekte, internetin etkisi ile
de; etkileşim, katılım, hızlılık, kolay çoğalma, kolay yayılma gibi çok sayıda özellik eklenmekte, bu süreçte yerelin devreye girmesi ile dil ve söylem önemli değişimler geçirmekte, mizah teknolojik dönüşümlerle harmanlanarak varlığını sürdürmektedir (Boz, s. 144-159). Bireyin siyasi duruş ve davranışlarını etkileyen bir çok faktörün
bulunduğu düşünüldüğünde gerçek hayattaki etkenlerin yanında, internetin sağladığı sosyal ağlarda yapılabilecek
paylaşımların, siyasi algıya ve davranış biçimine şekil veren faktörler olarak nitelendirilebilmektedir. Bununla birlikte, sosyal ağlardaki paylaşımlarda mizahın, eleştirel yapısı kullanılarak verilmek istenen mesajın kullanıcı üzerindeki etkisinin çoğalmasına sebebiyet verdiği bilinmektedir.
Bu çalışmada 2018 Kuzey Kıbrıs Genel Seçimleri’nde seçilme ihtimali bulunmayan, karikatürize edilmiş bir karakter olan Çetin Sadeli’nin mizahi bir şekilde Kıbrıs lehçesi ile yürüttüğü siyasal iletişim kapmanyası incelenmiiştir. Bağımsız milletvekili adayı olarak seçim kampanyasını sosyal medya ağı Facebook üzerinden Neydi Olacağı
reklam ajansı tarafından yürütülen Çetin Sadeli, bu kampanya ile geniş kitlelere ulaşmış ve belli bir seçmen kitlesini tepki oyu vermeye ikna etmiştir. Bu çalışma kapsamında tepki oyu vermenin Kuzey Kıbrıs’ta yeni bir siyasal
katılım biçimi olduğu düşünülmektedir. Geleneksel katılımın temel öğesi, oy kullanarak siyasi aktörler, seçme eğilimi olarak görülürken, bu yeni siyasal katılımda da, birey seçilmesi ve siyasi erke etki etmesi ihtimal dışı olduğunu
bildiği adaya oy vererek tepkisini ortaya koymaktadır. Sosyal ağlarda yapılan paylaşımlar, bireyin davranışlarını ve
siyasal katılım biçimini etkilediği ve sosyal ağlarda yaratılan karakterlere mizahın ve yerel kültürün eklenmesiyle
bu etkinin daha da arttığı düşünülmektedir.

Sosyal Medya ve Sanal Toplum
İnternetin gündelik yaşama nüfuz ettiği bölgelerde tüm yaşam pratiklerinin internet tabanlı olmaya başladığı yadsınanmaz bir gerçektir. Sosyal ağların kullanmaya başlayan bireylerin ise ilişkisel ve iletişim bağlamında yaşamında
değişimler meydana gelmiştir. Sosyal medya en bilinen tanımıyla, internet kullanıcılarının birbirleriyle çevrimiçi
iletişim kurmalarına imkan veren, içerik paylaşımı, kişisel yorumlar ve sanal aktivitelere dayalı sosyal ağ siteleri olarak tanımlanabilir (Kirtiş & Karahan, 2011, s. 260-268). Sosyal medyanın internet teknolojisinin gelişmesine paralel olarak hayatımıza girdiği kabul edilse de aslında yoğun olarak 2000’li yıllar ve sonrasında kullanımının yaygınlaştığına şahitlik edilmektedir. Günümüzde bireyler günlük yaşamın her alanında sosyal medyayı kullanır hale
gelmişlerdir. Köseoğlu (2014), ilgili makalesinde devletlerin ve özel sektör kuruluşlarının altyapı yatırımlarıyla, bireylerin bilgisayara ve internete duyduğu ilginin artışı desteklenmekte olduğunu söylemektedir. Yapılan araştırmalar
dünya genelinde, internet ve sosyal medya kullanımının her geçen gün arttığını gözler önüne sermektedir. Sosyal
medya neredeyse hayatın vazgeçilmez bir unsuru olmuştur. Sosyal medyada geçirilen zaman her geçen gün artmaktadır. We Are Social’ın (2018) Nisan ayında yayınladığı istatistiklerde dünyada 3.29 milyar kişinin sosyal medya
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kullanıcısı olduğu ve bu rakamın dünya nüfusunun yüzde 43’üne denk geldiği raporlanmıştır. Bu veriler ışığında
diyebiliriz ki, sosyal medya teknoloji ile içiçe olan insanların yaşamının vazgeçilmezi olma yolunda hızla ilerliyor.
Sosyal ağların zaman, mekan ve ilişkisel bağlamdaki etkilerini bu noktada incelemek gerekmektedir. Köseoğlu ve
Al’ın (2013) da dediği gibi; Teknolojik paradigma, zaman mekan ve ilişkiler bağlamında hemen her şeyi kökünden sarsmış olup, yeni algı ve yeni ilişki kalıpları oluşturur hale gelmiştir. Teknolojik paradigmanın toplumsal yapı
ve hareketlerde ortaya çıkardığı bu dönüşüm, içinde yaşadığımız toplumun ‘ağ toplumu’ olarak ifade edilmesine
neden olmuştur. Ağ toplumu olarak adlandırılan bu yeni toplum tipi, kendinden önceki toplum tiplerinin aksine
çok hızlı bir şekilde dünyanın büyük bir kısmına yayılarak, toplum yapılarını dönüştürmeye başlamıştır. İlk önceleri sadece haber alma ve bilgiye ulaşma aracı olarak kullanılan internet, son zamanlarda özellikle sosyal medya
olarak tanımlanan Facebook, Twitter, Instagram, Linkledin, YouTube ve bunun gibi sosyal ağların yaygınlaşması
ile artık bir sosyal iletişim aracı haline gelmiş, evde, iş yerinde, sokakta kısacası insanoğlunun var olduğu her yerde
yeni kitle iletişim aracı haline gelmiş ve sanal bir toplum oluşturmuştur.
İnternetin gelişimi ile ortaya çıkan bu ‘sanal toplum’ kavramı, sanal bireylerin oluşturduğu grupları anlatmaktadır.
Bu gruplar internet ortamında yaptıkları paylaşımlar ve etkileşimlerle içinde bulundukları sosyal çevre tarafından
kabul gördüğü oranda, kendilerini iyi ve güçlü hissetmektedirler. Bu konu sosyoloji, sosyal psikoloji ve psikolojinin ilgi alanına girmektedir. Bilişsel psikoloji incelendiğinde iç-grup ve dış-grup kavramlarından bu noktada bahsetmek mümkündür. İnsanlar kendileri gibi düşünen bireylerle sanal ortamda kesişmekte ve biz kavramı üzerinden
iç-grubu oluşturabilmektedir. Aynı anda kendileri gibi düşünmeyenlerle ayrı platformarda varlkık gösterebilmekte
ve yine sanal ortamda ötekiler kavramı üzerinden dış-grup oluşturabilmektedir. Bu noktada sanal toplumun sanal
bireylerinden bahsetmek mümkündür. Prensky’e (2001) göre internette var olan ve gerçek yaşamında farklı davranışlar gösterebilen birey, sanal ortamda yeni bir kimliğe bürünmekte ve artık sanal bir bireye dönüşmektedir.
Sanal toplumda bireyler Facebook, Twitter, Instagram, Linkledin ve YouTube gibi sosyal paylaşım sitelerinde, düşüncelerini ve gündelik hayatta yaptıklarını paylaşımlarıyla ortaya koymaktadırlar. Bazen bir video, bir karikatür,
bazen de başka bir sanal bireyden aldıkları paylaşımları paylaşarak duygu ve düşüncelerini açığa çıkartmaktadırlar. Harris ve Rea’ya (2009) göre; sanal birey, kendi dünyasını kendi istek ve ilgileri doğrultusunda yaratmaktadır.
Ercan’a (2015) göre yaşadığı sosyal çevrede ve dolayısıyla toplumda yalnızlaşan birey, kendini daha önemli kılmanın yolunu, internet ortamında oluşturduğu yeni sanal toplumdaki dünyasıyla bulabilmektedir. Toplumda fikirlerini özgürce ifade edemediği için düştüğü suskunluk sarmalından kurtulmanın çaresi olarak sosyal ağları keşfeden
kullanıcılar, paylaşımları kabul gördükçe kendini, yeni sanal gerçeklik toplumun güçlü bir bireyi olarak konumlandırdığı düşünülmektedir. Artık sanal dünyada özne durumuna gelen sosyal medya kullanıcısı, paylaşımlarıyla
sanal ortamdaki bireyi yönlendirmeyi hedeflemektedir.
Öke’ye (2018) göre; sosyal medya, interaktif ve sürekli güncellenebilen bir ortam olması, çoklu kullanıma açık olaması ve anında geri dönüşüm sağlaması açısından en ideal mecralardan biri olarak kendini göstermektedir. Yeni
dijital dünyada bireyler düşüncelerini, inançlarını, değerlerini ve ürünlerini paylaşmakta, bu düşünceler üzerinde
tartışabilmekte ve yeni fikirler ortaya koyabilmektedirler. Böylelikle sosyal medya kullanıcılarının yayınladığı fotoğraflar ve videolar ile önü alınamaz viral paylaşımlara dönüştüğü görülmektedir. Sosyal ortamlarda ilgi gören videolar, viral duruma ulaşmada rol oynayabilecek en önemli faktörler arasındadır. Örneğin, siyasi aktörler seçim
döneminde mizahi bir video paylaşımı yaparsa video, onun viral olma şansını artırabilmektedir. Yani paylaşımda
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bulunan tanınmış sosyal medya kullanıcısı, gündemde olan konu ile ilgili yaptığı paylaşımlarla, izleyicilerin dikkatini daha çabuk ve yüksek oranda çekecektir (Öze & Ulaş, 2018, s. 89).

Mizah, Siyaset ve Toplum
Bilinen anlamıyla mizah; komediyi, eğlenceyi kişinin hoşça vakit geçirmesini odağına koyan bir eylem ya da söylemdir. Bunun sonucunda gülme dediğimiz duygu dışa vurum olarak ortaya çıkar. Diğer taraftan mizah, toplumsal gerçekliğin gizli kalmış yönlerine vurgu yaparak onun ortaya çıkmasına olanak sağlayarak bunu toplumun yüzüne vuran bir anlama da sahiptir (Fırat, 2016, s. 641-655). Teknolojinin hızla gelişmesiyle ortaya çıkan yeni dijital
dünya düzeni beraberinde yeni mizah alanları oluşturmuştur. İçinde yaşadığımız modern çağda bunun en dikkat çeken türü ise dijital mizahtır. Bilgisayar ve internet teknolojilerinin sağladığı yeni uygulamalar ve ortamlarla
mizahi ürünler çok çabuk üretilmekte, paylaşılmakta ve büyük kitlelere ulaşmaktadır. Göker ve Keskin’e (2015)
göre; sosyal medya içerik platformlarının alternatif bir içerik paylaşım ağı olması, bu alanların çoğu zaman muhalif bir mecraya dönüşmesine neden olmaktadır. Bu nedenle internet çağında ve sosyal medya ortamlarının gelişme göstermesi ile mizah büyük kitleleri etkileyen önemli bir muhalif araç haline gelmiştir. Bu bağlamda genellikle siyasi partilerin ve liderlerin mizahi bir dille eleştirildikleri, gündeme dair gelişmelerin ise mizahi unsurlarla
birlikte ele alındıkları görülmektedir.
Öyle ki Bakhtin’in (2001) dediği gibi; yönetilenlerin silahı olarak tanımladığı mizah, geleneksel medya metinleriyle
cesaret edilemeyen siyasi ve toplumsal kaygıların (Nicolas, 2000, s. 67), ifade ediliş biçimi seçeneğidir. Hegemonyayı ironi ve taşlamayla eleştiren mizah, toplumdaki eşitsizlik ve adaletsizliklere karşı halkın gözünü açmayı hedefler.
Mizahın insanlık tarihi boyunca sürdürdüğü toplumsal eleştiri işlevi, günümüzde sürmektedir. Bu işlev internetin
de etkisi ile; etkileşim, katılım, hızlılık, kolay çoğalma ve yayılma gibi çok sayıda özellik eklenmekte ve doğrudan
hedef kitleye mesajı ulaştırmaktadır. Bu sürece yerel dinamiklerin dahil olmasıyla birlikte dil ve söylem önemli değişimler geçirmekte, mizah teknolojik dönüşümlerle harmanlanarak varlığını sürdürmektedir (Boz, s. 144-159).
Birey kendini ifade ederken, yerellik kadar içinde bulunduğu kültür dinamiklerinin güncelliğini ve popülerliğini
de kullanarak mizahi söylemlerde bulunmaktadır. Sosyal bir varlık olarak yaşayan birey, Tellan ve Tellan’a (2011)
göre; yaşamını devam ettirirken ve iletişim kanallarını eylemsel olarak kullanırken, iletişimin doğasına, zamanın
ve mekanın belirleyiciliğine ya da alternatif bir kendini ifade etme alanı olarak yeni söylem üretim mekanizmalarına bağlı bir biçimde sık sık mizaha başvurmaktadır. Yıldırım (2015) ise mizahın toplumdaki fonksiyonunu yerine getirebilmesi için odağa alınan konu, kullanılan dil, sembol ve işaretlerin toplumsal bağlama uygunluk sağlaması gerektiğine değinmektedir. Yani her toplum mizahını, kendi sosyolojik yapısı zemininde oluşturur ve etkililik
derecesi de bu zeminle ilişkisine dayanır. Sonuç olarak diyebiliriz ki; mizah gücünü yerelliği ile mizaha başvuran
bireyin yaşadığı topluma ait olmasından almaktadır.

Siyasal Katılım ve Tepki Oyu
Çalışmanın ana odak noktası olan seçim kampanyası ve tepki oyu olduğundan, çalışmanın bu kısmında siysal
katılım ve tepki oyu kavramları ele alınmaktadır. Şahinbaş’a göre (2016) siyasal yönelim kavramı, bireyin siyasal düzene karşı tutumunu, duygu ve tercihlerini ifade etmektedir. Siyasal davranış ise; bireyin siyasal yönelimlerine ilişkin ortaya koyduğu tutumlardır. Kişi içinde yaşadığı siyasal düzenden etkilenmekte ve buna karşılık siyasal
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yönelimlerine göre davranış mekanizmaları geliştirmekte ve tepkisini göstermektedir. Bireyin verdiği bu tepkiler
onun siyasal katılım davranışlarını oluşturmaktadır.
Siyasal katılım kavramının sosyal bilimlerde uzlaşılmış bir tanımı bulunmamaktadır. Kalaycıoğlu (1998) ilgili eserinde siyasal katılım kavramını şöyle tanımlamıştır: Kişinin otonom olarak yaptığı tercihler ve verdiği kararlar sonucunda siyasal karar mevkilerine gelecek olanları veya bu mevkileri ellerinde bulunduranları etkilemek üzere yaptıkları eylem ve faaliyetlerdir. Bu eylem ve faaliyetlerin her zaman yasal yollarla olmadığı gözlemlenmiştir. Dursun
(2008) söz konusu eserinde, yapmış olduğu gözlemlere dayalı olarak iki türlü siyasi refleksten söz etmektedir. Yasal yollarla yapılan oy vermek, mitinglere katılmak, siyasi aktörlerle ilişki kurmak ve siyasi partilere üye olmak gibi
davranışları ‘olağan siyasal katılma biçimleri’ olarak adlandırılırken; grev yapmak, trafiği engellemek, boykot ve işgal gibi eylemleri ‘olağan dışı siyasal katılma’ biçimi olarak adlandırmaktadır. Kalaycıoğlu da (1998), yasal ya da
yasadışı, bir eylemin siyasal katılım olarak kabul edilmesinin iki temel şartı olduğunu söylemiştir. Birinci şart olarak; siyasal katılım amacının siyasal karar mercilerini etkilemek olduğunu belirtirken, ikinci şart olarak ise birey,
siyasi katılımda başkalarının tesiri altında kalmış olsa bile kendi iradesiyle giriştiği bir faaliyet ya da davranışı ortaya koyması olarak açıklamıştır.
Yeni dijital dünya düzenine geçen tüm dünya toplumlarını etkisi altına alan sosyal medyanın, diğer birçok alanda
olduğu gibi siyasi katılım sürecinde de büyük etkiye sahip olduğu gözlemlenmektedir. Yeni kitle iletişim ve kişilerarası iletişim aracı olarak ortaya çıkan sosyal medya araçları, insanları siyasi katılıma yönlendirmek amacıyla, siyasi partiler ve siyasetçiler tarafından etkin olarak kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, sosyal ağlar özellikle seçim
dönemlerinde bir propaganda aracı olarak kullanılmaktadır. Kalaycıoğlu (1983), siyasal katılımın koşullarına ilişkin makalesinde, kitle iletişim araçlarının yayınlarına maruz kalan kişinin, çevresindeki siyasal olaylar hakkında
bilgi sahibi olması için ortam yarattığını vurgulamaktadır. Kitle iletişim araçlarıya bilgilenen birey, siyasal etkinlik
içine girmektedir. Siyasal etkinlik sadece politikacıları seçmek amacıyla kullanılan oy verme işlemiyle sınırlı kalmamaktadır. Siyasal etkinlik; kişinin içinde yaşadığı siteme ve/veya onun parçalarına etki etmek suretiyle bu sistemi kendisine yarar temin edecek şekilde çalıştırabileceği inancı ve duygusudur.
Fizikten yola çıkarak tepki nedir sorusuna yanıt arayacak olursak: Tepki, Newton’un Üçüncü Hareket Yasası’na
göre; Bir X nesnesi bir Y nesnesine bir kuvvet uyguluyorsa, Y nesnesi de X nesnesine aynı büyüklükte ve zıt yönde
bir kuvvet uyguluyor olmalıdır. Yani kuvvetler çifttir ve bir nesne kendisine kuvvet uygulanmaksızın başka bir nesneye kuvvet uygulayamaz. Bu yasa ‘aksiyon-reaksiyon’ ya da ‘etki-tepki’ olarak adlandırılmaktadır (Khan Academy,
2019). İster fen bilimleri isterse sosyal bilimler, tepki kavramını fiziğe dayanarak açıklamak mümkündür. Siyasal
katılımı Newton’un Üçüncü Hareket Yasası’na göre açıklamak gerekirse; siyasal katılımın da aslında bir etkinin sonucunda tepki olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. Akyol’a (2006) göre siyasi aday ya da parti seçim kampanyaları boyunca vermiş olduğu vaatleri, seçimi kazandıktan sonra yerine getirebilecek düzeye ulaşmaktadır, böylece
seçmen artık bu vaatlere ilişkin bir beklenti içine girmeye başlamaktadır. Beklentileri karşılık bulmayan ve verilen
vaatlerin yerine getirilmemesi, seçmende genel bir hayal kırıklığı oluşmaktadır. Hayal kırıklığına uğrayan seçmen
de tepkisini bir sonraki seçimlerde göstererek, boş vaatler veren parti ve adayları sandık başında cezalandırmaktadır. Böylelikle siyasi aktörlere duyulan toplumsal memnuniyetsizlik ve güvensizliğin bir sonucu olarak tepki oyunun ortaya çıktığı gözlemlenmektedir.
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Araştırmanın Amacı ve Hipotezler
Siyasi partiler gibi adaylarda kendi şahıslarına yönelik seçmen oylarını kazanabilmek için çeşitli propaganda faaliyetleri yürütürler. Seçim kampanyası sürecinde partilerin ve adayların sosyal medya üzerinden seçmeni etkilemek
amacıyla yürütülen siyasal iletişim kampanyasının bir parçası olarak nitelendirilmektedir. Bir pazarlama alanı olarak sosyal ağların etkisinin sadece ürün ve hizmet alanı ile sınırlı olmadığı siyasal iletişim kampanyalarında da kullanıldığı bilinmektedir. Sosyal ağlar üzerinden yapılan paylaşımların siyasal katılımı ve tercihleri etkilediği 2004
Obama’nın seçim kazanımı ile kanıtlanmıştır. Siyasal iletişim kampanyaları sonucunda oy kullanma yöneliminin
değişimi ya da tepki oyu olarak oy kullanma biçimleri siyasal katılım biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kuzey
Kıbrıs’ta birkaç kez bağımsız aday olarak seçimlere katılan sade bir vatandaş olan Çetin Sadeli’nin 2018 genel seçimlerinde almış olduğu oylara bakıldığında, Kuzey Kıbrıs ölçeğinde azımsanamayacak düzeyde olduğu görülmektedir. Mizahi bir yaklaşımla, bugüne dek Kuzey Kıbrıs’ta seçim kazanan tüm kesimleri t dalga geçer şekilde eleştiren ve siyasal kampanyası sadece Facebook sosyal ağı üzerinden Neydi Olacağı reklam ajansı tarafından yürütülen
bağımsız aday Çetin Sadeli örneği çalışma kapsamında incelenmiştir. Çalışmada Çetin Sadeli’nin yürüttüğü mizahi kampanya ile Kuzey Kıbrıs’ta politikacılara karşı güvensizlik ve yapılan usulsüzlük, kayırmacılık, ganimetçiliğin karşısında usanmışlığın tepki oyuna nasıl dönüştüğü incelenmiştir.
Araştırma Sorusu: Kuzey Kıbrıs’ta siyasilere karşı duyulan inançsızlık ve güven problemleri tepki oylarının siyasileri aşağılayacak nitelikte sayılabilecek yaratılmış mizahi bir karaktere tepki oyu vermesine mi sebep olmaktadır?
Hipotezler:
(H1) Kuzey Kıbrıs’ta siyasi mizah, siyasilere karşı duyulan inançsızlık ve güven problemleri nedeniyle etkilidir.
(H2) Kuzey Kıbrıs’ta siyasilere karşı duyulan inançsızlık ve güven problemleri tepki oylarının siyasileri aşağılayacak nitelikte sayılabilecek yaratılmış mizahi bir karaktere tepki oyu vermesine sebep olmuştur.

Yöntem
Sosyal medya, sanal toplum, mizah, mizah ve toplum, sosyal ağlarda mizah, siyasal iletişim kampanyası, siyasal
iletişim kampanyalarında mizah ver tepki oyu konularında literatür taraması yapılmıştır. Daha sonra Çetin Sadeli’nin bağımsız aday olma serüveni ve siyasal iletişim kampanyasının Facebook üzerinden yürütülmesini anlamlandırabilmek adına yarı yapılandırlımış görüşme metodundan yararlanılmıştır. Yapılan bu görüşmeler Çetin Sadeli
karakerinin yaratıcısı Mehmet Ekin Vaiz (Neydi Olacağı Direktörü) ve karakterin kendisi Çetin Sadeli ile gerçekleştirilmiştir. Çevirimiçi ortamda konuyla ilgili haber taramaları da yapılmıştır. Çetin Sadeli siyasal iletişim kampanyasına örnek olarak ‘Mehmet Ekin Vaiz ile Neydi Olacağı’ haber bülteninde yayınlanan ve Çetin Sadeli’nin
yer aldığı mizah içerikli ‘Tüm Yeyicilere Sesleniş - Ye Yememing Partisi – YYP’ videosu incelenmiştir. Videonun
yaratıcısı Mehmet Ekin Vaiz’e çevirimiçi ortamda sorular yöneltilerek cevaplaması istenmiştir. Bu videoda yer alan
Çetin Sadeli ile yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir.

Mehmet Ekin Vaiz ve Neydi Olacağı
YouTube’ta Neydi Olacağı isimli kanlında çekmiş olduğu reklam ve siyasal iletişim parodilerini yayınlayan ancak
esas paylaşımlarını Facebook üzerinden gerçekleştiren Mehmet Ekin Vaiz, aynı zamanda avukatlık mesleğini de icra
etmektedir. Tepki oyuna örnek videosunda yer alan Çetin Sadeli’yi, Türkçe karşılığı ‘politik etkileyici’ olan ‘politic
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influencer’ olarak tanımlayan Vaiz, “Çetin Sadeli ile mahkemelerde avukatlık yaptığım dönemde tanıştım. Kendisi
bankaya olan borcunu kapatma istiyordu, ben de borcu olduğu bankanın avukatıydım. O vesileyle tanıştık, daha
sonra ilginç bir karakter olması sebebiyle de kendisine Neydi Olacağı videolarında oynatmayı teklif ettim.” dedi.

Resim 2: Politik Etkileyici ‘Politic Influencer’ olarak Çetin Sadeli

2018’de Kuzey Kıbrıs’ta yapılan genel seçimlerde, bağımsız aday olan Çetin Sadeli ile videolar çeken Vaiz, ‘Hep
Beraber Yeyceyik’ ve ‘Gorkma’ sloganları üzerinden ürettikleri içeriklerle, siyasi adayların mevcut siyasi jargonunu
ve geleneğini deşifre ettiklerini ve tiye aldıklarını belirtti. Vaiz, Kıbrıs’ta her dönem mevcut bulunan tepki oylarının, yaptıkları video sayesinde, 3 bin 800 küsur oy almasıyla Çetin Sadeli’ye yöneldiğini söylemektedir. Sadeli
parodilerinde, taklit edilen lider davranışlarının, mevcut siyasi figürleri eleştiren, karikatürize eden ve etlileyen bir
karakter olduğunu söyleyen Vaiz, “Çetin Sadeli’nin kazanamacağının bilinmesi ve oy verilmesi bana göre seçmen
nezdinde eğlenceli bir protesto biçimidir. Seçmen siyasi katılımda bulunarak, aslında politik bir mesaj vermekte
ve mevcut siyasi yapılara, karikatürünüz sizden daha iyi mesajını iletmektedir. Bu siyasi partiler açısından son derece politik ve ciddi bir mesajdır. Ayrıca daha samimi olması için verdiğimiz mesajlarda özellikle Kıbrıs şivesini
kullandık.” şeklinde konuşmuştur (Vaiz, 2018).

‘Yeme’ Vaadiyle Aday Olan: Çetin Sadeli
2018 Kuzey Kıbrıs Genel Seçimleri’nde Lefkoşa bağımsız milletvekili adayı olan Çetin Sadeli’nin ‘Tüm Yeyicilere Sesleniş’ videosuyla kısa sürede Kuzey Kıbrıs’ta tanınan bir aday olduğu bilinmektedir. ‘Ye Yememing’ isimli
sanal partisiyle bağımsız aday olarak seçim sürecinde boy gösteren Sadeli, siyasetçilerin bugüne kadar vaadlerde
bulunarak oy alma yolunu kullandıklarını, seçildiklerinde ise verdiği vaatlerin meydanlardan ileriye gidemediğini
söylemektedir. Vaad olmazsa seçmenin oyunu almanın zor olduğunu, bu yüzden de sloganlarını ‘yeme’ üzerine
kurduklarını ifade eden Sadeli (2018), “Hazırladığımız kampanya videosunda mizahın muhalif dilini kullanarak
siyasetçilere ders vermek ve tepki oylarını almak için siyasi erke direkt mesaj gönderdik. ‘İktidara geldiğimiz zaman siz nasıl yediyseniz biz daha fazla yiyeceğiz, yemeyenin yanımızda işi yok, bugüne kadar yalnız yediniz bundan sonra hep beraber yiyeceğiz sloganlarını kullandık” şeklinde konuşmuştur.
Mehmet Ekin Vaiz’in hazırladığı seçim kampanyası videosu sosyal medyada kısa sürede viral olmuş ve Çetin Sadeli’nin
adaylığı üzerinden haberler yapılmaya başlanmıştır. Konu ile ilgili olarak, Hürriyet Gazetesi Çetin Sadeli’nin adaylığını
‘KKTC’de evlere şenlik aday: Rüşvet ve yolsuzluk vaadiyle oy istiyor’ başlığıyla haberleştirmiştir (Hürriyet, 2018).
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Resim 3: Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanan Çetin Sadeli siyasal iletişim kampanyası haberi (Hürriyet, 2018)

Sonuç
Sosyal medyanın siyasal katılım pratiklerine etkisi üzerine incelenen KKTC 2018 genel seçimlerinde bağımsız
aday Çetin Sadeli örneğini, siyasi katılım biçimi olarak tepki oyu verme örneği olarak değerlendirmek mümkündür. YeYememing başlıklı araştırmaya konu olan Mehmet Ekin Vaiz’in hazırladığı seçim kampanyası videosu, sosyal medyada kısa sürede yayılmayı başarmış ve Kuzey Kıbrıs’ta oy verecek gelmiş geçmiş siyasal erklere inancını
kaybetmiş bir kitlenin ilgisini çekmiştir. Çetin Sadeli’nin adaylığı ve Neydi Olacağı tarafından yürütülen mizahi
kampanya Kuzey Kıbrıs sınırlarını aşarak Türkiye’de hürriyet Gazetesi’ne haber olmuştur. Konu ile ilgili olarak,
Hürriyet Gazetesi Çetin Sadeli’nin adaylığını ‘KKTC’de evlere şenlik aday: Rüşvet ve yolsuzluk vaadiyle oy istiyor’
başlığıyla haberleştirmiştir. Bu haberden de anlaşılacağı üzere Çetin Sadeli, bir proje temeline oturtulmuş mizahi
ve ironik içeriklerle tasarlanmış adaylık serüveniyle sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmiş böylece Kuzey
Kıbrıs’taki mevcut siyasi durumdan memnun olmayan ve kime oy vereceğine henüz karar verememiş ya da oy vermek istemeyen seçmen için alternatif bir aday olmuştur.
Kuzey Kıbrıs seçmeninin kazanamayacağı halde Çetin Sadeli’ye 4 bine yakın oy vermiş olması bilinçli ve tepkisel
bir protesto biçimi olarak yorumlanmıştır. 188 bin 668 seçmen sayısına (Y.S.K) sahip olan Kuzey Kıbrıs’ta, tepki
oyu vermeyi tercih eden seçmenin siyasal katılım sağlayıp, karikatürize edilmiş mizahi bir aday olan Sadeli’ye oy
vermesi, diğer siyasi partiler açısından son derece politik ve ciddi bir mesaj olarak açıklanabilir.
Bu çalışmada çıkan esas sonuç, Kuzey Kıbrıs’taki siyasi yozlaşmanın toplum nezdinde oluşturduğu tepkinin
yadsınamaz düzeyde olduğu ve siyasette var kalmaya çalışan partilere ve siyasi görüşe inancın yitirilmiş olduğudur.
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Gelen siyasetçiler de giden siyasetçilerle aynı mantıkta hareket edecektir anlayışının toplumun algısına yerleşmiş
olması, Kuzey Kıbrıs siyatetindeki yozlaşmanın ve inançsızlığın göstergeleri olarak anlaşılabilmektedir. Siyasal anlamda faaliyet gösteren birey ve partilerin bunu göz önünde bulundurmaları ve kendilerini ideolojik olarak yeniden konumlandırmaları gerekmektedir.
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AN ANALYSIS OF THE AKKUYU NUCLEAR POWER
PLANT DEBATE IN ONLINE NEWS MEDIA IN TURKEY
AND NORTHERN CYPRUS / TÜRKİYE VE KUZEY
KIBRIS’TAKİ ÇEVRİMİÇİ HABER MEDYASINDA
AKKUYU NÜKLEER SANTRALI TARTIŞMALARI
ÜZERİNE BİR ANALİZ
Hanife Aliefendioğlu1, Ayça Demet Atay2

Abstract
The nuclear energy debate in Turkey, which started in 2010 with the formalization of the construction of the Akkuyu Power Plant (APP), constitutes the subject of this study. News stories regarding the APP published on the
Internet sites of two oppositional news organs, Yenidüzen from Northern Cyprus and Yeşil Gazete from Turkey,
are assessed from environmental journalism perspective in an effort to answer two questions: a) Is environmental
journalism is practiced regarding APP news in these two oppositional news organs? b) Can we refer to this online
news media as alternative and activist media? The research is based on the content and frame analyses of 44 news
stories from Yenidüzen, and 38 from Yeşil Gazete, published from 2011-2019. In the study of the news articles,
four frames were identified: Political economic frame, environmental concerns frame, danger-risk frame, and anti-nuclear activism frame. The danger-risk frame is found to be the most prominent frame (43.4%) in Yenidüzen.
The same frame constituted only 29% of the total number of news frames published in Yeşil Gazete. The study
shows that both online news media were not particularly dependent on official sources and discourse in their coverage of APP as human rights and environmental organizations were the main actors in the selected news articles.
However, although both news platforms open their spaces anti-nuclear and environmental activism, it cannot be
said that there is consistent environmental journalism practice.
Keywords: Environmental Journalism, Online News Media, Akkuyu Nuclear Power Plant.

Giriş
Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nın inşaatı sadece Türkiye’de değil, Mersin’e 90 kilometre mesafedeki Kıbrıs’ta da kamuoyunun gündemindedir. Bu çalışmada Kıbrıs’tan Yenidüzen gazetesi, Türkiye’den de Yeşil Gazete’nin
internet sayfalarında Akkuyu Nükleer Güç Santralı ile ilgili yayınlanan haberlere dair içerik analizi ve çerçeveleme analizi yapılmıştır. Anaakım medya, dünya genelinde, nükleer enerji taraftarı bir tavır sergileme eğiliminde
olduğu için, bu çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur. Seçilen iki muhalif medya organının, Akkuyu Nükleer Güç Santralı’na dair yayınları, çevre gazeteciliği perspektifinden değerlendirilmiş ve şu iki soru yanıtlanmaya
1 Eastern Mediterranean University
2 Near East University
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çalışılmıştır: Akkuyu haberlerinde çevre gazeteciliği yapılmış mıdır? Haberlere baktığımızda alternatif ve aktivist
bir medyadan söz edilebilir mi?

Alternatif ve aktivist yeni medya
Yeni medyayı “bilgi ve iletişim teknolojileri ve onların toplumsal bağlamları” biçiminde tanımlayan Lievrouw
(2016, s.17), yeni medyadan, kullanıcıların anlamları paylaştıkları yapıları, araçları, bu araçları kullanma pratiklerini, son olarak da bu kullanımlardan doğan örgütsel formları anladığını belirtmektedir. Deuze (2006) ise yeni
medyanın katılımcılık ve yeniden dolayımlama ve brikolaj özelliklerine vurgu yapmaktadır. Bizim de ele aldığımız katılımcılık özelliğiyle yeni medya, katılımcı gazetecilik ve katılımcı demokrasi için bir platform oluşturmaktadır (Lievrouw, 2016, s. 24). John Dise alternatif aktivist medyanın artık ağırlıklı olarak toplumsal hareketlere
yöneldiğini not ederken (aktaran Lievrouw 2016, s. 26), Atton alternatif medyanın “yaratıcı anlatımları ve sosyal
sorumluluğu birleştirme” özelliğine işaret etmektedir (aktaran s.27).
Lievrouw’un işaret ettiği gibi alternatif, aktivist yeni medya projeleri, ana akım medya kültürünü sadece yansıtmakla ve eleştirmekle kalmayıp, aynı zamanda onları inşa etmekte ve onlara müdahale etmektedir (s. 28)
Alternatif ve aktivist yeni medya türlerini beşe ayıran Lievrouw, bu kategorilerden biri olan katılımcı gazeteciliğin mecralarını “çevrimiçi haber servisleri, bloglar ve indymedia” olarak tanımlarken amaçları ise az haber yapılan
toplumsal grupları ve konuları işlemek olarak ele alır (s.32). Bu anlamda ele aldığımız haber mecralarından Yeşil
Gazete tam da bu kategoriye girmektedir. Yenidüzen ise geleneksel habercilikle başlamış olmasına rağmen, değişimi içerden başlatan ve alternatif içeriklere yer veren bir mecra olarak değerlendirilmiştir.

Nükleer enerji
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun tanımına göre nükleer enerji, atom enerjisinin “barışçıl” kullanımıdır (
ElBaradei, Nwogugu ve Rames, 1995, s. 16). Nükleer güç santralları uranyumu işleyerek, atomların parçalanması
sonucu açığa çıkan ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmektedir. Nükleer enerji savunucuları, bu santralların
dünyanın katlanarak artan elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamaya yönelik temiz, güvenli ve ekonomik bir tercih
olduklarını öne sürmektedir. Örneğin Business Insider’dan Harrison Jacobs (2014)’a göre nükleer enerji en ucuz
ve en az karbondioksit salan enerjidir. Bu bakımdan en temiz enerji gibi gösterilmektedir. Çevrecilere ve küresel
ısınma karşıtlarına yönelik olarak nükleer enerji üretiminin bu yönünün altı çizilmektedir.

Şekil 1. Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nın reklamı
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Örneğin Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nın reklam filminde de santral “güçlü Türkiye’nin yeni enerjisi” olarak betimlenmekte, nükleer enerjinin Türkiye’nin ilerlemesine katkı yapacağı savunulmaktadır. Çocukların kullanıldığı
filmde, nükleer enerjinin güvenli olduğu vurgusu yapılmaktadır3.
Nükleer santrallar uranyumu işlerken, yüksek radyoaktivite taşıyan nükleer atıklar üretmekte ve bu atıklar doğadaki
yaşamı tehdit etmektedir. Nükleer atıkların yüzbinlerce yıl boyunca saklanması gerekmektedir. Nükleer santralların
taşıdığı kaza riski de eleştiri noktalarından bir başkasıdır. 1986 yılında Ukrayna’da meydana gelen Çernobil reaktör
kazası büyük bir faciaya neden olmuş; radyoaktif madde yayılması sonucunda Ukrayna, Belarus ve Rusya’da 336
bin insan evlerinden tahliye edilmiş; 56 kişi yaşamını yitirmiş; yüzbinlerce insansa ciddi sağlık sorunları yaşamıştır1. Kazanın etkileri sadece bu bölgede kalmamış, Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan’dan İngiltere’ye uzanan geniş
bir coğrafyaya yayılmıştır. 2011’de Japonya’da yaşanan Fukuşima Nükleer Santralı kazasıysa, 9.0 büyüklüğündeki
Tohoku depremi ve tsunamisi sonrasında meydana gelmiş ve çevreye ciddi şekilde radyasyon sızıntısı yayılmıştır.
Nükleer santralların yarattığı bir başka önemli sorun da toprağın ve su kaynaklarının kirlenmesinin neden olduğu
çevresel sorunlardır. Bunun yanında santralların soğutulması için deniz suyu kullanılmakta ve sirküle edilen sular
tekrar denize verilmektedir. Bu süreçte, çok sayıda deniz canlısı ölmektedir. Örneğin İsveç’teki Forsmark nükleer
santralı üzerine yapılan bir çalışma, 2010 ve 2011 yıllarında toplam 58 milyon 600 bin balığın nükleer santralın
soğutma sistemine takıldığını ortaya koymaktadır (Bryhn, Bergenius, Dimberg ve Adill, 2013).Mersin Akkuyu’da
deniz kıyısında inşa edilmekte olan nükleer santralın soğutma sisteminin de benzer çevresel sorunlara yol açmasından endişe edilmektedir.
Nükleer enerjinin güvenli barışcıl gelişimi için, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu bazı ilkeler tanımlamaktadır.
Bu ilkeler, radyasyondan korunma, radyoaktif atıkların yönetimi ve transferi, acil durum yardım ve planlaması,
nükleer tesisilerde askeri saldırılar konularını içermektedir. Nükleer zararlara karşı sivil sorumluluk konusunda kurum tarafından 1963 yılında hazırlanan Viyana Sözleşmesi ve 1960 yılında imzalanan Nükleer Enerji Alanlarındaki Üçüncü Tarafların Sorumluluğuna Dair Paris Sözleşmesi bu konudaki en önemli metinler olarak öne çıkmaktadır. 1986 yılındaki Çernobil kazasından sonra ise 1988 yılında Viyana Sözleşmesi’ne güçlendirici ek maddeler
getirilmiştir (El Baradei, Nwogugu ve Rames, 1995, s.20-24).
Enerji kaynaklarını en çevre dostundan, çevreye en çok zarar verene doğru sıralayan Mark Z. Jacobson’a göre, en
çevre dostu enerji türü rüzgâr enerjisidir. Bunu sırasıyla, güneş enerjisi, jeotermal enerji, gelgit dalga enerjisi, güneş fotovoltik, deniz yüzeyi dalga enerjisi ve hidrolik enerji izliyor. Nükleer enerji ve karbon filtreli kömür santralları ise listenin dokuzuncu sırasında yer alıyor. (TMMOB Makine Mühendisleri Odası, 2018).

Türkiye’nin nükleer santral kurma girişimleri
Türkiye’nin nükleer enerji ile ilgili siyasi girişimleri 1955’e dek uzanır. 5 Mayıs 1955’de Demokrat Parti hükümeti, ABD’nin ortaya koyduğu “Barış İçin Atom” programı çerçevesinde bu ülke ile nükleer enerjinin barışçıl kullanımına dair bir anlaşma imzalamıştır. Ertesi yıl Türkiye’de başbakanlığa bağlı Atom Enerjisi Komisyonu Genel
Sekreterliği kurulmuş; bu kurum 1982 yılında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu adını almıştır. Türkiye’de bir nükleer güç santralinin inşaatı ile ilgili ilk girişimler 1965 yılında başlamıştır. 1972 yılında Türkiye Elektrik Kurumu
bünyesinde Nükleer Santraller Dairesi kurulmuş; 1974 ile 1975 yılları arasında ilk nükleer santral için yer seçim
3 Reklam filmi için bkz. https://www.youtube.com/watch?v=vVcriiFgizU
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çalışmaları yapılmış ve iki yıl sonra Mersin Silifke yakınlarındaki Beldibi Akkuyu bölgesi nükleer sit alanı olarak
uygun görülmüştür. Santralın burada yapılması için lisans alınmışsa da, 1980 ve 1990’larda nükleer santral inşaatı
projesi hayata geçirilmemiştir. 21 Temmuz 2010 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Rusya Federasyonu ile “Akkuyu
Sahası’nda Bir Nükleer Güç Santrali Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliği Anlaşması”nı4 imzalanmıştır. Santralın
inşaatına 3 Nisan 2018 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla gerçekleşen resmi bir törenle başlanmıştır. Rus kamu şirketi
Atomstroyexport Rosatom’a , kendi bulacağı finansal kaynaklarla inşa edeceği nükleer santralın üreteceği elektrik
için Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından 15 senelik alım garantisi verilmiştir. 1200 MWE’lık5 dört üniteden
oluşacak santralın ilk reaktörünün 2023 yılında devreye girmesi planlanmaktadır.
Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 1 Aralık 2014 tarihli Çevresel Etki Değerlendirme Raporu’nda (ÇED)
Akkuyu Nükleer Santralı için olumlu sonuç çıkmıştır. ÇED raporuna Türk Tabipler Birliği, Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği ve Türkiye Barolar Birliği itiraz ederek, Danıştay’da dava açmışlarsa Danıştay, raporu 20
Haziran 2018 tarihli kararı ile onaylanmıştır. Deprem bölgesinde inşa edilen santralla ilgili olarak uluslararası topluluktan da karşı sesler yükselmiş, Avrupa Parlamentosu, 6 Temmuz 2017 tarihli, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile
üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını tavsiye ettiği raporunda, Akkuyu Nükleer Güç Santralı projesinin yapımına dair planların durdurulması çağrısında bulunmuştur. Ayrıca Güney Kıbrıs Temsilciler Meclisi de 18 Mayıs
2018 tarihinde, Akkuyu Santralı’nın durdurulmasına dair, Avrupa Birliği’ne baskı yapma kararı almış ve Türkiye’nin nükleer santralın temelini atmasını kınamıştır. Rum parlamentosu, adaya yakınlığı dolayısıyla olası bir kaza
veya sızıntı durumlarının yaratacağı etkiden rahatsızlığını ifade etmiştir.

Çevre gazeteciliği
Çevre sorunları ile ilgili haberler olgusal bilgileri taşımanın ötesine gitmezlerse çevre gazeteciliği olarak nitelenemezler. Başka bir deyişle çevre gazeteciliği toplumsal mobilizasyon ile birlikte düşünülmektedir. Çevre gazeteciliği,
küresel ısınma ve buna bağlı olarak yabanıl hayatın korunması, su kaynaklarının azalması, neoliberal politikalar,
sağlık gibi sorun alanlarını ve alt bölümleri içerir (Bavadam, 2010). Bodker ve Neverla’nın not ettiği gibi, çevre
gazeteciliği bir yandan politika, iş hayatı, bilim, doğa ve kültürün, diğer yandan da yerel, bölgesel ve küresel ölçeklerin arasında duran bir anlatıdır (2013).
Çevre gazeteciliği ile ilgili tartışmalar ilkesel olarak tarafsızlık-savunuculuk ikilemi hattında yoğunlaşmaktadır. Akman-Yüceil’in ifade ettiği gibi, “Sonuçları sonradan görülen ve doğrudan etkileri olmadıkça kamuoyunda dikkat
çekmeyen çevresel sorunlar için özel bir habercilik, başka bir deyişle medya okur yazarı bir kamuoyu oluşturmak
gereklidir” (2018, s.56). Çevre haberciliği yapan gazetecilerin bağımsız olması bir başka önemli husustur. Bağımsız gazetecilerin kamuoyu için tehlike ve risk taşıyan bu tür konularda, savunucu bir gazetecilik yapmaları öngörülmektedir.
Öte yandan Robert Wyss (2007, s. 533) ABD’de çevreci gazetecilerin en az diğerleri kadar tarafsız ve adil olmaları gerektiğine inandıklarını ve çevre hakları savunucusu olarak habercilik yapmanın da bir yanlılık olduğunu belirtmektedir.
4 Anlaşmanın metnine https://www.greenpeace.org/turkey/Global/turkey/binaries/2010/6/akkuyu-nukleer-anlasmasi.pdf
adresinden ulaşılabilir.
5 Megawatt elektrik gücü
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Çevre muhabirliği bir uzmanlık alanı olarak Batı’da 1990’larda kendini göstermeye başlamıştır. Çevre Medya Derneği (Environmental Media Association – EMA) 1989’da, Çevre Gazetecileri Derneği (Society of EnvironmentalJournalists –SEJ) 1990’da, Uluslararası Çevre Gazetecileri Federasyonu (International Federation of EnvironmentalJournalists- IFEJ) ise 1993’te kurulmuştur. Türkiye’de ise çevre haberciliğine dair tek gazeteci örgütü olan
Turizm, Çevre ve Kent Gazetecileri Derneği (TURÇEV) 2005 yılında kurulmuştur. Türkiye’de 1990’lı yıllarda
çevre haberciliği gazetelerin gündeminde değildi. Yeni Yüzyıl gazetesinde çalışan bir gazetecinin sözleri o dönemde
ülkedeki çevre haberciliğine bakışı iyi ifade etmektedir:
Ne doğa koruma ve ekolojik yaşam, ne de gıda güvenliği bugünkü gibi geniş kitlelerce benimsenmiş bir konu değildi. ‘Çevreci olmak daha çok marjinallerin işidir’ gibi bir algı söz konusuydu. İnsanlar türlerin yok olmasının,
toprak kaybının, ormansızlaşmanın, termik santralların iklim değişikliğine etkilerinin, sulak alanların kurumasının,
yerel tohumların yok olmasının, tarımda kullanılan pestisitlerin sağlıklarını, geleceklerini nasıl etkileyeceği konusunda doğrudan bir bağlantı kuramıyordu. Bu nedenle çevre haberleri de genelde politika, ekonomi, eğitim, sağlık haberlerinden sonraki sırada, deyim yerindeyse ‘yer kalırsa’ değerlendiriliyordu. (Akman-Yüceil, 2018, s.122)
Çevre gazeteciliğine dair bakışın ana akım medyada günümüzde de fazla değişmediğini söylemek yanlış olmaz.
Sri Lanka Çevre Gazetecileri Forumu, Asya-Pasifik Çevre Gazetecileri Forumu ve Uluslararası Çevre Gazetecileri
Federasyonu tarafından 19-23 Ekim 1998 tarihlerinde Sri Lanka’nın başkenti Colombo’da düzenlenen 6. Dünya
Çevre Gazetecileri Kongresi’nde şu sekiz ilke, çevre gazeteciliği etiğinin temelleri olarak kabul edilmiştir:
- Çevreye yönelik tehditler konusunda yerel, ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde kamuoyunu bilgilendirmek;
- Çevre ile ilgili çeşitli görüşleri aktarmak, paylaşmak;
- Sadece tehditleri değil, gelişmeleri de izleyerek olası çözümler üzerine yazmak;
- Çevre sorunları ile ilgili olarak ticari ve siyasi çıkar çevrelerinden etkilenmemek; onlarla işbirliğine girmemek;
tüm tarafları haberleştirmek.
- Mümkün olduğunca fazla bilgi kaynaklarına yer vererek, bilgilerin doğruluğunu çapraz olarak kontrol etmek;
- Bilgiye erişimde eşitliği teşvik etmek, mümkün olduğunca elektronik veri toplamak;
- Çevresel felaketlerden etkilenenlerin haklarına saygı göstermek;
- Bilgileri güncellemek ve düzeltmek, daha sonraki gelişmeler ışığında kamuoyu dengesini tahlil etmekten çekinmemek. (Asya Çevreci Gazeteciler Federasyonu, 1998)
Rögener ve Wormer (2017) çevre gazeteciliğinin halihazırda nasıl yapıldığına dair ise şu eleştiriyi getirmektedir:
Ağırlıklı olarak felaketlere ve skandallara yer vermek, biyolojik çeşitliliğin azalması ya da sürdürülebilirlik gibi soyut kavramlara yer vermemek; çevre sorunlarının olumsuz sonuçlarına odaklanmak ve çözüm önerileri hakkında
bilgi vermemek; olayların kısa vadeli sonuçlarına odaklanmak, geniş bağlama ve çevre sorunlarının birbirleriyle
bağlantısına yer vermemek; bilimsel belirsizliklere haberlerde yer vermemek; siyasi, ekonomik ve sosyal süreçlerin
birbirleriyle bağlantılarını yeterince işlemek; bilimsel verileri yanlış haberleştirmek, abartmak ya da aşırı basitleştirmek; resmi kaynaklara bağlı habercilik yapmak ve sansasyonel habercilik yapmak (s. 421-422).
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Araştırmanın kapsamı ve metodolojisi
Buradan yola çıkılarak, Yenidüzen ve Yeşil Gazete’nin internet sayfalarında yayınlanan Akkuyu Nükleer Güç Santralı ile ilgili haberler, çevre gazeteciliği açısından değerlendirilmiştir.

Yeşil Gazete
Kendisini “ekolojik, politik, katılımcı ve şenlikli bir internet gazetesi” olarak tanımlayan Yeşil Gazete, günlük çevrimiçi yayın yapan sitesinde, ekoloji başlığı altında doğa, iklim değişikliği, enerji, tarım-gıda, doğa mücadelesi,
ekolojik yaşam, hayvan hakları ve ulaşım alt kategorilerine yer vermektedir. Sürdürülebilir ve açık kaynaklı teknolojileri kullanan Yeşil Gazete, gazetecilik etik kurallarına uymayı taahhüt ettiğini belirtmektedir. Yeşil Gazete’nin
Akkuyu Nükleer Güç Santralı ile ilgili haberlerinde, siyasilerin açıklamaları ile inşaat ve yargı süreciyle ilgili olgusal bilgilerin yanı sıra, nükleer karşıtı bilinç yaratmayı amaçlayan içeriklere de yer verdiği gözlenmiştir. Yeşil Gazete
diğer medya kuruluşlarında çevre ile ilgili yayınlanan haberlerin taranıp derlendiği bir arşiv niteliğindedir. “Haber
Merkezi” imzalı haberler çoğunlukla başka gazete ve ajanslardan gelen haberlerden derlenmiştir. Pınar Demircan
ve Alper Tolga Akkuş imzalı haberler ise Yeşil Gazete’nin kendi habercilerinin yaptığı haberlerdir.

Yenidüzen
Yenidüzen barış gazeteciliği ilkelerini benimsediğini resmi olarak duyurmuş, hak odaklı haberciliğe öncelik veren
bir gazete ve haber ağıdır. 1975 yılı sonunda savaşın hemen ardından kurulan Yenidüzen Gazetesi, önceleri haftalık siyasi bir gazeteyken, 1976-78 yılları arasında yayınına ara vermiş; Aralık 1983 yılında günlük yayınlanmaya
başlanmıştır. Kuruluşundan bu yana Kıbrıs sorununun federal ve iki toplumlu çözümünü desteklediğini belirten
Yenidüzen iki sloganla çıkmaktadır: “Birlik, mücadele, dayanışma” ve ”Emek en yüce değerdir”. Birçok gazeteci
yetiştiren gazete aynı zamanda sol ve liberal görüşlü birçok yazara da sayfalarını açmıştır. Ekonomik krizler ve muhalif olmanın sorunları ile mücadele eden gazete, 2000’li yıllarda daha bağımsız bir yapıya kavuşmuştur. Çevrimiçi
yayıncılığa da başladığı bu dönemde, Kıbrıs müzakere sürecinde bir dönüm noktası olan ve Annan Planı olarak bilinen iki toplumlu federal çözümün savunusu olarak önemli bir rol oynamıştır. 2008 yılında Sim Radyo ve Kanal
Sim’le birlikte, kendi basım tesislerini kurarak “United Medya Group” olarak örgütlenmiştir. Halen Adres Kıbrıs
adıyla haftalık bir ek çıkarmakta; bunun yanında aylık düşünce dergisi Gaile’yi de yayınlamaktadır6. Yayın ilkeleri
arasında “Sürdürülebilir çevre prensibiyle hareket edilir” ifadesine yer veren gazete, internet sayfasında, barış gazeteciliğinin tüm değerlerini ve çok sesliliği yayın ilkeleri olarak benimsediğini ilan etmektedir7.

Haber çerçeveleri
Bu çalışmada, Akkuyu Güç Nükleer Santralı ile ilgili haberlerde konunun nasıl çerçevelendiği irdelenmiştir. Robert
Entman’ın ifadesiyle “haber çerçeveleri, algılanan gerçekliği daha göze çarpar hale getirmek için bazı yönlerini öne
çıkarır. Böylece, belirli bir problem tanımını, nedensel yorumlamayı, ahlaki değerlendirmeyi ve / veya çözüm önerisini teşvik eder” (1993, s.52). Haber çerçeveleri, olay örgüleri arasındaki bağlantıları örerek, konunun özünün ne
6 Yenidüzen Gazetesi tarihçesi; http://www.yeniduzen.com/yeniduzen-gazetesi-tarihcesi-13s.htm
7 Yenidüzen Gazetesi yayın ilkelerihttp://www.yeniduzen.com/yeniduzen-gazetesi-yayin-ilkeleri-8s.htm
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olduğunu söyler (Gamson ve Modigliani, 1987: 143). Çerçeveler sorunun özünde ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını ve çözümü için ne yapılması gerektiğini belirtirler (Kinder ve Herzog, 2009, s.368). Bir başka ifadeyle, çerçeveler okuyucuya yaşam deneyimlerini anlamlandıracakları “yorumlayıcı şemalar” (Goffman, 1986, s.21) sunarlar.
Bu çalışmada tanımlanan çerçevelerin, haber içeriklerinin analiziyle ortaya çıktığını belirtmek gerekir. Diğer bir
deyişle, haberler önceden belirlenmiş çerçevelere göre kategorize edilmemiş; haber içerikleri değerlendirilerek, dört
haber çerçevesi tanımlanmıştır. Birbiriyle bağlantılı olan dört temel çerçeve şunlardır:
Politik ve ekonomik çerçeve,Akkuyu süreci ile ilgili çalışmaların şeffaflıkla yürütülmediği, karar sürecine Kıbrıs’ın
ve diğer tarafların katılmadığı, Türkiye- KKTC ilişkileri, Türkiye’nin komşu ülkelerle olan ikili ilişkileri, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne karşı yükümlülükleri, uluslararası hukuka ilişkin süreçler, ihale, işletme, vergi muafiyetleri, birim fiyatı, Türkiye’nin taraf olduğu ve henüz olmadığı sözleşme ve anlaşmalar gibi alt temaları içermektedir.
Çevresel kaygılar çerçevesi içinde, sürecin şeffaflıkla yürütülmemesi, yer seçimindeki ısrar, yer seçiminin 1976 yılındaki teknoloji ile yapılmış olması, Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) Raporu, raporun kamuoyuyla paylaşılmasındaki yetersizlik ve kısıtlılıklar, toprak ve suyun kirlenmesi gibi temalar yer almıştır.
Tehlike ve risk çerçevesi, radyasyon sızıntısı, olası kaza, radyasyona maruz kalma, atıkların depolanması, taşınması,
fay hattına yakın olma, askeri hedef olma potansiyeli gibi konuları kapsamaktadır.
Nükleer karşıtı aktivizm çerçevesi altında ise nükleer enerjiye karşı olmada ısrar, dayanışma, rutin toplantılar, eylemler (insan zinciri), basın bildirileri, deklarasyonlar, çağrılar, ortak eylemler, oluşumlar gibi alt temaları işlenmiştir.

Bulgular ve Analiz
Yenidüzen ve Yeşil Gazete’nin internet arşivlerinde, “Akkuyu Kıbrıs” anahtar sözcükleriyle yapılan arama sonucunda, 44’ü Yenidüzen’de, 38’i Yeşil Gazete’de yayınlanmış olmak üzere toplam 82 haber bulunmuş ve bunlardan 67’si değerlendirmeye alınmıştır. 15 haber konuyla ilgili olmadıkları gerekçesiyle inceleme dışı bırakılmıştır8.
Tablo1: Haber sayıları
Gazete

Toplam Haber sayısı

Analiz edilen

Dışarda bırakılan haber sayısı

Yenidüzen

44

40

4

Yeşil Gazete

38

27

11

Toplam

82

67

15

Her iki yayın organın Akkuyu ile ilgili haberlerinde tehlike-risk çerçevesi öne çıkmaktadır. Ancak bu çerçeve Kıbrıs’ta yayınlanan Yenidüzen Gazetesi’nde daha belirgindir. Yenidüzen’inAkkuyu ile ilgili haberlerindeki çerçevelerin
yüzde 43,4’ü tehlike-risk çerçevesidir. Yeşil Gazete’de bu oran sadece yüzde 29’dur. Tehlike-risk çerçevesinden sonra
en fazla başvurulan çerçeve nükleer karşıtı aktivizmdir. Yenidüzen’deki haber çerçevelerinin yüzde 33,9’unda, Yeşil
Gazete’dekilerinse yüzde 29’unda nükleer karşıtı bir aktivizm desteklenmektedir. Yeşil Gazete’de yer alan Kıbrıs konulu haberler daha çok ortak eylem, konferans ve toplantı haberleridir. Ekonomik politik çerçeve, Yenidüzen’deki
8 Söz konusu haberde başka ülkelerin yanı sıra Kıbrıs bir sözcük olarak geçmekte Akkuyu NGS ile ilgili Kıbrıs’tan bir içerik yer
almamaktadır.
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yüzde 20,8, Yeşil Gazete’deyse yüzde 26,6 oranında kullanılmış; çevresel kaygılar çerçevesi ise her iki yayın organının konuya dair haberlerinde fazla yer bulmamıştır. Yenidüzen’de bir haberde, Yeşil Gazete’deyse altı haberde bu
çerçeveye yer verilmiştir.
Tablo 2. Değerlendirilen haberlerin yıllara göre dağılımı
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Toplam

Yenidüzen

4

0

0

3

16

1

3

9

4

40

Yeşil Gazete

1

1

1

6

15

0

0

1

0

25

Toplam

3

0

1

3

30

1

3

10

4

67

Her iki yayın kuruluşunun haberleri de 2015 yılında yoğunlaşmaktadır. Yenidüzen’de yayınlanan 40 haberden
16’sı, Yeşil Gazete’de yayınlanan 25 haberden de 15’i 2015’te yayınlanmıştır. Sivil toplum örgütlerinin etkinlik ve
eylemleri 2015 yılında yoğun olarak gerçekleşmiş ve konuyu gündemde tutmuştur. Aynı yıl ayrıca Avrupa Parlamentosu Türkiye İlerleme Raporu’nda santralın durdurulmasını ve bu konuda atılacak adımlara, Yunanistan ve
Güney Kıbrıs’ın da dahil edilmesini, en azından bu iki ülkeye danışılmasını istemiştir.
Tablo 3. Çerçevelerin dağılımı
Çevresel kaygılar

Ekonomi- politik

Tehlike-Risk

Nükleer karşıtı aktivizm

Toplam

Yenidüzen

1
(%1,9)

11
(%20,8)

23 (%43,4)

18
(%33,9)

53
(%100)

Yeşil Gazete

6
(%15,7)

10
(%26,3)

11
(%29)

11
(%29)

38
(%100)

Toplam

7
(%7,7)

21
(%23,1)

34
(%37,3)

29
(%31,9)

91
(%100)

Tehlike ve risk çerçevesi
Haberlerde ağırlıklı olarak nükleer santralın yaratacağı tehlike ve risklere yer verilmiştir. Tehlike-risk çerçevesi en
fazla yer alan çerçevedir. Bu çerçevenin Kıbrıs’ta Yenidüzen Gazetesi’nde, Türkiye’deki Yeşil Gazete’ye göre daha
fazla yer alması dikkat çekicidir.
Örneğin Yenidüzen’in, 4 Nisan 2018’de santralın temel atma töreninin ardından verdiği haberin başlığı şuydu:
“Akdeniz artık nükleer tehdit altında!” Çevre Mühendisleri Odası’nın açıklamasına yer verilen haberde, Almanya’nın sahip olduğu 17 reaktörden sekizini 2022 yılına kadar kapatma kararı aldığı, İtalya’nın nükleer enerji reaktörü kurmamayı devlet politikası haline getirdiği, İsviçre ve İspanya’nın yeni reaktör kurumlarını durdurduğu
belirtilerek, Fukuşima faciasında yaşanılanlar hatırlatılmaktadır. Akkuyu Nükleer Santralı’nın Kıbrıs’a yaklaşık 90
kilometre mesafede olduğu vurgulanan haberde, “Meydana gelebilecek bir kazanın Kıbrıs Adası ve Akdeniz’deki
etkileri çok büyük olacaktır” denilmektedir.
Akkuyu Nükleer Santralı’na dair gelişmeler, Rum basını tarafından da dikkatle takip edilmektedir. Yenidüzen’in
25 Nisan 2015’de Rum basınından derlediği bir haberin başlığı da yine risk-tehlike çerçevesini yansıtmaktadır:
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“Olası bir kaza, tahliye getirecek” . Haberde Kıbrıs Rum gazeteleri, Akkuyu’daki olası bir kazanın Kıbrıs’ın tahliye
edilmesini gerektireceğini savunmaktadır.
Yenidüzen’in 11 Ocak 2015 tarihli “Nükleer santraller ve etkileri tartışıldı” başlıklı haberinin spotu ise dikkat çekicidir: “İnsanların yaşam hakkını ellerinden alan bir enerji politikası kabul edilemez”. Dönemin Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Filiz Besim’in açıklamalarının yer aldığı haberde, Besim’in şu sözleri vurgulanmış: “Henüz daha
Japonya’da Fukuşima’daki nükleer santral kazasının sonuçlarını unutamadan, hâlâ tüylerimiz diken diken olurken,
bütün Kıbrıs’ın ve bir tarihi uygarlıklar denizi olan Akdeniz’in hemen yanına bir nükleer santral yapılıyor… Yaşam hakkımız için şimdi konuşmak zorundayız, çocuklarımızın ve geleceğimizin yaşam hakkı için şimdi konuşmak zorundayız… İnsanların yaşam hakkını ellerinden alacak bir enerji politikası kabul edilemez.”
Yine Yenidüzen’de 8 Ağustos 2017 tarihinde yayınlanan “Elçilik önünde ‘Nükleere Hayır’ eylemi” başlıklı haberde,
nükleer enerjinin beraberinde getirdiği risklere vurgu yapılarak, nükleer enerji “potansiyel bomba”ya benzetilmiş.
Haberde, Nükleere Hayır Platformu’ndan Fatih Bayraktar, “Nükleer santrallerin her biri potansiyel bir nükleer
bombadır. Patlaması ya da sızıntı yapması halinde oluşacak nükleer bulut bizden başlamak üzere tüm dünyayı dolaşıp zehirleyecek ve öldürecektir” sözlerine yer verilmiş.
Tehlike ve risk çerçevesi Yenidüzen Gazetesi’nde alarm veren uyarılarla birlikte başlıklara taşınmıştır. ”Felaket getirir”,”İnşallah patlamaz”, “Kıbrıs’ı yok edecek”, “Akdeniz artık nükleer tehdit altında”, “Akkuyu’daki ısrar büyük
acımazlık”, “Akkuyu NGS Kıbrıs için büyük risk”, “Olası bir-kaza tahliye gerektirecek”, “Komşudaki nükleer facianın faturası Kıbrıslıya kesilecek”gibi başlıklar dikkat çekmektedir.
19 Nisan 2014 tarihli Yeşil Gazete’de yer alan “Kıbrıs’ta iki toplum AkkuyuNGS’ye karşı bir araya geliyor” başlıklı
haberde, Kıbrıslı Türk ve Rum nükleer karşıtı grupların katıldığı eylemde Çernobil faciasının 33. yıldönümünde
insan zinciri oluşturulduğuna ve santralde oluşabilecek bir kaza ya da sızıntının Doğu Akdeniz bölgesinde büyük
yıkım açağına ve binlerce insanın hayatına mal olacağına dikkat çekilmektedir.

Çevresel kaygılar çerçevesi
Nükleersiz Akdeniz Ağı’nın temellerinin 2015 yılında atıldığı Kıbrıs, kendine özgü çevre sorunları olan bir adadır. Geçmiş sömürge yönetiminin bıraktığı CMC bakır madeninin atıkları uzun yıllardır çözümsüz kalmıştır. Algedik(2019)’in belirttiği gibi Kuzey Kıbrıs’ta halen elektrik enerjisi üretimi, fueloil ve dizel gibi fosil yakıtlara dayanmaktadır. Üniversite öğrencileriyle 2014 yılında yapılan bir çalışmaya göre, enerji sorunu Kuzey Kıbrıs’ta en
fazla öne çıkan çevre sorunudur. Enerji sorununu sırasıyla, planlama eksikliği, su kirliliği, çevre kirliliği ve toprak
kirliliği sorunları izlemektedir (Şafaklı 2012).
Yenidüzen ve Yeşil Gazete’nin haberlerinde de çevresel kaygılar ifade edilmiştir. Her iki yayın organı da, örneğin,
Kıbrıs Türk Çevre Mühendisleri Odası Başkanı ve nükleer karşıtı aktivistNilden Bektaş’ın, santralla ilgili karar alma
sürecine Kıbrıs’ın da dahil edilmesi, en azından danışılması gerektiği yönündeki açıklamalarını gündeme getirmiştir.
Aynı şekilde Alman Avrupa Parlamentosu milletvekili RebecaHarms da dönemin Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’a yazdığı mektupta, Kıbrıs ve Yunanistan’la Akdeniz için işbirliği yapılmasını önermektedir.
Yeşil Gazete’de yer alan 30 Mart 2015 tarihli “Akkuyu için Kıbrıs Rumlarından itiraz” başlıklı haberde,
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AKEL’in Avrupa Parlamentosu’ndaki Milletvekili NeoklisSilikiotis’in, “Akkuyu Nükleer Santralı’nın hem insanlar hem de Avrupa Birliği için de tehdit oluşturduğu” ve inşaatın durdurulması gerektiği yönündeki sözlerine yer
verilmiştir. Her iki gazetenin de bu konuyu işlemiş olduğu görülmüştür. Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu ile ilgili gelişmeler Yeşil Gazete’de yoğun olarak yer alırken, Yenidüzen’de konuyla ilgili sadece bir haber yer
almıştır: 13 Ocak 2015 tarihli “Akkuyu’da ÇED Raporu krizi” başlıklı haber. Yeşil Gazete’de konuyla ilgili, “ÇED
raporu iptali davası”, “şipşak bilirkişi incelemesi” “bilirkişi incelemesinden notlar”, “Akkuyu ÇED raporunu okumak” gibi başlıklar öne çıkmaktadır.
Hukuki süreçle ilgili uluslararası bir perspektif de dikkat çekmektedir. Örneğin “Türkiye Akkuyu’da AB hukukuna
uysun”, “AP Türkiye raporunda Akkuyu Nükleere Santralini durdurma vurgusu”, “Yunanlılar Türkiye’nin nükleer
ısrarını endişeyle izliyor”, “AP Yeşiller Eş Başkanından Akkuyu ÇED’i için mektup” gibi haberlerde uluslararası
kuruluşların ve komşu ülkelerin tepkileri, değerlendirme ve uyarılarına yer verilmiştir.

Ekonomik ve politik kaygılar:
Nükleer enerjiye ilişkin iktidar ve yanlıların en güçlü argümanları enerji açığı olduğu, bunun ise en yeni teknoloji
olan nükleer enerjiyle kapanacağı yönündedir. Nükleer enerji mühendisi ve nükleer enerji karşıtı aktivist Prof. Dr.
Tolga Yarman’nın (2008) not ettiği gibi, nükleer enerji politik bir tercihtir. Çevreci aktivistler, nükleer enerjiye sadece risk ve tehlike içermesi nedeniyle değil, insani olmaması nedeniyle de etik olarak karşı çıkmaktadır (Demircan, 2018). Nükleer santral yapımının yanı sıra fosil yakıt ile enerji üretimine devam eden Türkiye’de, Adalet ve
Kalkınma Partisi hükümetlerinin, nükleer enerjinin temiz enerji olduğu yönündeki iddiaları da samimi görünmemektedir (Demircan, 2018)
Yenidüzen, bazı haberlerinde Güney Kıbrıs’ta yayınlanan Politis, Fileleftheros ,Haravgi, Alithia gazetelerinden derlemelere yaparak, Akkuyu’nun Rum basınında nasıl karşılandığına yer vermektedir. Örneğin “Güneyden Akkuyu
Tepkisi” haberinde Akkuyu’nun Kıbrıs’a olan yakınlığının Kıbrıs’ın güneydinde uyandırdığı kaygı ve Rusya’nın
Kıbrıs Büyükelçisi StanislavOsadchiy’in bu kaygıları gidermeye yönelik açıklamaları yer almaktadır.
Yeşil Gazete’de yer almayan ancak Yenidüzen’de bulduğumuz bir başka haberdeyse, Rosatom’un Rum Enerji Bakanlığı’na nükleer enerji santrali teklifinde bulunduğu bilgisi yer almaktadır. Yenidüzen, Rum tarafında yayınlanan Fileleftheros gazetesinden aktardığı 27 Eylül 2015 tarihli “Kıbrıs’a nükleer santral önerisi” başlıklı haberde,
Rosatom’un teklifini yorumsuz olarak vermektedir (Kıbrıs’a Nükleer Santral Önerisi, 2015)
Yenidüzen Gazetesi Güney Kıbrıs’ın Akkuyu NGS hakkındaki tepkilerini ve Avrupa Birliği’nin açıklamalarını yakından takip etmiştir. “Türkiye Akkuyu’da AB hukukuna uysun” başlıklı haber ise Avrupa Birliği (AB) Komisyonu
Enerjiden sorumlu Başkan Yardımcısı MarosSefcovic’inAkkuyu’nun Akdeniz’de vereceği zararlara dikkat çekmektedir.

Nükleer karşıtı aktivizm
Nükleer karşıtı aktivizmin, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs’ın aktivistlerini bir araya getirdiği görülmektedir. Haberlerde “ortak mücadele”, “Mare Nostrum (Bizim Deniz)” gibi ifadelere yer verilirken, başlıklara bakıldığında, “Nükleer tehdit ve Akdeniz’de ortak mücadele”, “Anlayın artık halk nükleer istemiyor”, “Nükleere karşı Mersin’de. Anne
oyuncağımı aldın mı?”, “Nükleer karşıtı aktivistler İstanbul’da bir araya geldi”, “40 bin kişi nükleere geçit yok diye
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haykırdı”, “Mersin’de nükleer karşıtı eylem”, “Toplum Akkuyu NGS’e karşı bir araya geliyor”,” Nükleersiz Akdeniz için ilk adım Kıbrıs’ta atıldı”, “Nükleere bütün Kıbrıs karşı” gibi başlıklar öne çıkmaktadır.
Örneğin Yeşil Gazete’de yayınlanan 14 Ocak 2015 tarihli “Nükleere karşı Mersin’de ‘Anne oyuncağımı aldın mı?’
mitingi” başlıklı haber, Nükleer Karşıtı Platform’un, Çernobil faciasında ölen ve bir daha oyuncaklarıyla oynayamayan çocukların anısına, Mersin, Kuzey Kıbrıs ve Girne’de eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği “Anne oyuncağımı aldın mı?” mitingine dairdir. Miting sonunda Alana getirilen oyuncaklarla sembolik bir oyuncak anıtı inşa edilmiştir.
Nükleer karşıtı aktivizm çerçevesinin tehlike-risk çerçevesiyle birlikte okumak gerekir. Çünkü tehlike ve risk çerçevesi ne kadar güçlü ise nükleer karşıtı aktivizm çerçevesi de o kadar güçlü işlenmiştir.
Başka bir deyişle, nükleer enerji tehlikesine karşı dayanışma ve mücadele çağrısı öne çıkmaktadır: “Elçilik önünde
nükleere hayır eylemi”, “Tabipler nükleer santrale karşı eylem yaptı”, “Nükleere inat yaşasın hayat”, “Nükleere karşı
seyirci kalamayız”, “Akkuyu insan zinciri ile protesto edilecek”, “Akkuyu’ya karşı ortak mücadele”,”Akkuyu Nükleer
Santraline karşı insan zinciri”, “Akkuyu temel atma törenine eş zamanlı protesto”, “Akkuyu’ya karşı yürüyecekler”.
Yomokoshi (2014), Fukuşima kazasından sonra nükleer karşıtı hareketin ana akım medya değil, yeni medya ve
sosyal medya ağları sayesinde ortaya çıktığını söylemekte ve ana akım medyanın hükümetin “asla kaza yapmayan
nükleer santral” mitini yaydığını belirtmektedir. Yomokoshi aynı zamanda sosyal medyada ortaya çıkan daha şeffaf içeriklerin geleneksel gazetecilik ve vatandaş gazeteciliği arasındaki sınırları da yumuşattığını not etmektedir.
Yomokoshi üç tür mücadele önerisinde bulunmaktadır: Kolektif hafıza kaybına neden olmadan kazayı gündeme
getirerek çevreci bir bilinç yaratmak, tartışmaları ve krizi eleştirel bir gözle takip etmek ve nükleer enerji politikalarını eleştirel bir bakışla izlemek (2014).
Yeşil Gazete’de ve Yenidüzen’de yer alan Kıbrıs ile ilgili yer alan nükleer haberleri çoğunlukla ortak eylem haberleridir. Kıbrıs’ta sivil toplum örgütleri, özellikle de Nükleere Hayır Platformu, nükleer enerjiyle ilgili gündem belirleyici olmuştur. Yenidüzen’de yayımlanan haberlerden 12’si Nükleere Hayır Platformu’nun etkinlikleri ve eylemleriyle ilgilidir. Bu çerçeve içine dahil edilen haberlerde aktörlerin dile getirdiği ve sıkça tekrar edilen bir tema
şeffaflık ilkesinin ihlal edilmesi, halkın bilgi ve haber alma özgürlüğünü kullanarak sorduğu soruların yanıtsız bırakılması olmuştur.
Güz ve Saray (2016), 2000-2016 yılları arasında nükleer enerji haberlerini analiz ettikleri çalışmalarında çerçevelerden birini “çatışma-gösteri” çerçevesi olarak tanımlamışlardır. Bizce bu tanım, söylemsel olarak sorunludur:
Zira gösteriler ancak güvenlik güçleri devreye girdiğinde çatışmaya dönmektedir. Nükleer karşıtı gösteriler Greenpeace gibi kuruluşların öncülüğünde başlayan ve dünyaya yayılan, pasif direniş, sivil itaatsizlik eylemleri olarak
barışçıl eylemler olarak bilinmektedirler.
Aktivizm temalı haber başlık ve içeriklerinde bir kararlılık ve iktidarın yanlışlarını ortaya dökme önceliği gözlenmektedir. Yeşil Gazete’de yayımlanan 17 Nisan 2015 tarihli “Ne Sinop’ta ne Akkuyu’da, ne de dünyanın herhangi
bir yerinde nükleer santral yaptırmayacağız” başlıklı İstanbul’da gerçekleştirilen bir nükleer karşıtı eylem haberi,
AKP hükümetlerinin bu konudaki sorunlu konumlarını şu ifadeyle açıklamaktadır: “AKP hükümeti ısrarla işsiz
ve müşterisiz kalmış nükleer lobiyi ülkemize davet etmeye devam ediyor. Şeffaflıktan uzak, ikili anlaşmalar imzalıyor, protokoller yapıyor, yeni görüşmeler ve girişimler yapıyor.”
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Sonuç ve Öneriler: Çevre Haberciliği ve Gazeteciliği Pratiklerinden Söz edilebilir mi?
Van Leeuwen’e göre nükleer enerji ile ilgili bilgi, kamuoyuna tek yönlü olarak gelir (aktaran Güz ve Saray, 2016,
s. 135).Bu tek yönlü akışta konuşan aktörler genellikle muktedirler, merkezi otorite ve karar vericilerdir. Bu tek
yönlü akışı kırma girişimi öncelikle aktivistlerden ve onların sesini duyuran alternatif medyanın aktivist gazetecilerinden gelmektedir.
New York Times’ın ünlü enerji muhabiri Matthew Wald, nükleer enerji ile ilgili karşı ve taraftar iki kampın olduğundan bahsederken, nükleer kaza haberinin maden kazası haberinden daha “seksi” olduğunu söylemektedir
(Russell 2011). Wald ABD’de çeşitli nükleer santrallere yaptığı ziyaretler sırasında yerel muhabirlerin kendilerine
reaktörlerin nasıl çalıştığı konusundaki bilgilerin şirketler tarafından verilen bilgi ile sınırlı olduğunu belirtmektedir. Benzer şekilde Yamakoshi (2014) Fukuşima nükleer reaktöründeki deprem ve tsunaminin ardından gerçekleşen sızıntıyla ilgili olarak, Japonya medyasının kamu yayıncılığındaki bir soruna işaret etmektedir. Yamakoshi’ye
göre, en çok okunan haber mecraları bu konuda ağırlıkla kamu kurumlarının verdiği bilgilere bağımlıdır.
İçerikleri gereği, bugün ve gelecekte hayatımızı etkileyecek olumsuzluklar içeren çevre haberleri aynı zamanda bir
küresel ve yerel sorumluluk çağrısı yapmakta, en azından bu potansiyeli içinde barındırmaktadır.
Gerek Yeşil Gazete, gerekse Yeni Düzen yayınlarında resmi kaynaklara bağımlı bir habercilik yapmamıştır. Tam
aksine, Kuzey Kıbrıs’taki nükleer karşıtı oluşumlar, sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri ve aktivistler bu yayın organlarının haberlerinde yoğun olarak yer almış, Kuzey ve Güney Kıbrıslı nükleer karşıtı oluşumların işbirliğine yer verilmiştir.
Çevre felaketleri olarak bilinen sorunlar üzerine yapılan haberler, habercileri ve basını iktidarla karşı karşıya getirdiğinden, gazetecilerin bağımsızlığı çok önemli bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Çevre felaketleri, çevre haberleri arasında önemli bir başlık olarak öne çıkmaktadır. Felaketin yol açtığı zararlara odaklanan bu güncel haberler, tek tek olaylar olarak medyanın gündemine girmekte ve olay sona erdikten sonra gündemden çekilmektedir.
Oysa çevre gazeteciliği bir süreç haberciliğidir. Çevre sorunlarını arka planındaki bilimsel bilgiyle birlikte kamuoyunun gündemine taşımayı ve etkileri bakımından sürecin yakından takibini gerektirir.
Yeşil Gazete ve Yenidüzen Akkuyu Nükleer Santralı’nı muhalif bir bakış açısıyla haberlerine taşımışlar; nükleer karşıtı aktivizme yoğun olarak ses vermişler ve bu haberler üzerinden okuyucuya aktivizm çağrısı yapmışlardır. Bu anlamda, her iki yayın için de aktivist bir medya tanımlaması yapılabilir. Ancak her iki yayın organının yayınları da,
nükleer karşıtı etkinliklerin ve eylemlerin sıkça olduğu 2015 yılında yoğunlaşmaktadır. Bu dönemden sonra yayınların sayısında gözle görülür bir azalma olmuştur. Örneğin Yeşil Gazete’de 2016, 2017 ve 2019 yıllarında Akkuyu ve Kıbrıs’ı birlikte işleyen hiçbir haber yayınlanmamıştır. Buradan şunu çıkarılabilir: Bu muhalif yayın kuruluşları, nükleer santralı kendileri gündeme taşımamış; başka kuruluşların oluşturduğu gündemi takip etmişlerdir.
Aynı şekilde, çevre gazeteciliğinin gerektirdiği araştırmacı gazetecilik boyutu da eksik kalmış; örneğin, nükleer santral ve nükleer enerjiye dair bilimsel bilgilerin haberleştirilmesinde zayıf kalınmıştır.
Çevre gazeteciliği genel olarak muhalif haberciliğin bir parçası olarak görülerek konuya ilişkin bir arka plan bilgisi
olmadan da çevre gazeteciliği yapılabileceği izlenimi edinilebilir. Oysa çevre gazeteciliği bu değildir. Değinilmesi
gereken bir başka konu ise nükleer enerji de dahil olmak üzere, çevre sorunlarını geniş bir bağlama oturtmak ve
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çevre sorunlarının birbiriyle bağlantısını göstermektir. Böylece yeni medya kullanıcıları arasında yerel ve küresel
sorumluluk çağrısı yapılmış olacak ve duyarlı bir kamuoyu yaratılacaktır.
Nükleer enerji söz konusu olduğunda haberlerin dili ve içeriği, konunun uzmanı olmayan okuyucular için fazla
teknik ve anlaşılmaz bulunabilmektedir. O nedenle bu teknik dilin insani bir içeriğe kavuşması ve çevreci aktivizmin ne olduğunun daha iyi anlaşılabilmesi için konuk yazarlar ve köşe yazıları da önemlidir. Bu yazılar nükleer
enerji tehlikelidir veya değildir tartışmasının ötesinde içerikler sunmaktadırlar.
Yeni medya ortamının olanakları değerlendirilerek özellikle çevre ve nükleer enerji gibi kamuoyunun bilgilendirilmesi gereken konularda açık veri ve açık kaynak gazeteciliği yapmak önemli bir adım olacaktır.
Gazetecilik bakımından yapılacak en önemli öneri ise çevreci bir bilinç yaratmak için çevre sorunlarını, daha özelde
nükleer enerji ve Akkuyu tartışmalarını yakından izlemek ve haber takipleri yapmak olacaktır.
Nükleer enerji ile ilgili habercilik bir çevre haberciliğidir. Okuyucunun ve yeni medya kullanıcılarının hayatlarına
dokunan bir habercilik, çevre söz konusu olduğunda daha önem kazanmaktadır. Alan gazeteciliğinin neredeyse
var olmadığı Kuzey Kıbrıs’ta, yaklaşan bu ciddi çevre sorunu için bağımsız hak savunuculuğu yapan ve çevreci aktivizmle işbirliği içinde çalışan bir haberciliğe ihtiyaç vardır.
Katılımcı gazeteciliğin medya profesyonelleri ve okuyucular arasındaki mesafeyi kısalttığını belirten Lievrouw’un
(2016, s.125) saptamasından hareketle, nükleer karşıtı aktivizm ve aktivist alternatif medyanın, toplumu bu yönde
harekete geçirme potansiyelini taşıdığını söyleyebiliriz.
***
Biz bu yazıyı tamamlamak üzereyken Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nın reaktörünün oturtulacağı zeminde çatlak
oluştuğu yönünde bir haber yayınlanmıştır (Aydilek, 2019). Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberinde, Türkiye
Atom Enerjisi Kurumu’nun “temel plakasının yapımında ‘bahsedilen gereksinimleri karşılayan’ 17 bin metreküpten fazla özel bir beton türü kullanıldığı” yolundaki sorunu dolaylı olarak doğrulayan açıklaması dışında resmi
açıklamalar yetersiz kalmıştır. Elektrik Mühendisleri Odası da konu ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii
Kaynakları Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştur.
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Abstract
What is the most effective ad in the world? Terrorism. Terorist attacks, make it possible to settled on the agenda
of billions of people via media news without paying a penny to the media. On the other hand, the movements
that the states declare as anarchist or terrorist can sometimes be an innocent protest movement. From capitalism to neoliberalism, brands have been very successful in creating consumer culture. In this evolution, while the
state structures were changing their shell, they moved away from the concept of social state and adopted the liberal state understanding. This evolution prepared the way for individuals to adopt the concept of in “you are as
much as you consume”. Here, before the concept of protest, it is necessary to look at the concept of consumption culture. Nowadays, any protest against the culture of consumption can be defined from the context of terrorist action. In this study which will look at how what we call protest comes out, the conditions that make up
it are examined on the basis of consumer culture. With this examination, it is aimed to produce the system itself
again, in a way that will open the way for each movement that we face as an action. In this study, brand protest
comparisons are discussed in terms of consumer culture, protest, sales and marketing techniques, capitalism, liberalism and neo-liberalism.
Keywords: Consumption Culture, Protest, Sales and Marketing Techniques, Capitalism, Liberalism, Neo-liberalism.

Giriş
Kapitalist sistemde, sermaye sahiplerinin gücünün kaynağı sistemin kendisine dayanmaktadır. Kapitalist ekonomik sistemin doğuşunun zeminini ise modernleşme ile tarihlendirilir. Poggi kapitalizmi bir iktidar sistemi olarak
nitelendirmektedir. Poggi’ye göre capitalist sistem, geçimi ve toplumsal yeri emeğinin satışına bağlı gruplar üzerinde, sermaye sahibi sınıfın kendini idame ettiren egemenliğini içerir (2003, 144). Aydınlanma çağı ile kendini
belli eden kapitalizm, insanları “eski düzen”den (ancient régime) kurtararak “aklın düzenine” sokmayı amaçlarken,
toplumsal ve siyasal süreçlerde hareketlenmeyi sağlamıştır. Bu dönemde “her tür felsefi ve toplumsal proje akla,
akılla ve akılda somutlaşma ilkelerine dayanmaktadır.” (Çiğdem, 2001, s. 14). Öze’ye (2014) göre akılsal devrimin
altyapısını oluşturan Aydınlanma Çağı, aklın işlevsel kullanılmasını sağlayarak, ekonomik ve toplumsal sonuçlarıyla
modern toplumun temellerini oluşturmuştur. Tüm gelişmlerin temelinde yatan teknolojide 18. yüzyılda meydana
gelen değişim ve gelişmeler endüstriyel gelişmelere ön ayak olmuştur. Endüstriyel gelişmelerle, üretim kapasiteleri
yükseltilmiş ve bölgelerarası ve denizaşırı kolonilerden gelen taleplere dahi cevap verilebilmiştir. Büyük Britanya
kökenli olan Sanayi Devrimi, Britanya’da on sekizinci yüzyılın ikinci yarısından on dokuzuncu yüzyılın ilk yarısına
kadar olan dönemde gerçekleşen hızlı toplumsal, iktisadi, demografik ve teknolojik değişiklikleri anlatmak üzere
1 Near East University
2 Near East University
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kullanılan bir terimdir. Sanayi Devrimi, Büyük Britanya’nın kırsal ve tarımcı bir toplumdan, imalata ve endüstriye
dayalı kentsel bir toplum haline geçişini ifade etmektedir (Marshall, 1999, s. 632). Endüstri alanındaki gelişme temellinde gerçekleşen bu değişimler, burjuvazinin egemenliğini ilan etmesini sağlamıştır. Aydınlanma’nın toplumsal
temellerinin açığa çıkarılmasında önemli bir yer tutan Sanayi Devrimi, göreceli olarak değerlendirebilinen eşitlik
kavramını da beraberinde getirmiştir. Ancak bu kavram endüstrileşmenin getirdiği örgütlenme biçimiyle de ilintilidir. Sanayileşmenin önde gelen (ama tek değil) aracını sağlayan kapitalizm, üreticilerin dolayımsız ihtiyaçlarını
karşılamaktan ziyade, satışla birlikte mübadele süreci üzerine ve kâr amacını güden bir ücretli emek ve meta üretimi sistemi oluşturmuştur (Marshall, 1999, s. 382). Kapitalizmin, ekonomi temelli olarak siyasal ve kültürel alandaki muazzam ve büyük ölçüde organize bir şekilde içselleşmiş egemenliği bu çalışmanın ilgi alanına girmektedir.
19.yüzyılda yaşanan devrimlerin etkisiyle modern devletler sistemi ortaya çıkmış ve bu devletler sistemin belli zümrelerin gücünü ve çıkarlarını öne çıkarmak üzere gücünü kendinden alan bir birimdir. Ama her devletin çıkarları,
iç ve dış demografik, askeri, ekonomik ve siyasal çevredeki değişikliklere göre, sürekli yeniden tanımlanır (Poggi,
2003, s. 109). Modern devletler sisteminin ortaya çıktığı ilk dönemlerde, kamuoyunu ilgilendiren konularda, yalnızca pazar sisteminde bir payı olanlara, yani sermaye sahiplerine söz (oy hakkı, seçme ve seçilme hakkı) hakkı veriliyordu. Bu şekilde kapitalist sınıf ile işçi sınıf arasında çelişkili olan çıkarlar dizisinin işçi yanı bastırılabiliyordu.
Ancak ulus devletlerin varlığını sürdürebilmesi için gerek finansal gerekse askeri alanlarda genişlemesi gerekmekteydi. Ulus devletler devlet bütünlüğünü koruyabilmek adına ulusu oluşturan sermaye sınıfı dışındaki kesimlerle
olan ilişkisini de geliştirmek zorunda kaldı. Devletin alt katmanlarla geliştirdiği ilişkinin bedeli kapitalist üretim
biçiminin gereği olan temel hakların kitlelere sağlanmasıydı. Ülkenin siyasal sürecine meşru katılım hakkını elde
eden alt katmanlar siyasal alanda düşüncelerini temsil edebilme olanağını bu şekilde bulmuş oldular.
Bu dönemde, siyasal alanda temsil hakkının yanı sıra imalat sanayisinde hızla gelişen teknoloji, eğitimle ilgili
gelişmeleri gerekli kılmıştır. Modern dönem öncesinde eğitimin belli sınıflara sağlanan bir hak olmasının temel
sebebi kitlelerin bilinçlenmesi ve gücü elinde bulunduranlara karşı çıkması cehaletin yaygınlaştırılması ile engellemekti. Ancak modernleşen ekonomilerde artık cehalet kamuoyu idaresi için tercih edilebilecek bir yol değildi
çünkü işgücünün gelişen teknolojiyi takip edebilmesi ve kullanabilmesi için artık eğitim şarttı. Modern devletlerin
bu dönemde örgün eğitimi yaygınlaştırdığı görülmüştür. Üretimin temel taşı, kapitalist sistemin kendini yeniden
üretebilmesinin kaynağı olan işçi sınıfının bilgi düzeyindeki artış ve buna ek olarak artık sahip olduğu seçme ve
seçilme hakkı, sistemin kendisine karşı direnç geliştirebilme bilincine erişmesinden dolayı artık bir tehdit olarak
değerlendirilebilmektedir. Öze’ye (2014) göre temsili demokrasinin ortaya çıktığı andan itibaren gücü elinde bulundurmak arzusu içinde olan ister kişi, ister kurum ister kuruluş olsun, üzerinde güç uygulamak istediği kişinin
veya kamuoyunun ‘rıza’sını kazanmak zorundadır. Rızanın kazanılması ise kapitalizmin kendini her alanda yeniden
üretebilmesinde kullanılan pazarlama araçlarından birisi olarak düşünülmelidir.
Burjuva sınıfının ön ayak olmasıyla gerçekleştirilen çifte devrimler sonucunda ortaya bir de işçi sınıfı (proletarya)
çıkması beraberinde sınıflar arası çakışan çıkarları da getirmiştir. Kapitalizmin kendini yenileyebilmesi bu sınıfın
sağlayacağı emek gücüne bağımlıdır. Üretimin tekrarlanması ve sermaye sınıfının güçlenmesi, işçi sınıfının emeğinin
kullanılması ile üretimin gerçekleşmesi ve üzerine artı değer (kâr) eklenerek ürünlerin satılmasıyla mümkündür.
Sermaye sahipleri kazandıkları artı değerleri tekrar yatırım yaparak iş hacimlerini büyütebilmektedir. Burjuva sınıfı
ile işçi sınıfı arasındaki, devrimler sonrasında ortaya çıkan belirgin farklar burjuvaların oluşturduğu ekonomik sistemi tehdit etme potansiyeline sahip olduğu en başından itibaren bilinmektedir. Kapitalist sistemin işçi emeğine
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dayandığı ve onsuz varlığını sürdüremeyeceği de inkâr edilemez. Kapitalist sistemin egemen sistem olmaya devam edebilmesi için işçi sınıfını sürekli denetim altında tutmak zorundadır. İşçi sınıfı üzerindeki denetim dönemsel olarak farklılıklar göstermiştir.
Kapitalizmin hâkim olmaya başladığı ilk dönemlerde işçiler üzerindeki denetim emeğin anlamı değiştirilerek sağlanmıştır. Artık emek işçi tarafından satılan ve emek karşılığında para ödenen bir sistemin parçasıdır. Sermayedar işçilerin emeklerine karşılık ücret ödeyerek, emeği üretim faktörlerinin bir parçası haline getirmiş, yani emeği
maddi bir şeye çevirmektedir. Modernliğin ortaya çıktığı ilk andan itibaren emek gücünün ücret karşılığı satın
alınması ve bütünden koparılarak sadece belli iş parçacıklarını gerçekleştiren bir emek gücü ortaya çıkmıştır. Bir
tarafta işler küçücük parçalara bölündüğünde ayrıştırmalar gerçekleştirilirken, diğer tarafta emek gücünün birbirinden bağımsız hareket etme yeteneği elinden alınmıştır. Günümüzde modern insan için para, ihtiyaçları doğrultusunda belirlediği isteklerini karşılama imkânıır. Çağdaş anlamda, bireyler açısından işe olan bağımlılık, aslında
onların yaşam tarzlarının belirleyenidir.
Kurum ve kuruluşlar açısından değerlendirildiğinde, bireylerle olan karşılıklı bağımlılık ilişkisi, kurum veya kuruluşların varlığını sürdürebilme şartıdır. “Ticari, sosyal, dini ve politik kurumaların varlığı insanların iyi niyetine
bağımlıdır” (Canfield and Moore, 1973, s. 3). Bunun farkında olan kurumlar, tam da bu durumu tersine çevirmek
ve bu sistemin varlığını sürdürebilmesi için gerekli sisteme bağımlılığı tüketim kültürü üzerinden kurgulamıştır. Bireylerin kurumlara, kurumların da bireylere, duyduğu karşılıklı zorunlu bağımlık modern dönemin etkilerindendir.
Bu çalışmada kültürün bir parçası olarak nitelendirilen tüketim üzerinden protesto kavramı incelenmektedir. Tüketim kültütüne karı çıkan her tür protestonun system tarafından uyugmlaştırma sürecinden geçirilerek sistemin kendisini sürdürmesini sağlayan bir araç haline gelişi markalar üzerinden anlatılmaya çalışılmıştır.

Ekonomiye Bağımlı Toplumsal Evrilme
Burjuvaların üretim ve tüketim modelleri arasındaki ilişkinin önemini keşfetmesi aslında kapitalist sistemin hâkimiyetinin ilan edilişini simgelemektedir. Bockock tüketimin modern kapitalizmin şimdiye kadar olduğu şeklide devam edebilmesinde önemli bir bütünleyici unsur olduğuna inanmaktadır. Bockock bu görüşünü, üretilen mallar
satılmadıkça kar elde edilemeyeceği gerçeğine dayandırmaktadır (2005, s. 43). Satılmayan ürün veya hizmetlerin
üretilmesinin veya sunulmasının hiç bir anlamı kalmamaktadır. Ekonomik kurumlar istese de istemese de toplumsal
sistemin içindeki diğer kurumlarla “her zaman açık bir biçimde ilişkilidirler ve hem bunlardan etkilenir hem de
bunları etkilerler” (Giddens, 2001, s. 9). Sermayedarların, önceleri hiç önemsenmedikleri, insan unsurunun, aslında
var olabilmelerinin ve sürekliliklerinin devamı için olmazsa olmaz olduğunun farkına varıp işgücünün aynı anda
hem işletmede personel hem de toplumun da bir bireyi olduğu algılamıştılar. Karşılıklı bağımlılık hem işletme
hem de personel açısından düşünülmelidir.
1915’lerden itibaren Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) etkili olmaya başlayan fordizm, 1945 sonrasında,
gelişmiş ve gelişmekte olan tüm dünya ülkelerinde baskın üretim tarzı olarak gözlemlenmektedir. Ekonomik açıdan,
fordist üretim tarzının hüküm sürdüğü dönemde, modern sayılan batı ülkelerinde üretim faaliyetleri, seri şekilde
gerçekleşmekteydi. Seri olarak üretilen ürünler kitlelerin tüketimine sunulmaktaydı. Seri üretim kitle kültürünün
oluşturucu unsuru olarak görülmüştür. Ekonomi politikaları açısından 1929 Krizi sonrasındaki dönem Keynesçilikle bağdaştırılmaktadır. 1930’dan 1970’lerin başına kadar olan dönem, ulus-devletin ekonomiye müdahalesi, hatta
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üretim alanında da etkin bir yer aldığı sosyal refah devleti dönemi olarak adlandırılır. Ulusal devlet bu dönemde
sermaye sınıfının birçok konuda (Sendikal haklar, çalışma koşulları, ücretler, vergiler, yasal düzenlemeler, vb.) tavizler vermesini sağlayacak ve kar marjlarını düşmesine sebep olacak kararlar almıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki otuz yıla yakın bir dönem böyle bir düzenle çalışmış, ancak bu ekonomik düzen, hem devletler açısından
sürdürülebilir değildi, hem de sermaye sınıfı açısından kazanılan düşük kar marjları ve sınırlamalar rahatsızlık vericiydi. Miyadı dolan sosyal refah devleti dünya finans sisteminin güçlenmesi ve ABD’nin dünya para politikalarını
düzenleme ve denetlemesini sağlayan Bretton Woods anlaşmasının çöküşünü beraberinde getirmektedir.
Harvey’e (1999) göre, dünya finans sisteminin eşgüdüm bakımından gücünün artması, ulus-devletin sermaye akımlarını ve dolayısıyla kendi maliye ve para politikasını denetleme kapasitesinin belirli bir düzeyde azalmasına sebep
olmuştur. Altının fiyatını belirleyen ve doların konvertibilitesini garanti altına alan Bretton Woods anlaşmasının
1971’de çökmesi, ABD ‘nin dünya çapında ekonomi-politikasını tek başına denetleme kapasitesine artık sahip olmadığının göstergesiydi. Dalgalı bir döviz kuru sisteminin (dolar aleyhine gerçekleşen dev spekülatif döviz
hareketlerine cevap olarak) 1973’te kabulü, Bretton Woods’un bütün bütüne ilgası anlamına geliyordu, O zamandan beri, bütün ulus-devletler, ya sermaye akımlarının etkisinde kalmış veya doğrudan kurumsal yöntemlerle, finansal disiplin mekanizmalarının esiri haline gelmiştir. Kapitalizme bağlı olarak, mali çevrelerin ve devletin gücü
arasında her zaman incelikli bir denge olmuştu, ama Fordizm ve Keynesçiliğin çöküşü, ulus-devlet karşısında finans sermayesinin güç kazanması anlamına geliyordu. Bütün bunların önemi, konteynerlerin, jumbo jetlerde kargo
taşımacılığının, uydu aracılığıyla haberleşmenin sayesinde ulaştırma ve iletişim maliyetlerinde görülen hızlı düşüş
bağlamına yerleştirildiğinde daha iyi anlaşılır: Bu gelişmeler, üretim ve tasarıma ilişkin standartlarla ilgili talimatların hızlıca dünyanın herhangi bir köşesine iletilmesinin ortamını yaratıyordu. Hammaddeden bağımsız hareket
etme gücünü kazananan ve pazarlara bağlılık dolayısıyla yerleşme konusunda tahditlere tabi olan sanayi, böylesi
koşullarda daha rahat hareket edebilirdi. 1970’li yılların ortalarından itibaren yeni uluslararası işbölümünü, sanayinin yerleşmesi konusunda değişen ilkeleri ve hem ulus ötesi şirketlerin içinde, hem de farklı sektörlerin ham
madde ve ürün piyasaları arasında çeşitlenen eşgüdüm mekanizmalarını izlemeye çalışan muazzam bir literatür
gelişti. Bu da dünyanın sanayi üretiminin coğrafi dağılım anlamında yeniden paylaşıldığını gösteriyordu (Harvey, 1999, s. 189-190).
Sermayenin sosyal refah devletinin kendileri için yarattığı sıkıntılardan kurtulma isteği aniden oluşmuş gibi
düşünülmemelidir. İkinci Dünya Savaşı sonrasından 1960’lara gelinceye kadar hem Avrupa hem de Japonya
ekonomileri kendilerini toparlamıştır. Bu toparlanmanın ardından iç pazarlarının ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra
arta kalan ürünlerin ihracatı söz konusudur. İç pazarları doygunluğa ulaşmış ABD’nin ise fordizmin getirdiği rasyonalizasyona ek olarak daralan dış pazarları ekonomik dengeleri değiştirmektedir. ABD’de fordist rasyonelleşmenin
getirdiği işsiz sayısındaki artışlar ve dış pazarların daralması sonucu azalan ihracat gelirleri, ekonomik sıkışmalar
olarak baş göstermektedir. ABD, ekonomik sıkıntıların giderilebilmesi için işsizliğin hüküm sürdüğü bu dönemde,
sürekli para basma yoluna giderek ekonomiyi rahatlatma yolunu seçmiştir. Bu seçilen yol, uluslararası finans sistemini düzenleme gücünü elinde bulunduran ABD’de enflasyonun artmıştır. Enflasyon artışının ABD Doları’nın
gücünü azaltması, ABD’nin uluslararası finans sistemini düzenleme gücünü zayıflatmıştı.
1960’ların içinde, ABD dışında başlayan bu ekonomik hareketlenmeler, farklı bir ekonomik yapının oluşmaya
başladığının belirtileri olarak görülmüştür. 1971’de Bretton Woods anlaşmasının fesih edilmesi ve 1973’de patlak
veren Petrol Krizi ile sosyal fordizmden esnek birikime geçişin yaşandığı tarih netleşmektedir. Postmodern evre
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olarak adlandırılan bu evrede ulusal sınırların ortadan kalktığı, ulusal hükümetlerin işlevlerinin değiştiği, teknolojinin hızla geliştiği, yerel yaşam tarzlarının heterojenliğini giderek kaybettiği gözlemlenmiştir. Sermaye sınıfının
düzeni olarak ortaya çıkan kapitalizmin kendini sürdürebilmesinin koşulu değişim ve büyüme olarak görülmüştür.
Ticaret kapitalizmi, egemenliğini sürdürebilmek için 1980’ler sonrası küreselleşme adı altında, yeni bir ekonomik
düzen geliştirmiştir. Kapitalizm her defasında olduğu gibi 1980’lerde de karşılaştığı yapısal krizi yeni bir ekonomik
yapı geliştirerek aşmayı amaçlamaktadır. Üretim koşullarında ve alanlarında yapılan köklü değişimler, teknolojideki
ilerlemeler ve bunların tümünün doğrultusunda ‘yaratıcı yıkıcı’ bir şekilde düzenlenen piyasalar, kapitalizmin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde her seferinde kapitalist sisteme, yeni yaşam alanları yaratmaktadır. Sermayedarların
geliştirdikleri ekonomik sistemin varlığını sürdürebilmesi için bilimin her veçhesinden de yararlanılmıştır. Bilim,
artık gerçeği savunmak yerine, kapitalistlerin isteklerinin meşrulaştırılmasını sağlayan bir araç haline gelmiştir.
Küreselleşme, 1980’lerden sonra telaffuz edilmeye başlanan bir kavram olmasına karşın çok uzun yıllar evrim geçirdikten sonra ortaya çıkmıştır. Ayriyeten farklı alanlarda kavrama farklı anlamlar yüklenerek kullanılabildiği de göz
önünde bulundurulmalıdır. Buradan yola çıkarak çalışma açısından küreselleşmenin hangi yönüyle ele alınacağını
belirlemek gerekmektedir. Küreselleşme bu çalışma açısından, “sermayenin uluslararasılaşmasının, genişlemesinin,
yayılmasının velhasıl sermayenin son dönemde aldığı özel biçim” olarak ele alınmaktır. Yani küreselleşmenin “sermayenin dünya ölçeğinde yeni ve özgün değerleme tarzı” (Başkaya, 2004, s. 154) olduğu düşünülmektedir.
Marcuse’a göre küreselleşme, değişik şeylerin tek bir kategoride ifade edilmesi için kullanılmaktadır. Mesela, iletişim
teknolojisindeki gelişmeler, hava taşımacılığının yaygınlaşması, döviz spekülasyonları, sınır ötesi sermaye hareketlerinin artması, kültürün Disneyleştirilmesi, kitle tüketimi, global ısınma, genetik mühendisliği, çok uluslu şirketlerin
güçlenmesi, yeni uluslararası işbölümü, emeğin uluslararası hareketi, ulus-devletin gücünün azalması, post-modernizm ya da post-fordizm gibi. Küreselleşmenin güneşin altında yeni bir şey olmadığına değinen Marcuse, diğer
yandan küreselleşmeyi kapitalizmin özgün bir biçimi, kapitalist ilişkilerin coğrafi olarak ve insan yaşamının her
alanını etkileyen bir genişlemesi olduğundeğinmektedir” (Marcuse, 2000, s. 1 [06/08/2010]).
Küreselleşme ile ulus-devletin gücünün azalması, politik alanda farklı uluslarüstü kurumların ortaya çıkmasını
sağlamıştır. Kuzey Amerika Ticaret Örgütü (NATO: North America Trade Organization), Dünya Bankası (WB),
Uluslarası Para Fonu (IMF) hatta AB (Avrupa Birliği) bu tip örgütlerden sayılır. Bu örgütlerde ise her ne kadar oylama usulü karar verilse de, üye devletlerin ekonomik güçlerine yönelik oy yüzdesi olması, kararların gücü elinde
bulunduran devletlerce alınmasını sağlamaktadır.
Şaylan ise küreselleşmeyi, kapitalizmin gelişmesinde bir aşama olarak değerlendirirken, sözcük olarak ise dünyanın bütünleşmiş tek bir pazar haline geldiğini ifade ettiğini iddia ediyor. Şaylan, ulusal devletleri, büyük kapitalist dönüşümün ortaya çıkardığı yapılar olarak nitelendirmektedir. Kapitalizmin, kendinden önceki toplumsal
sistemlerden, üretim modlarından bir önemli farklılık gösterdiğine inanan Şaylan, kapitalizmin çok dinamik ve
kendini yenileyebildiğine dikkat çekiyor (1996, s. 11).
Küreselleşme sayesinde yukarıda bahsedilen her türlü imkândan yararlanan çok uluslu şirketler, talepten ziyade
üçüncü dünya ülkelerinin çeşitli kaynaklarını sömürerek ucuz üretimden elde ettikleri “kar” ile sermaye birikimlerini artırmaktadır. Unutulmamalıdır ki, “kapitalizm doğuşundan itibaren “en çok kar” peşinde pek sınır tanımadan
faaliyetini sürdürmüştür”. Kapitalizm “siyasi dinamikler nedeniyle dönem dönem devlet politikaları karşısında taviz
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vermeye zorlanmış, bazen de devlet politikalarını kullanarak başka sermayelerle rekabetini sürdürmeyi tercih etmiştir” (Keyder, 2004, s. 51).
“Devrimciyken, bugünün burjuvazisi, asalak bir sınıf haline dönüşmekte ve endüstriyel ve ticari genişleme döneminin tümü boyunca mücadele ettiği değerleri, bugün dünyaya kendi yaymaktadır” (Uzunudis ve Boutillier, 2003,
153). Bununla da yetinmeyip, karşı çıkan her kesimi de sistemin içine çekmeyi başaracak uyumlaştırma süreçlerini gerçekleştirmektedir.

Kültür ve Tüketim Kültürü
Bu çalışmada sistemin içinde yer alan her bir bireyin düzene karşı çıkar gibi görünse de, bir şekilde sistemle uyumlaştırıldığından yola çıkılmıştır. Williams’ın (2005) kültür kavramıyla ilgili yaptığı saptamalar çalışma açısından
önemlidir. Williams’a göre maddi pratiklerimiz, toplumsallığımızı örgütleyiş, ve yaşamı, dünyayı, evreni örüntülendiriş tarzlarımızın en geniş yelpazesini oluşturmaktadır. Hayatı idame ettirme pratikleri, üretim ve dağıtım ilişkileri
değiştikçe toplumsallığın örgütleniş ve dünyaya, yaşama, toplumsal ilişkilere ilişkin anlamlandırma biçimlerimiz
de değişime uğramaktadır (s. 321). Bu noktada kültür kavramına odaklanmak ve sonrasında tüketim kültürü ile
ilişksini kurmak gerekmektedir.
Özbek’e göre en geniş anlamıyla kültür, toplumsal ilişkilerin yapılandığı bir biçim ve bu yapıya zihinde karşılık
gelen anlamlandırıcı kodlar dokusu olarak kabul edildiği ve toplumsal ilişkilerin biçimi de maddi yaşamın üretiminden kaynaklanıyorsa, o zaman kültür, üretim ilişkilerinin bütününe verebileceğimiz ad olan ekonomide temellenmektedir. Özebek’e göre kültür üzerine düşünürken, üretim dağıtım ve tüketim ilişkileri ve bu ilişkiler içinde
ve üzerinde yükselen çoklu iktidar ilişkilerinden ve metalaşma süreçlerinden bağımsız düşünmmemek gerekmektedir. İnsan topluluklarının yaşamlarıyla baş etmenin yolu eylemlerden geçtiği varsayımıyla yola çıkılırsa ve eylem, yaşam tecrübelerinin anlamlandırmasına dayanıyorsa, bu ikinci dar anlamıyla anlamlandırma olarak kültür,
edim ve eylemin matrisi olarak nitelendirilebilir (2004, s. 446). Ekonomide temellenen kültürün oluşturucuları
olan iktidar sahipleri bunun bilincindedirler ve insan topluluklarının iktidar sahiplerinin çıkarları doğrultusunda
hareket etmelerini sağlamak için denenmesini öngördükleri yeni yaşam tecrübeleriyle karşılarına çıkmaktadırlar.
Birey ister anaakım kültürel pratiklerin, isterse karşı kültürel pratiklerin takipçisi olsun. Her iki tarzında belli tüketim kalıpları sonucu hizmet ettiği nokta aynı sistemde yer alan farklı sermaye gruplarıdır. Tam da bu noktada sistemin için çekme teorisinden bahsetmek yerinde olacaktır.
Kültürün insanlar tarafından oluşturulduğu kabulüyle hareket edilen bu çalışmada, kurgulanan her davranış
kalıbının belli bir amaca hizmet ettiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Kültür oluşturulan maddi pratikler ve kapitalizm
de maddi güç üzerine kurulu bir sistemdir. Kapitalist sistemin geçerli olduğu dünya öyle bir yerdir ki, her nerede
olunursa olunsun, güçlü pozisyonda olmak demek, hâkim ideolojiye de sahip olmakla eşdeğerdir. Kapitalist sistemin geçerli olduğu yerlerde yöneten-yönetilen, güçlü-zayıf, gelişmiş-azgelişmiş, zengin-fakir, modern-modern olmayan, sömürgeci-sömürülen ilişkisi hüküm sürer. Bu ilişkileri olduğu her yer de yönetenin, güçlünün, gelişmişin,
zenginin, modernin, sömürgecinin sözü geçerlidir.
Dünyada her bireyin veya toplumun maddi olanaklara ulaşımı eşit mesafede değildir. Bazıları maddi olanaklara çok
daha yakınken bazıları da çok uzaktır. Maddi olanaklara yakınlıkla güç ve iktidar ilişkilerinin paralelliği olanaklara
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sahip olanlar ile olmayanların içinde olduğu koşullardan belirgin bir şekilde kendini göstermektedir. Olanaklara
sahip olanların daha güçlü ve etkili konumda olduğu görülmektedir.
Olanaklar ile insanların veya toplumların sınıflandırıldığı modernizmde özünde sosyal sınıflar, insanların yaptığı işe,
dine, konuştuğu dile, ırka ve cinsiyete dayanarak belirlenmekteydi. Postmodernizmle birlikte bu durum değişmiş
ve artık insanların tüketim kalıpları onların hangi sınıfa mensup olduklarının temel belirleyeni haline gelmiştir.
Üstelik postmodern evrede, sınıflar arası geçişler, modernizme göre çok daha esnektir. Belli bir sınıfın tüketim
kalıplarını benimsemek, insanların o sınıfa girebilmesinin önünü açarken, tam tersi durum ise o sosyal sınıftan
dışlanmak anlamına gelmektedir. Postmodern evredeki, sınıflar arasındaki sınırsızlık ve geçişlerdeki esneklik, yüksek kültür ile kitle kültürü arasındaki farkın silikleşmesinden kaynaklanmaktadır.
Postmodern evrede metalar geniş bir kültürel çağırışımlar ve yanılsamalar silsilesini üstlenecek şekilde özgürleşir
(Featherstone, 2005, s. 39). Uzmanlık dalları adı altında marka yaratarak satışları artırmak amacıyla piyasada boy
gösteren reklamlar, halkla ilişkiler çalışmaları, satış promosyonları, sponsorluklar ve kullanılan diğer pazarlama iletişimi metotları bu sayede para kazanmaktadırlar. Tümünün ortak hedefi ise üründen ziyade arzu nesnesi haline
gelmiş imajları pazarlamaktır. Sıradan tüketim mallarına, romantizm, egzotizm, güzellik, güvenlik, teknolojik ilerleme, daha iyi hayat şartları gibi arzulanır duygular katmaktır.
Psikolojiden yararlanılarak belirlenen insanların arzuları ve korkuları, pazarlama iletişimi metotlarının vazgeçilmez materyalleri konumundadır. Korkular (uykusuzluk, sağlıksızlık, stres, çirkinlik, obezite, kısacası istenilmeyen
her türlü durum) ve arzular (güzellik, sağlık, güvenlik, huzur, modernlik, kısacası ulaşılmak istenen tüm hayaller)
pazarlamanın ana temalarını oluşturmaktadır. Postmodernizm, kapitalist sistemin devamını sağlamak adına, yine
yaratıcı yıkıcı bir şekilde, değişim ve büyümeyi sürekli kılmayı amaçlayan yeni sosyal, ekonomik ve kültürel süreçtir.
Bu yeni evrenin en önemli özelliği, sosyal, ekonomik ve kültürel süreç olarak tüketime doğru bir hareketlenmeyi
kapsaması ve kapitalizmin etkisinin, çok uluslu şirketler aracılığıyla gittikçe daha evrensel hale gelmesidir (Lash ve
Friedman’dan aktaran Bockock, 2005, s. 84). Çok uluslu şirketlerin küresel ölçekli hareketleri üretimle sınırlı kalmamakta, tüketimi kimlik oluşturmada temel alınan, kültürel bir etkinlik haline de getirmektedir.
Kellner’e göre modern kimlik oluşumunun en önemli faktörü üretim sürecindeki iş rolleri iken, postmodern kimlik
oluşumunun en önemli faktörü, tüketim davranışları kalıplarıdır. Modernizmde sosyal sınıflar, etnik, dini kısıtlamalar, coğrafi sınırlar, yaş, cinsiyet gibi demografik özellikler tüketim kalıpları açısından sınırlamalar ortaya koyabilmekteydi. Postmodernizmde ise gruplara dair aidiyet duygusu yavaş yavaş ortadan kalkmaktadır. Postmodernizmde,
modernizmle belirlenmiş sosyal sınıflar arasında, sınırlar belirsizleşmekte ve gruplar arası akışkanlık söz konusu olmaktadır. Postmodern zamanda, artık bireyler kendi kimliklerini tükettikleri ürün veya hizmetlerle belirlemektedir. Postmodernizmde, seçilen tüketim kalıpları, üye olunmak istenen grubun belirleyicisidir. Postmodern evrede
gruplar, tüketim kalıplarını kullanarak, üyelerini seçmektedirler veya dışlamaktadırlar. Postmodern evrede, giyim
tarzları, gıda ve içecek tüketimi, boş vakitleri değerlendirme şekilleri, dinlenen müzik türleri, yaşanan bölge, kullanılan araba modeli gibi tüketim etkinlikleri ait olunmak istenen gruba dair tüketim kalıpları ile ilişkilendirilmiştir. Çalışmanın bütününde, tüketim kavramına yalnızca insan ihtiyaçlarının karşılandığı bir alan olarak değil, aynı
zamanda bu ihtiyaçların ortaya çıkarıldığı, insanların toplumun parçası olmak ve insani kapasitelerini geliştirmek
üzere giriştikleri bir faaliyet olarak (Buğra, 2003, s. 10) yaklaşılmaktadır.
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Postmodern evrede çok uluslu şirketler tüketim arzusunu kışkırtmayı markaları arzu nesnesi haline getirerek başarmaktadır. Belli dönemlerde, belli markların, belli modellerinin ön palanda olması sadece marka veya moda kavramlarıyla açıklanamaz. Bauman’ın kültürün yapay olarak oluşturulan bir şey olduğunu söylemesi şu ana dek işlenen
kültür kavramını tamamlama niteliğindedir. Bauman’a göre kültür, şeyleri olduklarından ve aksi halde olacaklarından farklı yapmak ve onları bu halde tutmaktadır Kültürün, bir düzen yaratmak ve onu korumaya çalıştığını
iddia eden Bauman, kültürün düzeni bozan ve bu düzen açısından kaos görünen her şeyle mücadele ettiğini dile
getirmektedir. Bauman, kültürün böyle bir düzeni getirmekle kalmadığını ve ona değer de kattığına dikkat çekmektedir. Kültürün aslında bir tercih sorunu olduğu ve hatta kültürün bir düzeni en iyi hatta belki de tek iyi düzen
olarak göklere çıkardığını iddia etmektedir (2004, s. 161). Kültürel pratikler hangi tür yaşam tarzlarının rövanşta
olacağına karar vermektedir. Her toplum farklı sınıfsal yapıların toplamından oluşmaktadır.

Protesto mu, Yoksa Sistemin İçine Çekilmek mi?
Çalışmanın önceki bölümlerinde de belirtildiği gibi modern anlamda sayılabilecek toplumsal hareketlerin kökeninde, kapitalist sanayileşme sürecindeki sınıf temelli eşitsizlik dolayısıyla ortaya çıkan popüler hareketlerinden ve işçi
sınıfı hareketlerinden bahsetmek mümkündür. Mellucci, sanayileşme dönemi popüler hareketleri, birbirine bağlı iki
farklı süreci birleştirmiştir. Öncelikle sanayi üretiminin örgütlenmesi, araçları ve amaçları kontrol etmek maksadıyla
kapitalistlere karşı muhalif işçi sınıfının toplumsal çatışmasıdır. İkinci süreç ise modern ulus-devletin inşasından
dışlanmış olan toplumsal kategorilerin yurttaşlıkla bütünleşmeleridir. Bu, siyasal demokrasiyi genişleten ve devletin meşruluğunun temelini yaygınlaştıran siyasal bir süreçtir. 19. yüzyılın işçi sınıfı hareketlerinde, sınıf çatışması
ile siyasal hakların çoğalması ve yurttaşlık mücadelesi birbiriyle bütünleşmiş ve birbirini tamamlamıştır (2007, s.
90). Şen ise bu sınıf temellindeki bu toplumsal hareketlerin, günümüzde yerini sınıf çatışmalarına dayanmayan
ve kimlik politikalarını odağa alan yeni toplumsal hareketlerle yer değiştirdiğine değinmektedir (2012, s. 139).
Diğer yandan Hardt, kültürel çalışmaların, kültürel faaliyetlerin ürünü olarak yaşantıyı vurguladığına inanmakta
ve kültür konusunda ekonomik indirgemeciliğe karşı çıkmaktadır. Hardt’a göre, kültürel süreçlerin analizine odaklanan bu yaklaşım iki koldan gelişir. Ilk olarak, bir kültürel ve tarihsel uğrak içinde özneye ve metnin iktidarı
üzerinde verilen mücadeleye bir yeniden dönüştür. İkincisi ise, toplumdaki grupların ve bireylerin toplumsal pratikleriyle zorunlu ve sürekli olarak kesişen medyanın ideolojik etkisinin ele alınışıdır (1999, s. 54-55). Şen ise medyayı toplumsal algının yöentildiği ve rızanın kazanıldığı veya kaybedildiği bir mücadele alanı olarak ele almakta
ve eleştirel perspektif içinde yer alan ekonomi-politik yaklaşımın ideolojiye değil, ekonomik temele yaptığı vurguyla kapitalist üretim dinamiklerine yönelmektedir (2012, s. 148).
Diğer yandan Giddens toplumsal hareketleri toplu çıkarları korumak veya belirli bir hedefe ulaşmak için yapılan
toplu çaba olarak tanımlamaktadır (2000, s. 540-541). İnsanların adil bir yaşam özlemine dayanan karşı koyuşlar,
tüm toplumlarda var olan adaletsizliğe dayanan toplumsal hareketler (Castells, 2013, s. 25), tarih boyunca,
toplumun kurumlarını dönüştüren yeni değer ve hedeflerin üreticisi olmuştur; bu kurumlar toplumsal hayatı
yeniden örgütleyecek farklı normlar yaratarak bu değerleri temsil eder hale gelmiştir.
Touraine’e göre (1981, s. 77) sosyal hareketler anormal ya da patolojik vakalar olaraka nitelendirilmemelidir, aksine doğal ve gerekli olarak değerlendirilmelidir. Touraine sosyal hareketlerin hem sosyal durgunluğu önlediğini
hem de toplumsal özgürlük de vaat ettiğini iddia etmektedir. Toplumsal olarak sosyo-ekonomik yeniden üretim
sürecini yöneten ve sosyal normlara şekil veren hâkim sınıf enformasyonun kurumsal yapıları ve normlarını da
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oluşturan yatırımlar yapar, tüm bunları o topluma emrivaki yoluyla dayatır. Toplumsal hareketler tüm bu sınıf temelli sosyal formlara meydan okumak olarak nitelendirilmektedir.
Markaların yoğun reklam faaliyetleri sonucunda özellikle ikinci Dünya Savaşı sonrası tüketicilerin yaşam tarzları
önemli ölçüde belirli yönlere doğru güdülenmiştir. Güçlü sermaye teknoloji, ve dağıtım ağına sahip markalar zamanla pazardaki orta ve küçük ölçekli firmaların ya satın almışlar ya da yok ederek yollarına devam etmişlerdir. Tüketim kültürünün kampanyalar sonucu zirveye ulaşması uluslararası dolaşımdaki markaların sadece tüketici üzerinde
değil, devlet yapılarına kadar etki eden bir güç olmasına da neden olmuştur. İnternetin yaygın kullanımı, 7/24 açık
pazar haline gelen dünyada her an uzaktan erişimle birçok ürün alınıp satılırken bunun sadece ekonomik olarak yüksek düzeyde değil her bütçenin erişebileceği şekilde konumlanmıştır. Öze’ye (2017) göre 2007 yılında internet tabanlı
akıllı telefonlar piyasaya çıkmış ve internet cebe girerek mobilite kazanmıştır. Böylece sosyal medya gündelik hayatın
ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir (s. 15). Geleneksel medya mecraları bilhassa gücü elinde bulunduranların istek
ve arzuları bağlamınsda yönetmek istedikleriyle iletişim kurmasına izin vermekteydi böylece çoğunluğun istek ve
beğenileri gücü elinde bulunduranlar tarafından belirlenmekteydi. Yeni iletişim teknolojileri ise alternative bir mecra
olarak daha önceleri edilgen konumda olan kalabalıkların kendi istediği enformasyona ulaşmasına izin vermektedir.
Sosyal paylaşım ağlarının kullanımı ve yaygınlığı büyük oranda gerçek hayatın bu kapsamda sanal ortama taşınması
benzer biçimde yaşanan dönüşüme işarettir. (Öze, 2017, s. 16). Bu dönüşüme paralel olarak reklamcılık, marka imajı
tüketiciyle duygusal bir bağ kurmayı hedef alırken aslında tüketiciyi satın aldıkça bu bağı kuvvetlendiren bir döngüye
sokmaktadır. Çeşitli reklam stratejileri sayesinde insanların giyim tarzları, beslenme alışkanlıkları, yaşamsal çevreleri,
belirli markaların onlara sunduğu imajlar doğrultusunda şekillenmektedir. Eskiden sadece markalar varken, şimdi
marka insanların dolaşımda olması zaman içinde karşı etkilerin (protesto) markalar üzerinden yapılmasına da olanak
sağlamıştır. Fakat protestoların hedefindeki markalar neoliberal sistem içinde karşı eylemcileri pasifize etme yöntemlerini geliştirmişlerdir. Bu arada eylemcilerin yalnızca markayı mı protesto etmek niyetlerinin sistemi veya markanın
üretildiği ülkenin de protestosuna kadar yaygınlaştığı gözlemlenmiştir.
Sosyal medya sayesinde protestolar geniş kitlelere hatta tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılırken, uluslar arası markaların sermaye yapıları da bundan etkilenebiliyor. Fakat bu etki sürdürülebilir olmadığı için belli bir süre sonra da
“içe alma teorisi” sayesinde yok oluyor.

Şiddet, İtaat ve Konformite
II. Dünya Savaşı sonrasında Amerikan kültürünün tüm dünyayay pazarlanır konuma gelmesiyle birlikte uluslararası markalar kültürel ve ekonomik yapıyı değiştirmiştir. 1960 sonrasında ise devletçi yapıların yerini uluslararası
markalara bırakması kesinleşmiştir. Tüketim kültürünün bu denli yayıldığı dönemlerde, bu düzene karşı gelişen
karşı kültürü literatür protest tavır olarak nitelendirmiştir. Karşı kültür veya protest tavır her daim kurulu düzeni
tehdit edici bir etkiye sahiptir. Sistem bu tehditleri asimile ederek kendi içine çekmeyi başarabildiği ölçüse kurulu
düzeni etkilenmeyecektir. Bu noktada yapılan psikolojik deneler ve sosyo-psikolojik sonuçlara bakmak gerekmektedir.
İlk akla gelen 1964 yılında yapılan Millgram Deneyi’dir. Bu deney, insanların vicdanalrıyla çelişen kararlar olmasına
karşın birey veya kurum otoritesi karşısında itaatini ölçmeye yönelik olarak hayata geçirilmiş dizisinin genel adıdır.
Yale Üniversitesi psikologlarından Milgram tarafından gerçekleştirilen bu deney, nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann’ın Kudüs’te yargılanmaya başlamasından üç ay sonra, Temmuz 1961’de başladı. Milgram, deneyleri Eichmann ve Yahudi Soykırımında yer alan yüzbinlerce kişi sadece onlara verilen görevi mi yerine getiriyordu? Bu kişilerin hepsi yardakçılık suçuyla suçlanabilir miydi? Sorularına cevap aramak üzere geliştirmişti (Milgram, 1974).
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Resim 1: Milgram Deneyi

Milgram (1974) ulaştığı sonuçlara göre itaatin felsefesel ve hukuksal açılardan devasa önemi bulunmaktadır, ancak bunlar çoğu insanın somut durumlarda nasıl davrandığı konusunda fazla bilgi vermez. Yale Üniversitesinde
sıradan bir insanın sadece bir deney otoritesinden aldığı emirle başka bir insana çektireceğini acı düzeyini ölçmek
için basit bir deney düzenledi. Milgram, katılan deneklerin güçlü vicdani duygularıyla saf otoriteyi çeliştirdiği bu
deneyde, kurbanların acı dolu çığlıklarının eşliğinde genellikle otoritenin kazandığını gözlemeledi. Yetişkin insanların, bir otorite karşısındaı doğrultusunda her şeyi göze almakta gösterdikleri aşırı isteklilik, çalışmada dikkat çekti
ve acilen açıklama gerektiren en önemli bulgu halini aldı. Sadece görevlerini yapan, bir başlarına vahşet dolu işlere
kalkışmayan sıradan bireyler, otorite eşliğinde korkunç bir yok etme işleminin bir parçası olabilmekteler. Ayrıca,
yaptıkları işin yıkıcı sonuçlarını gözlemlemelerine rağmen, temel ahlaki değerleriyle çelişen bu görevlerde çok az
kişi otoriteyi reddetmeyi tercih etmiştir.
Aslında canlı bir sanat performansı olup da sosyal deney olarak nitelendirilebilecek başka bir çalışma ve insanların itaat etme, konformite gösterme ve canavarlaşabilme potansiyeline gösterilebilecek diğer bir örnek Rythm
0’dır. 1979 yılında Marina Abramoviç adlı performans sanatçısının yaptığı kan dondurucu deney, medeni insanın vahşi tabiatını gözler önüne seriyor. Henüz o yıllarda pek tanınmamış olan sanatçının deneyi aslında basit. Rhythm 0 adını verdiği gösteride kıpırdamadan 6 saat durabilmek. İlk bakışta oldukça kolay gözüken bu
deneyde sanatçı önündeki masanın üstüne silahtan çiçeğe birçok obje bırakmış durumdaydı. Rastgele bırakılmış tüm eşyalar ya şiddet içerikli ya da pozitif duygular uyandıran cinstendi. Buna karşın izleyiciler bütün bu
nesneleri kullanma hakkına sahiplerdi, sanatçının üzerinde hiçbir tepki vermeyeceğini açıklayan bir yazı bulunmaktaydı. Deneyin ilk saatleri medeniyet çerçevesinde geçip giderken, birkaç saat içinde bir kabusa dönüşeceği kimin aklına gelebilirdi? Kimisi kadının yüzünü okşuyor, bazısı ona kek yedirmeye çalışıyordu ancak izleyicilerden birinin attığı tokat, deneyi aniden bambaşka bir seyre soktu. Az önceki medeniyet birdenbire bir
dehşete dönüşüverdi. Kadının gerçekten tepkisiz kaldığını anlayan insanlar şiddet eğilimi göstermeye başladılar. Kimisi kalemlerle yüzüne hakaretler yazıyor, kimisi tükürüyor, vücudunu jiletliyordu. Vahşet bununla sınırlı kalmadı. Birkaç saat sonra kadın çırılçıplaktı. Defalarca taciz edilen kadına, izleyicilerden birinin tecavüz
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girişimi bile olmuştu! Bunun üstüne dayanamayan birkaç sağduyulu insan kadının gözyaşlarını silerek, kıyafetlerini giydirdiler. Bu vahşet burada son bulmuş olsa da Marina Abramoviç yaptığı olağanüstü bu deneyle insanlığın karanlık yüzünü akıllara kazımış oldu (Amorfani, 2018). Bu deneyde insanların konformite adı altında hiçbir mecburiyetleri yokken bile canavarlaşabileceğini ve korkunç eylemlerde bulunabileceğini gösterebilmektedir.

Resim 2: Rythm 0 Canlı Sanat Performansı

Türkiye’deki bir McDonalds’da bayisinde meydana gelen kan dondurucu olay tam da bunun canlı bir örneğini
göstermektedir. Markanın kendisine verdği otoriteyi kullanarak, istediği herşeyi yapabileceğini düşünen bir McDonalds bayi müdürü, restorantın etrafında mendil satan küçük kızı buzdolabına kapatma hakkını kendinde bulmuştur.

Resim 3: Mendilci kızı dondurucuya kapatan Mc Donald’s müdürü haberi (NTVMSNBC, 2018)

2018 MC Donalds firmasının önünde mendil satan bir çocuk, şube müdürü tarafından buzluğa kapatılıyor, bu
olay büyük tepkilere neden oluyor. Küçük bir grup McDonalds önünde protesto yapıyor ve eylem sonrası Türkiye’deki tüm Mc Donalds’ları etkileyecek duruma geliyor.
Bu örnek olayda uluslararası bir şirket, hizmet verdiği ulusal bir alanda yerel tepkilerle başlayan ve tüm ülkeye
yayılan protestoyla karşılaşıyor. Çocuğu dolaba koyan şubenin müdürü yasal işlemler sonucu tutuklanıyor. Mc
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Donalds’ın Türkiye müdürü, bu olayın kabul edilemez olduğunu ve hukuksal karara saygılı olacaklarını belirtiyor. Fakat yerel adalet refleksi bu müdürün hapishanede belirli kişiler tarafından şişlenmesi ile son bulmuştur.
Uluslararası bir markanın böylesi bir olayda yer alması tepkileri artırmış, haber değeri kazanmasını sağlarken acaba
markanın da bilinirliğine katkı sağlamış mıdır? Genel kanı, böylesi kötü bir olay ile hiçbir marka anılmak istemez.
Oysa Amerikan karşıtı bazı grupların marka üzerinden protestoyu genişletmek eğiliminde oldukları görülmüştür.

Kitlesel Güdüleme ve Protest Kültür
Protest kültür, her daim sisteme karşı bir duruş olarak algılanmaktadır. Gerçekten öyle midir? Yoksa ancak sistemin izin verdiği ölçüde mi bir karşı duruş sergileyebilmektedir.Roszac’a (1996) göre karşı kültür bir bütün olarak
toplum eksiksiz bir manipülasyon sistemi, bir teknokrasi haline gelmiştir. Rozsac’ın görüşüne gore tüm sol partiler
dahil, teknokrasinin maşası haline gelmiştir. Bu politika markaları sırf teknokratik kalenin burçlarını ve kulelerini
yeniden projelendirmekle sonlanır. Aranması gereken büyük yapıların temelleridir der. Roszac, 1968 Paris ayaklanmalarında işçiler ve öğrencileri aynı nedenlerle eleştirir. Sonuç olarak işçiler fırsat verildiğinde sanat galerisi, şiir
veya edebiyatla ilgilenmektense, spora TV’lere ve sağlıksız besinlere yöneldiler. Bu da kapitalizmin insanların ihtiyaçlarının gerçekten beslediği duygusunu yaygınlaştırdı.
Heath ve Potter (2012) bu durumu şöyle açıklar: ‘Sistem’ hippilere, kurulu düzene bir tehdit olmaktan çok bir
pazarlama fırsatı olarak bakıyordu. Karşı kültürel isyancılar eylemlerini arttırsalar bile ‘sistem’ başka bir formülle
isyanı çözüyordu. Bu da çoğu zaman Sistem içine çekme teorisiyle gerçekleşiyordu. Bu teoriye göre sistem tarafından
dayatılan ‘baskı’ farklı bir şekle bürünür. İlk olarak karşı kültürün bağlamlarının içi boşaltılır, sembollerine el koyar ve sonra meta olarak kitlelere geri satarak direnişi ‘asimile’ etmeye çalışır. Dolayısıyla insanların yeni fikirler ve
ikame hazlar sayesinde asıl çekirdeği gözden kaçıracağı düşünülür.

Resim 4: Hippi tüketim kültürünün örnekleri (kıyafet, takı, araç, oyuncak)

Toplumun dönüşümünü ani radikal ve son derece görünür olduğu yaşamın renkleri filminin tersine gerçek dünyada kapitalizmi ayakta tutan ideolojik sistem karşı kültürel isyanın eylemlerini dert etmez. Mesela ilk kuşak hippiler toplumun giyim kodlarını ihlal edecek her şeyi yaptılar. Fakat çok geçmeden bu malzemeler bir giyim tarzı,
reklamlarda ve vitrinlerde boy göstermeye başladı. Bir diğer örnek ise ABD’de ırkçılık ve polis şiddetini protesto
için bir süre önce spor müsabakalarında, özellikle de Amerikan Futbolu Ligi’nde protesto hareketi başlatılmıştı.
Sporcular milli marş sırasında diz çökmeyi tercih etmiş ve özellikle Başkan Trump’ın tepkisini çekmişti. İşte o eylem yine gündemde. Zira dünyaca tanınan bir spor markası, yeni reklam filminde, o protestoların simge ismini
kullandı (NTV, 2018).
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Resim 5: Nike ürünlerini yakarak protesto eden eylemcilere karşı, onları önemsizleştiren Nike kampanyası

Sonuç
Bu çalışma boyunca ‘Saf protesto nedir, kurgulanmış protesto nedir? Kurgulanmış protesto kitlelere ne yapar?’
sorularına cevap aranmıştır. Çalışma sonucunda günümüz koşullarında kapitalizmin nüfuz ettiği hiçbir yerde saf
protesto diye birşeyden söz etmenin pek de mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır. Hele ki içinde marka geçiyorsa. Protestolar toplumsal harekett olduğu ve toplumsal hareketler her daim iktidara endişe verdiği varsayımıyla
çalışma boyunca hareket edilmiştir. Ana akım medyada “küresel kapitalizmin belirlediği iktidar ilişkilerinin medya aracılığıyla meşrulaştırılması ve ekonomik kültürel olarak avantajlı konumda olanların medyada sesini daha
çok duyurması ile eşitsiz olarak iktidar ilişkileri yeniden üretildiği” (Öze, 2017, pp. 26) unutulmamalıdır. Sistem
içinde yoğrulan ve esas gücü, yani ekonomik olanı elinde bulunduran uluslararası markalar, karşı kültür pratikerini veya direnişlerini sistemin içine çekmeyi, onlara uygun ürünler tasarlayarak başarmaktadır. Başkaldırdığın
ürünü değil, karşı kültürün ürününü satın alaraka direniş sağlayabilirsin mottosuyla, günün sonunda esas gayesine ulaşmakta ve yine satış ile sistemin kendini yenilemesini sağlamaktadır.
Sistem bireylerin uyumlulaştırılması (milgram deneyi, canavarlaşan insanlar) için itaat üzerinden konformiteyi kullanırken aslında insanların içinde yatan canavarı tüketim anlamında kullandırmayı başarmaktadır. Birey, ister anaakım,
isterse karşı kültürün bir üyesi olsunlar birşekilde sisteme tüketici olarak eklemlenmektedir. Bunu yapabilmek için
de çalışıp para kazanmak ve sistemin dişlilerinin br parçası olmak durumundadır. Birey aslında sistemin sunduklarını protesto aracı olarak kabullenmekte ama bunun farkında olmamaktadır. Kurgusal veya kurgulanmış protestolarla bir nevi insanların beyni yıkanmakta ve direndiği sanrısıyla sisteme farklı şekilde uyumlaşmaktadır. Birçok
durumda marka protestosu belirli bir firmanın tüketici, işçi hakları, sağlık şartları, üretim koşulları veya belli standartlara uymayan durumların tespiti sonucu insanların tepkisini çeken küçük grupların sesi olarak ortaya çıkmıştır.
Gelişen piyasa ekonomisi, benzersiz bir ölçüde refah üremeye başlarken para hızla ayrıcalık kaynağı olarak topraktan da, soydan daha önemli hale gelmeye başlamıştır. 19. yy’ın ikinci yarısında Avrupa Gustav Le Bon’un eserleriyle kitle toplum psikolojisi, popular hezeyanlar ve Nazi Almanyası ile medyanın kitlesel duyarlılığı nasıl etkilediğini ve yönlendirdiğini 1960’ların başında da Prof.Stanley Millgram ile sıradan insanların bile belli komutlar
sayesinde korkunç ve yıkıcı bir eylemin faili olabildiklerini görebildiler.
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Bazen de “sistem” içine çekmenin başarısız olduğunda açık baskı kullanabilir ve “sistemin doğasında olan şiddet”
ortaya çıkar. Karşı kültürün en çok faydalandığı sanat dalları olan, sinema, tiyatro, müzik, resim disiplinlerinde
alışılmış toplumsal normları ihlal eden her eylemin politik olarak radikal olduğu fikrini savunur. Fakat sinemadan
örnek verirsek, Bonnie and Clyde, The Matrix Reloaded’deki gibi muhaliflerin eninde sonunda yok edilmesi gerekir.
Sinema, heykel, müzik veya tiyatro çoğu zaman karşı kültür olarak bir eylem başlatsa da zamanla bu eylemler
markaların konumlandırma alanlarına dönüşerek icracıların bile sermayenin hizmetine girme eleştirilerine hedef
olmalarına yok açmıştır. Günümüzde internet ağı sayesinde her an iletişim bombardımanına uğraşan tüketicilerin
günde 300 ile 7.000 arasında mesaj aldıkları ölçümlenmiştir. Bu yoğun trafik içinde tüketiciler marka ayrımından
ziyade korunma amaçlı tepkiler vermeye başlamıştır. Bu tepkilerin içinde marka protestoları bazen bilinçsiz bir eyleme dönüşmektedir. Ülkemizde de sık görülen o markaya ait ürünleri yakma veya markanın üretim ülkesi olmayan hiç alakasız bir ülkeyi protesto etmeye kadar gitmektedir. Uluslararası markaların farklı isimlerde üretim yapmaları bir ürünü protesto ederken aslında aynı markanın diğer bir ürününü iyi örnek olarak gösterilmesine kadar
varmıştır. Burada bilinç kaybına uğramış bir kitleden bahsetmek mümkündür.
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USING CULTURAL NOSTALGIA IN CORPORATE
IMAGE ADVERTISING: ZIRAAT BANK 155TH
ANNIVERSARY AD EXAMPLE
Mehmet Yakın1

Abstract
The consumer whose individual satisfaction is ensured by being handled not only economically but also emotionally has never been able to get rid of a feeling of uneasiness since he is deprived of the possibility to share this
sense of satisfaction and the values to
 be embraced. The approach which provides this type of satisfaction to the
consumer who endeavors to find a shelter in the nostalgia which is an expression of the past values in an attempt
to escape from today’s unhappiness and future concerns has been the participatory and collaborative marketing
approach which is called 3.0 and is based on generating and transmitting value. Advertising is an important integrated marketing communication element that contributes to short and long term sales promotion activities. In
the historical process of advertising, the brand has contributed to the activities of the modern era such as sticking in the minds of and attracting the attention of potential target groups and enticing them to purchase products and services. Due to the fact that brand-individual communication is not just a sales activity in the postmodern structure of the consumer society, and that the perspective of individuals on brands, products, and services
necessitates emotional connection rather than just providing “value for money”, advertising continues to evolve
as an element of postmodern marketing communication. This study examines the 155th-anniversary commercial
film of Ziraat Bank which was established during the Ottoman Empire period and which is now one of the crucial actors of public banking. Rather than focusing on the deep-rooted historical background of the institution,
the film attracts attention with its nostalgic references to the 70s during which the sense of unity and togetherness of our society, as well as our endurance in the face of difficulties, was exhibited. The work demonstrating an
example of the use of nostalgia in corporate communication also presents how a public institution contributes
to society’s self-confidence and mood. Although globalization has promised a world without inequalities, it has
produced various paradoxes. One of them is the socio-cultural paradox of which nostalgia is a product. The socio-cultural paradox stems from the strengthening of traditional culture, despite the creation of a universal culture. This paradox damages personal and social relations and increases people’s need for objects, spaces, and symbols that connect with the past and overlap with what they know. In this study, firstly the concepts of corporate
communication and nostalgia will be examined; the use of nostalgia in corporate communication will be evaluated by analyzing the advertisement film from a semiotics perspective and examining the target audience views.
Keywords: Advertising, Corporate Image Advertising, Cultural Nostalgia.

1 İstanbul Arel University
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Introduction
Ziraat Bank which draws attention as the first bank to be established during the Ottoman Empire period managed to survive as one of the crucial actors of public banking. This study examines the commercial film of Ziraat
Bank published in celebration of the 155th anniversary. Rather than focusing on the deep-rooted historical background of the institution, the film stands out with its nostalgic references to the 70s during which the sense of
unity and togetherness of our society, as well as our endurance in the face of difficulties, was exhibited.
Advertising sector experienced a continuous progression with regards to the use of both content and platform in
parallel with social change. Nostalgia became a vital “spice” for content in advertising especially due to the influence of postmodernism on social structure. Nostalgia was shaped simultaneously with the birth of mass culture
and it started with the celebration of the lost past of the city-dwellers at the beginning of the 19th century (Boym,
2009, p. 44). Nostalgia accompanied the modernization by taking different forms. Through advanced technology,
the arguments of nostalgia were re-presented in digital form and remakes gained more currency than the originals. Modern nostalgia is about the lost now rather than the past (Boym, 2009, p. 495). The object of the nostalgia is further than it looks and the past is rebuilt by imitation. The past is reanimated in the form of the present
time or the desired future. During this reanimation process, collective designs are aimed to be likened to personal
desires or vice versa (Boym, 2009, p. 498). The past is fetishized through media and is intensified and strengthened over time by being frequently repeated. The past has now become a crucial source of motivation for people
both living in that period and learning about it either through watching or listening (Batı, 2012, p. 153-155).
Life experiences play a key role for an individual in making sense of oneself and creating shared values with other
people (Sennett, 2010, p. 45). Tannock also states that nostalgia should distract the individual from feelings of
anxiety, isolation, and disappointment (1995, p. 453-464). From a marketing perspective, nostalgia is a personal
emotion triggered by consumers’ experiences and influencing their current decisions on products/services (Hwang
and Hyun, 2013, p. 251). A nostalgic memory experiences a sad state of mind and a feeling of loss resulting from
a longing for a place and time better than the present day but no longer accessible. There is no solution to this
problem. Even though the person returns to his/her birthplace which s/he longs for, this place is no longer the
same place, it does not overlap with the image in the person’s mind. If it is the past time which is the subject of
longing, then there is no possibility to turn time back.
Nostalgia repeats itself in the course of time and gradually grows stronger. It, thereby, becomes a crucial source of
motivation for people both living in that period and not living in that period but learning about it either through
watching or listening (Batı, 2012, p. 156). Having a high degree of anxiety about the uncertainty of the future
leads to an urge to come back to the safety of the past, the tradition, and thus, nostalgia. Being aware of this desire for nostalgia, advertisers, by circulating nostalgic elements, build an emotional bridge between product/service and target audience on a micro level, while, on a macro level, they keep unknown the system which causes
the feelings of loss, uncertainty, insecurity and alienation (Taşkaya, 2013, p. 31).
The commercial film of Ziraat Bank demonstrating an example of the use of nostalgia in corporate communication
also presents how a public institution contributes to society’s self-confidence and mood. Although globalization has
promised a world without inequalities, it has produced various paradoxes. One of them is the socio-cultural paradox of which nostalgia is a product. The socio-cultural paradox stems from the strengthening of traditional culture, despite the creation of a universal culture. This paradox damages personal and social relations and increases
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people’s need for objects, spaces and symbols that connect with the past and overlap with what they know (Kotler, Kartajava, et al., 2011, p. 25-27). In this study, firstly the concepts of corporate communication and nostalgia will be examined; the use of nostalgia in corporate communication will be evaluated by analyzing the advertisement film from a semiotics perspective and examining the target audience views.

Postmodern Marketing and Advertisement
The evolution of marketing and the changes it went through transformed nearly everything about marketing. Unable to stay static in the face of the changes and the evolution, marketing activities experience both comprehensive
and rapid process of change, including market conditions, marketing events, and customers’ demands (Dursun,
Oskaybaş and Gökmen, 2013, p. 234). Unlike traditional consumer, the postmodern consumer cares about being actively involved in this process and even wishes to take pleasure and enjoy throughout the process. “Postmodern consumer would want to consider consumption experiences which ‘would cherish the good old days’ in
search of emotionality, passion, and social connection,” (Shindler and Holbrook, 2003, p. 275). Taking a more
active role compared to the past, consumers consider consumption as an act to meet their psychological and sociological needs, besides their physiological needs. Therefore, understanding the dynamics of the postmodern era
and shaping marketing strategies accordingly became inevitable in order to satisfy the customer’s changing expectations (Azizağaoğlu and Altunışık, 2012, p. 33). “While advertisement provides a materialistic motivation by constantly suggesting consumption, modern advertising also, paradoxically, says that material world is not enough for
us and it makes use of culture and values when it wants to sell a product to us. Advertisement benefits from the
language, images, values, and myths of culture,” (Dağtaş, 2003, p. 86). The consumer whose individual satisfaction is ensured by being handled not only economically but also emotionally has never been able to get rid of a
feeling of uneasiness since he is deprived of the possibility to share this sense of satisfaction and the values to be
embraced. The approach which provides this type of satisfaction to the consumer who endeavors to find a shelter
in the nostalgia which is an expression of the past values in an attempt to escape from today’s unhappiness and
future concerns has been the participatory and collaborative marketing approach which is called 3.0 and is based
on generating and transmitting value (Kotler, Kartajava, et al., 2011, p. 16). Advertising is an important integrated marketing communication element that contributes to short and long term sales promotion activities. In
the historical process of advertising, the brand has contributed to the activities of the modern era such as sticking
in the minds of and attracting the attention of potential target groups and enticing them to purchase products
and services. Due to the fact that brand-individual communication is not just a sales activity in the postmodern
structure of the consumer society, and that the perspective of individuals on brands, products, and services necessitates emotional connection rather than just providing “value for money”, advertising continues to evolve as an
element of postmodern marketing communication.
According to Baudrillard, objects in the universe of simulation in which we live are deprived of their original
meanings and are organized as things to be gazed at. The objects are not commodities anymore and they turned
into “signs” bearing several meanings and messages; on the other hand, media messages are similarly waiting to be
deciphered by the consumer (Baudrillard; 2011, p. 111-112). Corporate communication started to adopt a natural and sincere style of communication between target audience and entities, especially during the postmodern
era. Corporate communication activities which embraced a more “corporate”, i.e. serious and distant, discourse
during modern era differentiated due to the fact that the bond between entities and individuals should no longer be only material, but also emotional.
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Advertisement and Nostalgia
Being of Greek origin, nostalgia is a combination of two words “nostos” meaning return, homecoming and “algos” meaning grief, pain (Holbrook, 1993, p. 245). Nostalgia is the accumulated emotional reactions of individuals related to the places in which they lived in the past, the items they possessed, and people they interacted. According to another definition, nostalgia is extreme love and longing for the life in the past (Phelps, 2004, p. 12).
Nostalgia drew the attention of researchers from different fields, including, but not limited to, psychology, anthropology, history, and marketing. Marketing experts defined nostalgia as the desire to go back to the past by
means of objects, pictures, smells, music or movies (Belk, 1991, p. 116). Although there are some debates, nostalgia is discussed in two different dimensions. These are (Davis, 1979, p. 16):
1. Personal Experience and
2. Indirect (as an emotion from another party) Experience.
Personal experience is a result of the individual’s own cultural activities or events based on personally identifiable
memories. Indirect experience, on the other hand, results from stories told by friends or family members or from
information in books, movies, or other media (Havlena and Holak, 1996, p. 38). Four-way classification of nostalgia is as follows:
1. Personal Nostalgia (Direct Personal Experience),
2. Interpersonal Nostalgia (Indirect Personal Experience),
3. Cultural Nostalgia (Direct Collective Experience),
4. Virtual Nostalgia (Indirect Collective Experience)
Personal Nostalgia: Personal nostalgia includes emotional or sad-happy memories with regards to an individual’s
experience in the past. Meaning direct experience, it is mostly the subject of psychological and sociological researches (Baker and Kennedy, 1994, p. 171). For example, when a person hears a song which was popular during
his/her youth after many years, it can take him/her back to his youth and remind him/her of sad-happy experiences from those times.
Interpersonal Nostalgia: Interpersonal nostalgia is the combination of the interaction of a person with other individuals through interpersonal communication and the experiences of other individuals (Davis, 1979, p. 17). Persons interact with society since they live in society. Especially friends and family members play an important role
for individuals in gaining experience. By interacting with his/her friends, family, and reference groups, etc., a person learns about their experiences and goes through nostalgia thanks to this learned experience.
Cultural Nostalgia: Cultural nostalgia is gaining direct experience by creating a cultural identity together with the
members of a group who had a similar experience. Being also called collective nostalgia, this type of nostalgia
means people of the same generation can have a longing for objects specific to that period. Moreover, national
and religious festivals which are a part of Turkish cultural identity can also evoke this type of nostalgia.
Virtual Nostalgia: The fourth category is virtual nostalgia which is based on the indirect feeling of collectivity. In
this category, it is not possible to experience the real object so it is virtualized. Virtual nostalgia which is indirectly
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experienced and includes an emotional or sad-happy longing for the past can also be remembered through the
stories and comments of our loved ones (Eser, 2007, p. 118).
Due to being a persuasive marketing strategy and having a high level of impact, nostalgia stroke attention in business and increasingly gained importance. The literature has experienced a growing interest in consumption experiences and nostalgia recently. Nostalgia drew the attention of marketing experts by including themes, music, and
entertainment elements which create an emotional reaction through ads within especially product management.
Marketing experts now investigate consumers’ fantasies, memories in an attempt to create nostalgia. The study
conducted by Sedikides et al. (2008, p. 307) which focused on the relationship between nostalgia and the past,
the present, and the future determines that nostalgia has four psychological functions:
1) Generates positive affect,
2) Elevates self-esteem,
3) Fosters social connectedness,
4) Alleviates existential threat.
Because of these four functions, nostalgia appears as a factor which balances the ups and downs of daily life, motivates people, acts as a mediator between the past and the present to ensure the continuity, and affirms self-esteem.
Sedikides et al. also questioned the reason as to why negative mood and loneliness triggers nostalgia, despite all
these positive functions. Significance of nostalgia from a psychological perspective may be related to its capacity to
eliminate distress and restore serenity (Sedikides et al..; 2008, p. 305). The underlying idea of retro marketing is
that in the purchasing process, consumers are emotionally influenced if they see traces of family, a movie by which
they were moved in the past or something from consumer’s life. Due to the intense association between the concept of retro and the longing for the past in recent years, consumers have started to demand the way of life, the
social conditions and other characteristics of that specific period. Thus, within the scope of these developments,
it can be said that retro marketing is the most cost-effective method to use consumers’ attachment to the past.
Considering the aims which are provided by this type of marketing, retro marketing is divided into three in practice although there are still some challenges regarding its definition. These categories are: (Levinson, 2008, p. 22)
1. Repro,
2. Retro,
3. Repro-Retro.
Repro means reproducing the objects which were pretty in the past. Retro, different from repro, is to combine the
new and the old. Repro-Retro, however, refers to the products developed using nostalgia to start with. Repro-retro
is also called neo-nostalgia. Retro marketing is criticized for conflicting with the modern understanding of marketing. Such criticism against marketing leads to new research on marketing which enables novelties in the field
(Anderson, 1994, p. 15). On the other hand, research suggests that retro products which become permanent in
the market are confidently preferred by customers as they are already tested (Wright and Crimp, 1995, p. 86).
Another criticism of retro marketing is that the epidemic of retro can be a paradigm encouraging modern marketing (Brown, 1999, p. 373). The feeling of nostalgic satisfaction revived retro marketing by creating demand
for everything that is old. On one hand, retro marketing unites the consumers who are longing for the past with
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the warmth of those places and products, and on the other hand, it transfers these feelings and emotions to the
young generations that did not experience them (Demir, 2008, p. 32).
Compared to other dimensions, the emotional and symbolic dimensions of nostalgia are more crucial while defining it in the field of marketing. Thus, nostalgia in marketing is defined as a positive emotion created by marketing experts through the use of nostalgic elements (Zhao, 2007, p. 8-28).

Use of Nostalgia in Corporate Communication: Ziraat Bank 155th Anniversary Ad
Culture of a country affects both the production and consumption processes. Therefore, it is quite important for
marketing experts to know and understand the beliefs and standards of judgment of society and their impact on
the members of the society (Odabaşı and Barış, 2010, p. 313). They should be mindful of cultural values of each
country in order to market their products in the best way possible and to be aware of opportunities for their new
products (Kotler and Keller, 2012, p. 153). Additionally, marketing managers should follow the current and possible future changes in cultural factors in the long term due to communication, technological advances, and inter-societal relationships, and they should be able to reflect these transformations in the marketing program (Yükselen, 2003, p. 96).
Schiffman and Kanuk (2010, p. 23) define consumer behaviors as the behavior they exhibit when they research,
purchase, use, rate, and discard the products and services which is expected to fulfil their needs; Solomon (2013,
p. 31), similarly, defines it as the research on the individuals’ or groups’ processes of selecting, purchasing, using
or discarding products, services, ideas or experiences in order to satisfy their needs and desires.
Cultural nostalgia can be explained as the feeling of longing for the past representing a specific culture (Otay Demir,
2008, p. 31). It is based on common symbols, therefore, the emotion which creates nostalgia reflects the link between the individual and other members of the culture (Havlena and Holak, 1996, p. 38). 1968 generation’s longing for Elvis Presley songs can be given as an example of cultural nostalgia (Keskin and Memiş, 2011, p. 195).
Several marketing experts in marketing departments put an emphasis on cultural or virtual nostalgia which is
based on the commonalities of a group. Retro products’ ads also emphasize nostalgia. Nostalgia is used to put
products from the past on the market again and to evoke and trigger emotions based on the past which the consumers may not be even a part of (Deci and Ryan, 1991, p. 252). Another causal or motivating factor which influences the consumer’s purchasing and communication behaviors is involvement. Involvement is the degree of
importance attached to events, objects or products and how much the consumer can identify with those (Koç,
2012, p. 208). Similarly, brand loyalty is a concept which influences the consumer’s purchasing decisions for each
product category and is targeted by all businesses (Çilingir and Yıldız, 2010, p. 80).
Melancholia is defined as a way of life, state of mind, type of personality observed in environments of insecurity
during times of increasing social unrest. It is argued that nostalgia, a state of melancholia, is an ontological problem which was described as the alienation of an individual from society as a result of realizing his/her own limits and end.
This study will focus on the use of nostalgia in the 155th-anniversary advertisement of Ziraat Bank which is a
well-rooted institution. The ad will be examined on the basis of postmodern marketing, nostalgia as an element
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of postmodern marketing, and the link between nostalgia and advertisement which were discussed in the previous chapters of the study.

Method
Although it started with theories and linguistic texts, semiotics went beyond this field, and now, it can be applied to all types of audio-visual texts as well as human relations and all cultural concepts thanks to its ability and
power to explain things (Farsa, 2012, p. 26). According to Küçükerdoğan (2009, p. 162), semiotic analysis requires the exposure of the meaning, elements which result from the interaction of visual and linguistic signs present in all types of narratives by separating them from each other. Because the meaning, in semiotics, is created by
the link items establish between each other. From a semiotic perspective, there are three main elements in an ad
message: the object or product that the message focuses on; signs; meaning or content. In this context, considering that ad message is composed of linguistic and visual signs and that they create the meaning altogether, the
importance of signs in the analysis of ad message cannot be ignored (Küçükerdoğan, 2005, p. 75). In this regard,
also, the political ad creates a form of a narrative by including different units and combining various signs, like
the other types of narrative. Semiotics is the most used analysis technique employed to reach the meaning in ad
messages (Taşkıran, 2011, p. 793).
As already addressed in the chapter on literature review, the study conducted by Sedikides et al. (2008, p. 307)
which focused on the relationship between nostalgia and the past, the present, and the future determines that nostalgia has four psychological functions:
1) Generates positive affect,
2) Elevates self-esteem,
3) Fosters social connectedness,
4) Alleviates existential threat.
The commercial film will be examined to see the possible existence of above-mentioned psychological functions
emphasized by Sedikides, and the discourse of this repro-retro film will be analyzed. A remake of an old black
and white ad is quite a low-cost option for a business organization. Especially with the new technologies, remakes
of old ads become even more amusing.
Table 1. Number of views, likes and dislikes for Ziraat Bank’s anniversary ads published on YouTube in the last six years as of
9 January 2019
Name of the ad

Number of views

Likes

Dislikes

150th-anniversary ad

47.230

258

69

151 -anniversary ad

66.600

106

10

152 -anniversary ad

3.152.228

2.100

121

153rd-anniversary ad

2.345.065

389

18

154 -anniversary ad

3.240.380

673

1400

155 -anniversary ad

2.886.067

32.000

668

st

nd

th
th
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As seen in Table 1, Ziraat Bank publishes a commercial film on each anniversary. These films were presented to
show how much the bank served the understanding of public service within the society it exists, rather than the
bank’s services. The 155th-anniversary film, among others, is observed to create a substantial difference with its
likes. The reasons behind that high number of likes will be addressed within the scope of the use of nostalgia in
an advertisement in the following chapters of this study.

Description
The commercial film broadcast on TV and published on social media accounts of Ziraat Bank with the title of
“Yeşilçam Reklam Filmimiz” (literally, Our Turkish Cinema Ad) on 25 December 2018 was prepared for the 155th
anniversary of the Bank. Produced in collaboration with Happy People Project Advertising Agency, the film emphasizes both the power of togetherness of Turkish people and the rooted history of Ziraat Bank with the use of
the slogan “If we are together, we are strong enough and we will always be the happy ones at the end of the film.”
(Original: Biz birlikteysek eğer, gücümüz her şeye yeter ve filmin sonunda sevinen hep biz oluruz.) Using the song titled “Hababam Sınıfı” which was composed by Melih Kibar for the movie of the same name, the commercial
film strikes attention with a length of 1.50 minutes which is longer than a standard TV ad. Considering that an
ideal TV ad is 30 seconds long on average, this ad takes nearly 4 times longer.

Image 1. Screenshots of Ziraat Bank’s 155th-anniversary ad
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Table 2. Description of Ziraat Bank’s 155th-anniversary ad in a sequence of the scenes
Scene

Music

Event

Voice-off

Scene 1

Melih Kibar’s
Hababam Sınıfı
music plays (Fast
tempo)

Sunrise in the Bosporus and sound of a ferry

-

Scene 2

Music continues

Image of wood stoked in the stove and sound of woods
burning

-

Scene 3

Music continues

Steam coming out of teapot and sound of boiling water

-

Scene 4

Music continues

Two cyclists turning the corner in front of Ziraat Bank
branch while lights are on

“We are 155”

Scene 5

Music continues

A woman whose face lights up when she opens the
curtains and who smiles

Scene 6

Music continues

A man opening the shutters of a shop and sound of
shutters being opened

Scene 7

Music continues

A woman viewing the Maiden Tower of İstanbul with a
glass of tea in her hands and sounds of seagulls

Scene 8

Music continues

A workers’ image from behind wearing his headphones
before starting the machine in the factory

Scene 9

Music continues

A man opening the rear doors of a delivery van and
looking at the boxes inside the van

Scene 10

Music continues

A mother waving her hand behind two students who left
home to go to school

Scene 11

Music continues

A street cleaner feeds a cat which approaches him

Scene 12

Music continues

A woman wearing a bride’s veil, turning around herself
and her friends smiling at her

Scene 13

Music continues

A fisher in a fishing boat handing over the rope to another
fisher

Scene 14

Music continues

A worker driving a forklift in the factory

Scene 15

Music continues

A worker in the factory removing his face shield looks
surprised

Scene 16

Music continues
(In low tempo)

The camera zooms out and shows the bigger picture, all
workers seem to be looking at a certain point anxiously

Scene 17

Music continues

When workers are ready to get on with jobs, the bad guy
(Dinçer Çekmez) is seen from profile angle and starts
walking

Scene 18

Music continues

Two white-collar employees stare out the window of the
office meeting room

Scene 19

Music continues

Another bad guy (Feridun Çölgeçen) comes in the
meeting room

“We’ve seen this film too
much”

“While life goes on…”

“and everybody is
happy…”

“Suddenly, somebody
comes out of nowhere.”

“we are out of mood”
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Scene

Music

Event

Scene 20

Music continues

People in a commercial building looks at the upper story
of the building (sound of laughter is heard)

Scene 21

Music continues

Another bad guy (Erol Taş) is seen as looking at people
from the balcony and laughing

Scene 22

Music continues

Employees around the meeting table in the office look
before themselves, looking bothered

Scene 23

Music continues

Two employees at the entrance of the office stare at the
camera looking surprised

“And then, the hero from
within us takes the stage”

Scene 24

Music continues

Hulusi Kentmen enters the office

“- Hi kids!”

Scene 25

Music continues
(Cheerful again)

One employee in the meeting room looks at the camera
joyfully

“Ohhh dear Father
Hulusi!”

Scene 26

Music continues

An employee talks to Hulusi Kentmen while he is seated

Employee: “Father, things
are not going as we want”
Hulusi Kentmen: “I don’t
accept it”
Employee: “Do you think
it would work?”
Hulusi Kentmen: “Of
course”

Scene 27

Music continues

Dining table in the house is seen. Hülya Koçyiğit looks
at the father happily while he speaks

The father of the family:
“Don’t worry. If we join
forces, we can overcome
everything.”
Hülya Koçyiğit: “I have no
doubt about that.”

Scene 28

Music continues

Customer talks to Ziraat Bank employee and others in
the bank

Customer: “Who will do
it? Again, it’s us who will
do it.”
2.Customer: “We will all
take on responsibility”
Halit Akçatepe: “She is
right”

Scene 29

Music continues

An employee at a boutique clothes shop is seen

Employee: “Anyway, when
we did something from
the heart, then everything
became more beautiful.”
Adile Naşit: “Well said,
my girl!”
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Scene

Music

Event

Voice-off

Scene 30

Music continues

Workers in the factory are seen looking at the foreman

Foreman: “My dear friends,
we will not be intimidated.
We will be brave. We will
work hard and produce
more.”
Münir Özkul: “Right?! Pull
yourself together!”

Scene 31

Music continues

Foreman shows a machine to a worker in the factory

“So, our people are like
that.”

Scene 32

Music continues

Fishers hauling fishing nets full of fish

-

Scene 33

Music continues

A group sending a soldier off to serve in the army throws
him in the air at the coach station

“Supporting and
strengthening each other,
giving hope with his or her
courage …”

Scene 34

Music continues

An employee waves his hand after directing a truck out of
car park

“…they never give up”

Scene 35

Music continues

The delivery guy shakes hands with the customer behind
the van

Scene 36

Music continues

The waiter brings the menus to the customer’s table

“And, at the end of the
film…”

Scene 37

Music continues

A baby is seen standing up in her bed

“…we will always be the
happy ones.”

Scene 38

Music continues

Bride waves her hand when she is about to enter the car
after the wedding ceremony

“Stay tuned…”

Scene 39

Music continues

Three actors (Feridun Şavlı, Ahmet Arıman, Yaman
Coşkun) are seen waving hands as they head to the metro
station. Ziraat Bank logo and the statement “More than a
bank” (Original: “Bir bankadan daha fazlası”) appear on
the screen.

“Ziraat Bank. More than a
bank for 155 years”

The whole film is comprised of 39 scenes within 70 seconds. Ziraat Bank’s diverse customer audience (factory
workers, white-collar employees, individual customers, craftsmen, etc.) is represented within the scope of integrity achieved thanks to voice-off and music. The story about current time personalizes the current problems of
our society (economic crisis, etc.) through the use of a metaphoric narrative. The bad guys in the ad are purposefully selected from among those actors who were famous especially as the bad guys in Turkish movies in the 1970s
and 80s. It is understood from the voice-off that we, as a society, need motivation on both individual and institutional level in order to stand up against such challenges. In this context, nostalgia strikes attention as one of the
most important sources of motivation at this current state of unhappiness. The film, therefore, first shows us facing the challenges (the bad guys) and then portrays fatherly, cute, caring characters known again from Turkish
movies giving motivation and hope to present-day people and encouraging them to work. The bank, on the other
hand, is seen on four screens out of 39. The bank is presented as a part of the society, and the employees of the
bank are shown as trying to find a solution to the problems through shared wisdom, just like other members of
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the society. In this context, the commercial film depicts a corporate image together with the social structure and
gives the role to the bank as a part of the society, thus emphasizing the slogan “More than a bank”.

Conclusion
Life-style is an important factor which influences consumer’s purchasing decisions. Our past experiences and current situation, our culture, demographic features, economic situations and psychological structure all affect how
we live our lives (Odabaşı and Barış, 2010, p. 219). Historically, nostalgia was researched within the scope of medicine and psychoanalysis and was found to be a sign of psychological distress and melancholia (Sarabi, 2012, p.
22). We store the information we collect through our five senses, our values, our emotions, and our excitement
in our memory. The information in our memory is directly linked with our emotions and their results. Whenever we wish, we can skip forward or rewind and just stop wherever we want. Our memory starts collecting material from the very first day we are born. However, this material is like a fluid, it is continuously redefined and
re-interpreted (Lindstrom, 2007, p. 21).
When an individual experiences nostalgic emotions, his/her memory links it with elements from the past. This
feeling involves a bit of sadness and a bit of happiness. Friends and family are crucial regarding experiences which
evoke nostalgic emotions. For example, the smell of fresh cookies leads to establishing a link with mother or grandmother, while it can also trigger nostalgic emotions related to childhood. Music from the past can remind the individual of emotions experienced during youth (Demir, 2011, p. 30). Collective memory involves common practices of daily life and these practices form the social frame of individual memories. Collective memory which can
also be called cultural memory enables the individual to remember various memories within common daily frames
(Boym, 2009, p. 92-93). Collective memory benefits from elements which build a national identity. Nostalgia leaks
out of popular culture. Public culture involves powerful symbols of the past. These cultural symbols become personal and inevitably play an efficient and important role in the construction of our identity (Wilson, 2005, p. 31).
Nostalgia is affected by both collective and individual memory (Wilson, 2005, p. 31). Individual’s memories are
intertwined with collective memories (Boym, 2009, p. 90). Several ads which contain nostalgic elements aim to
speak to the collective identity through the use of historical components. Collective identity is generally presented
as the basis of corporate identity together with nostalgic elements in the ad messages (Taşkaya, 2013, p. 16). According to Williamson, ads are one of the most significant cultural factors that shape and reflect our lives today
(Williamson, 2001, p. 11). “The reflection of the change in cultural values as a result of social changes on the ads
strengthens the idea that ‘ad is a cultural phenomenon and advertising copy is a cultural text’” (Dağtaş, 2003, p. 89).
The 155th-anniversary ad of Ziraat Bank achieved an emotional connection with the target audience thanks to cultural nostalgia. The ad has repro-retro characteristics. Fractions of popular movies which were shot in the 1970s
during the economic crisis are combined with our current time with the help of technology. The work gives the
message of “We will overcome these problems together.” with a public banking understanding and it emphasizes
the slogan “More than a bank” within the frame of social responsibility. Rather than explaining the history of the
bank, the film which was produced for the celebration of the bank’s 155th anniversary also resembles a public service announcement. The entity also puts an emphasis on social unity to overcome the existing challenges. Equaling corporate image with social image, the work does not highlight the bank and its services. In this context, the
ad draws attention as it is not in accordance with the postmodern and chronological structure, while it, to some
extent, succeeds to change the anti-ad perception of the target audience. When the comments about the ad on
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social media platforms like Facebook, Twitter, YouTube, and Ekşi Sözlük (a popular Turkish forum) are reviewed,
it is seen that the work is not perceived as a commercial film; rather, it is perceived as repro-retro work the social and individual motivation and mood. As a result of these inferences, it can be said that the corporate image of the bank is tuned in a way to improve its connection and bond with the target audience in the long term.
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STEREOTYPES AS A COMMUNICATION BARRIER A
QUALITATIVE ANALYSIS OF THE PRESENTATION OF
GENDER STEREOTYPES IN THE TRADITIONAL FAIRY
TALES
Ayşen Temel Eğinli1, Neslihan Özmelek Taş2

Abstract
The stereotype is a constant sociological and psychological impression of a group of people provides the opportunity to make short descriptions and evaluations in interpersonal relations (Devito, 2004). Lipmann (1922), defines the concept of stereotype as “images or pictures in our head” and provides the creation of images and pictures
of people/groups. Thus, stereotypes define the characteristics of a person or people, and also creates a presentation for the society. This definition determines the expectations of the society from the person and the changing
of these makes people scared. It can also cause concern that people who do not comply with the definitions identified within the framework of the stereotypes or who are not familiar with are not be approved/are not to be accepted. At this point, Kasner (2004) identifies the concept of gender stereotypes in terms of personality characteristics, physical characteristics, occupation, skills, lifestyle and so on which are related to man or woman. Lazar
(1993) states that fairy tales are one of the best learning methods for children, and also he points to the children
can accept stereotypes related to gender as indicated in these tales. Fairy Tales is a kind of tool that vitalizes and
draws a picture for the discovery of how the gender will be understood. Through these pictures, children perceive
both society and gender roles. Gender is a kind of social contract that is made psychologically in terms of being
a girl and a boy at the level of social differences. Holbek (1987) states that fairy tales symbolically convey emotional impressions about the occasions of the real world and phenomenon but in essence, they do not exactly explain the real world. He points out that a fictional world can cause problems in real life relationships /communication. The gender stereotypes which are mentioned or pointed in fairy tales serve the normalization of these
stereotypes, so they can be perceived by children as a normal, usual/common, correct. Often, children may adopt
a typical pattern of behavior related to being male and female, thus leading to the development of inappropriate
ideas/perceptions or prejudices. In this study, gender-based stereotypes are considered as communication obstacles and it is pointed out how these stereotypes formed/have been formed since childhood. In this context, 10 of
the traditional fairy tales are analyzed by using content and discourse analysis methods and it is clarified that how
the gender-based stereotypes are conveyed in tales.
Keywords: Interpersonal Communication, Gender Stereotypes, Fairy Tales.

1 Ege University
2 Ege University
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Introduction
Gender related learning is conveyed by the dynamics in daily life and this transfer is done in childhood. The process of learning the concept of gender (gender roles and gender stereotypes etc.) is realized through games and
fairy tales. Fairy tales are a very important means of transmission that enables children to become active in the
World which is told by their parents. In addition to this, Fairy tales have a feature that tells to the children what
is accepted / not accepted in life, what should be and what the expectations are. At this point, children learn and
reinforce the basic moral values (good, bad, beautiful, ugly, etc.) related to life with these tales.
Fairy tales not only offers children a magical world, it also says that everything can change one day and there can
be wondrous changes. At the same time, finishing with a happy ending and wiht the success of the people (heroes) who have a disadvantageous position in the tale and the realization of the desires of the characters ensures
hope (O’Sullivan, 1994). Fairy tales expresses the expectations of society from a man and a woman in children’s
stories, it also refers to the cultural context in that society (Zipes, 1986). When evaluated in this context, it also
contributes positively to the development of children as an instrument for learning the cultural context.
The knowledge of streotypic gender is transmitted through the linguistic process. At this point, the characteristics of women and men, occupations, expectations in everyday life, the position in society, the evaluations of other people and so on. Information is given in the fiction of the tale. The gender stereotype conveys information
that children face in their daily lives. Therefore, it is considered as a part of the socialization process. However, it
may also cause children to feel compelled and prejudiced based on gender. Although fairy tales differ from country
to country, from generation to generation, it is seen that the classic fairy tales that almost all children listen to /
read is common in all countries. In this sense, this study examines the gender stereotype and how it is transmitted to children through fairy tales.

Literature Review
When gender studies are examined, it is seen that there is a difference between sex ”and” gender “concepts. The
concept of sex is used in terms of biological and the concept of gender is used to express sociological characteristics (Rubin, 1975). The concept of gender refers to attitudes and values that enable individuals to be seen and
evaluated in social and cultural categories on the basis of biological differences (Goodman, 1996). World Health
Organization (2013) defines gender concept as “the socially constructed roles, behaviours, activities and attributes
that a given society considers appropriate for men and women”. Stereotype refers to the sociological and psychological invariable impressions of a group of people (Devito, 1995). In order to understand others, individuals can
be categorized into specific categories, evaluating them according to specific meanings, providing a more consistent and stable definition (Lipmann, 1993). Gender is the most fundamental feature for perceiving other people.
Children perceive gender as the most basic clue when evaluating people. In this respect, they uses the information
based on the category with the relevant situation ( Bennett et. al., Castillo-Mayen, and Montes-Berges,2014). In
this context, gender-based stereotypes cover all the issues shared about what we should think and behave about
women and men, and convey the facts or essence to us. However, while creating a perception based on differences between men and women, a key is given to people for perceiving themselves and others. Understanding of
both cognitive and motivational functions due to gender streotype is differentiated. It is structured on the basis
of male and female communications and values, there is a perception that they are completely different (Ellemers,
2018). Gender stereotypes enable children to perceive men as task-oriented and women as social-oriented. In this
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context, it creates the result of defining men as determined, self-confident, enterprising and women as moderate
and caring (Kite et. al, 2008). Fairy tales also known as Fairy stories or folk tales (Wondrous tales) (fairy tales).
In general, fairy tales tell people that there can always be something magical and that everything can change and
return, and that disadvantaged people will have better results in the future and usually ends with a happy ending
(O’Sullivan, 2010; Baldick, 2008). In this sense, fairy tales have a very important place in the life of children, to
perceive the real world and to gain basic values. Since children perceive the values transferred in fairy tales as correct and necessary, they think that their own behavior and attitudes in the real world should be appropriate with
the tales (Toomeos-Orglaan, 2013). Fairy tales also allow the construction of the relationship between their daughter and mother on the basis of gender. It is easier for girls to adopt gender-based values of femininity and motherhood by internalizing this function (Wilkinson, 2008).
The greatest impact of Fairy tales on children’s lives is to perceive the realities of life. Children begin to perceive
reality as in fairy tales with the effect of fairy tales. In this sense, people need to be careful not to have negative effects on children’s emotional health (Zipes, 1986). Gender identity, masculinity and feminity traits, are characterized by Fairy tales to children, in this sense being a woman or a man in that culture or ways in which men and
women behave appropriately are being transmitted to the children. At the same time, femininity and masculinity
characteristics, are defined using adjectives such as aggressive, emotional and passive, etc.
Gender stereotyping is an often encountered situation in everyday life. In fairy tales, thanks to the features, preferences, likes, etc. of the main and auxiliary characters, gender factors are transmitted to children by means of
many factors and a picture is drawn about how children should be. At this point, while women are always shown
to be beautiful, beautiful women are good and they are loved message is also transmitted. At the same time, the
male character who takes on the role of saving the beautiful girls in fairy tales and the characteristics which a man
should possess, and the position of the hero is pointed out (Neikirk, 2009). When stereotypes in fairy tales are
based on gender, it enables people to perceive quickly, it is useful for people to know how to behave in unknown
situations. However, because of individuals must remain or be prosecuted on the basis of these categories that based on gender stereotypes and situations in which the expectations from themselves and others are formed only
within this framework and therefore they experience inequality, they are expressed as a damaging factor in their
social relations (Ellemeirs, 2018).
In fact, professional perceptions are generally defined through men and women. Secretary, nurse, teacher is perceived as the profession of women, doctors, surgeons, politicians, soldiers and so on. is perceived as a male profession. At the same time, these stereotypes related to gender explain what personal traits children should have (Siyanova-Chanturia et.al., 2015). Fairy tales, especially with the characteristics of heroes, describes the beliefs and
information about which gender should be possessed to the children. Banse et.al. (2010) reported that stereotypical information is reflected as an automatic perception of children between the ages of 5-8 and 11, without evaluating them correctly or incorrectly. It is stated that the toys selected for girls and boys constitute the basis of gender stereotypes in their early ages as well as fairy tales. In this context, The gender-based streotypes of fairy tales
show the roles and responsibilities of women and men. In these stereotypes, while the place of the woman is defined as the home, especially the kitchen in the suppressed position, the place of the man presented as the workplace and at the strong position (Zipes, 1983).
While the gender stereotypes of the main heroes and other heroes are transmitted in Fairy tales, the relationship between sex and emotion is also shown. In the fairy tales, there are streotypes related to emotions, rather
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than emotions, in this sense, even if women and men feel the same feelings. They are told that they should differ when expressing (women express their feelings of sadness, happiness, love, etc. more often than men). In fact,
in the social group where women and men are involved, even facial expressions that show their feelings are described (Plant et. Al., 2000).
At this point, the most important thing is that after reading the tales over and over again, streotypes are accepted
by the children, when these features are not available, they can lead to negative perceptions that they are not appropriate or true, that they think they will not be appreciated by society (Pinsent, 1997). However, gender stereotypes affect children’s perceptions and behaviors in social groups. Gender-based beliefs and attitudes towards
gender-based identity development and this may lead to the development of discrimination by evaluating people
according to the categories of women and men (Castillo-Mayen and Montes-Berges, 2014).
Through Fairy tales, children are told how they should be in the future (good female or good male) and what is
expected from them in life in general. In each tale, even if a new stereotype is being transmitted, known stereotypes are reinforced by making constant reference to the fact that the woman is beautiful and that the man is strong.

Research: A Qualitative Analysis of the Presentation of Gender Stereotypes in Traditional Fairy
Tales
Research Method
Classical World Fairy Tales are important in terms of providing a view or perspective about the world from the
early stages of children’s lives. These small individuals acquire a number of important information or tips about
friendship, the concept of good or bad, ugly or beautiful from their surroundings, their families, and of course
the books they have read. The aim of this study is to reveal the gender stereotyping in classical World fairy tales
which contribute to the personality development of children and to define the meanings they transfer.
While the universe of the research is the World Classic Fairy Tales, the sample consists of seven fairy tales selected from the nine fairy tales listed in the “Most Popular Fairy Tales in list published by the Reader Diggest family
magazine. These seven fairy tales were chosen according to the purpose sampling method and were included in
the study, provided that they contain gender stereotyping. According to purposive sampling method the sample
should be compatible with the researcher’s e survey. The purpose sampling is actually used synonymously with
the qualitative research method (Palys, 2008, p. 697). In this sampling method, the people or objects of the research should be chosen from the most suitable ones with the research. While selecting the sample for research, it
is emphasized on the importance of purpose and convenience as well as criteria and ease (Aziz, 2008, p. 55). The
following criteria are based on the selection of seven fables:
• are the best known stories by adults and children (Shaban, 2017 p.124),
• To have various versions in each culture and to be known in Turkish culture,
• To disclose stereotyping within these tales from world classics and to prevent the formation of false communication barriers that may occur in children’s perceptions.
For the purpose of this study, the following questions will be searched and the results of the research will be analyzed:
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• How are gender-based stereotypes (males and females) presented in fairy tales?
• Are the men and women presented equally?
• How are male and female roles presented in fairy tales?
• In fairy tales, is the woman perceived appropriately in her real-world position?
• In fairy tales, is the male perceived appropriately in the real world position?
In this study, qualitative research methods are used. The main aim of the qualitative research is to present a descriptive and realistic picture to the reader on the subject researched (Yıldırım & Şimşek, 2013, p. 54). The data
obtained within the scope of the qualitative analysis of “The Presentation of Gender Stereotypes in Traditional
Fairy Tales” were analyzed by using content analysis and discourse analysis techniques. Content analysis can be
defined as a set of methodological tools and techniques applied to a variety of discourses. In this process, a kind
of reading is made. The reading that is mentioned is based on the analysis of determined examples of discourse
(Bilgin, 2014, p. 1). The concept of discourse is defined as, style of expression, and talking style (Doğan, 2003,
p. 1199). According to Van Dijk, context is a subjective interpretation that occurs in the minds of individuals
(Çomu & Halaiqa, 2014, p. 46). While creating the themes of the research, the themes of Fair Gender Stereotypes in Fantasy Fairy Tales: Cinderella “were used and adapted to the study (Shaban, 2017).
Table 1. Themes of the Reseacrh
Gender Themes of the
Fairy Tales

Beauty

Cinderella

Beauty
and the
Beast

Sleeping
Beauty

x

x

x
x

Little Red
Riding
Hood

Gender Roles

x

Physical appearance

x

x

x

x

Heros

x

x

x

Handsomeness

x

Goodness = Beauty

x

x

x

Evil = Ugliness

x

x

x

x

Passiveness

x

x

x

x

Hansel
and
Gretel

x
x

x

Snow
White
And
Seven
Dwarf

Rapunzel

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

Resource: Shaban, A., E. (2017). Gender Stereotypes in Fantasy Fairy Tales: Cinderella AWEJ for Translation & Literary Studies volume, 1 Number 2 (adapted for this study).

Analysis of the Traditional Fairy Tales
Cinderella Tale Stereotyping Analysis: Cinderella (Sinderella) is undoubtedly one of the most popular and popular
fairy tales worldwide. This tale is about two thousand years old and hence there are several versions. The earliest
versions were written in Chinese and Sanskrit (Veselá, 2014). These various versions generally consist of the same
main theme. Cinderella (Sinderella) is very beautiful but it is powerless and weak. The step sisters are depicted in
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the fairy tale as ugly and uncouth. Therefore, according to the tale only beautiful women can be cultured. In this
case, the perceptions of children will be shaped, that those who are not beautiful will be rude and uncouth. Her
stepmother and stepsisters always behave badly against Cinderella in the fairy tale. Therefore, these characters are
portrayed in an ugly and bully manner.
The prince is portrayed as a handsome and powerful man with all authority.
In terms of gender stereotyping, the most powerful and all-encompassing prince is created in the mind of the reader. The prince, the male character of the tale, can marry everyone if he chooses. In terms of the relationship
between men and women, the message of “the man can choose and the woman can be selected” is conveyed.
This is explained in the fairy tale as follows: “One day, two sisters received an invitation for a prom. They had became both crazy. Everybody had known the Prince wanted to marry. They both thougt that maybe he chooses one of us.
The two sisters rolled up their sleeves to make themselves as good as possible.”
According to the fairy tale, women should look gorgeous, impressive and gentle to be able to attract the prince’s
attention and marry her. Therefore, women should make an effort to attract men’s attention and marry men. Because they do not choose, they are stereotyped as chosen by men. The character of fairy mother, who has a great
influence in Cinderella tale, beautifies the princess, gives her new clothes, enables her to go to the prom, but it
is a character that can only make it all until midnight. In this respect, the “fairy mother” is strongly emphasized
in the tale, although she has a strong set of skills but a limited ability to use. At the same time, the concept of
“motherhood” is conveyed to girls, and it provides the perception that the mother must always be strong, protects her children from bad situations and that she can be savior and motherhood persists. This situation is understood from the following discourse:
“When the fairy mother touches with the fairy wand, Cinderella’s ragged clothing turns to a wonderful dress to cut breaths. A pair of glass shoes on their feet were shining brightly. “There’s only something.” said Fairy Mother.“You have to go
home by midnight. At twelve o’clock, your dress will be back into your old clothes, your carriage will turn into a pumpkin, your horses will turn into rats. You don’t want the prince to see this? Go now, have fun as you like.“
At the end of the fairy tale, Cinderella overcame the difficulties she faced that because of her stepmother, tried
the shoes and accepted the prince’s marriage proposal at the end of the tale.

Beauty and Beast3 Tale Stereotyping Analysis:
“Once upon a time, a magician turned a handsome and selfish prince into an ugly creature. She left a magical rose behind. If the prince doesn’t find his true love before the last rose leaf falls, he will remain an ugly creature forever.”
This is how the beautiful and ugly fairy tale begins. The prince character of the tale was transformed into an ugly
creature by the magician because of being selfish. Therefore, selfish men are perceived as ugly or “the perception
that this is not a good habit” is transmitted to the reader of the tale. And before the fall of the last rose, the prince
3 Masal Oku web sitesinden 20.03.2019 tarihinde erişilmiştir, erişim adresi
http://masal-oku.com/bella-prenses-masali-guzel-ve-cirkin/
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must find true love. Bella, the female character of the fairy tale, lives with her father in a village nearby. Gaston’s
male character wants to marry Bella.
“Although Gaston wanted to marry Bella, she refused. Bella thinks that, he is very boring and Gaston doesn’t understand why Bella always reads a book.“It’s not right for a woman to read,” he said.”
Gaston who falls in love with Bella, is opposed to the education of women. According to him, women should
not read, they shoul marry and work for the needs of her house and her husband’s needs. Therefore, this character stereotypes women. Children who are readers or listeners of fairy tales, based on this stereotyping, think that
girls do not have a right to read or do not need such an effort. In another version of the Beauty and Beast fairy
tale, Bella has two sisters. The other two sisters are arrogant, selfish and greedy. Bella, whose name means “Beautiful” is a very beautiful girl who is both good-natured and warm-hearted. In this sense, similar to Cinderella, the
perception of the “beautiful people can be beautiful”reflected in the reader. In addition, in the fairy tale, selfish
and ugly girls, whose fathers were poor as a result of an accident, started not doing housework, now all the work
is done by the character Beautiful Bella. This aspect of the tale has stereotyped women by doing household chores. In a beautiful and ugly fairy tale, Bella agrees to live with Ugly to save her father’s life. At the end of the tale,
Bella notices the beauty in the ugly and falls in love with him. Her love transforms ugly into a handsome prince.
In the fairy tale of the Beautiful and Ugly, the main message is that the outward appearance can be deceiving. Therefore, goodness and beauty inside in an ugly person will cause him/her to become beautiful. At the end of the fairy tale, the perception that was created as“what is good, which is beautiful” on the children wanted to be broken.
Sleeping Beauty4 Tale Stere
otyping Analysis:
The subject of Sleeping Beauty fairy tale begins with the fact that the King and Queen have a daughter named
“Daylight“. The king and queen have invited all fairies to celebrate their daughters’ birthday, but they just forgot
to invite the evil black fairy. While all the other fairies gifted the princess called “Daylight” to all the beauties and
love of the world, the wicked black fairy princess wished death on her 16th birthday. The wicked fairy is referred
to as “Black”. Therefore, in children’s minds, there is a relationship between “black and evil”. They may cause negative attitudes towards these people. Beautiful fairy with good heart, said to beautiful princess that “When needle
to your hand, please do not die, just fall into a deep sleep, and wake up with a kiss of the handsome prince”. The
message that the men, who are princes, should be “handsome in order to save the princess. The princes (men) are
stereotyped as ”handsome” in fairy tales. It is also stated that women always need a man to get rid of difficulties.
Children’s perceptions and expectations about people’s external appearances are depicted and being handsome /
beautiful is conveyed as a requirement.
Also, in the tale of Sleeping Beauty Fairy the character of the king is portrayed as the person who gives all orders, while the queen female character is hardly mentioned. In this way, it is explained that a male-dominated society and the role of administrator can be realized by men. The following sentences are examples of this situation.
“The king said, catch this Fairy.“
4 Masal web sitesinden 23.03.2019 tarihinde erişilmiştir, erişim adresi https://www.masal.org/uyuyan-guzel.html
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“The king put his daughter in bed, after dressed her in beautiful clothes, and gave orders to three fairies for all the inhabitants of the palace to be put to sleep until his daughter woke up.”

Little Red Riding Hood5 Tale Stereotyping Analysis:
There was once a little girl. Her mother bought her a cape with a red hood. The girl loved this cape and wore it
wherever she went. That’s why everyone calls her as Little Red Riding Hood. One day her grandmother became
ill and the Red Riding Hood set out for delivering her mother’s scones to her grandmother. The stereotype of the
mother is stereotyped as the woman who cooks and cares for other people in this tale of world classics.
“One day the girl’s mother called her as “Red Riding Hood!” “Your grandmother is still sick. Come on, get dressed and
take that donut I made for her.”
The male hunter character is the savior of the Grandmother and the Little Red Riding Hood who have been tricked by the wicked wolf.
“I’ve been chasing you for months, dirty monster” the hunter shouted and he shot the wolf’s head with the shank of the
ax in his hand. Then he carefully removed the Little Red Riding Hood and then the Grandmother carefully. They’re
both healthy.”
When the tale is examined from this perspective, men are stereotyped as savior of women. Women are also often
referred to as those who can be deceived, can not see the risks and cannot protect themselves.

Hansel ve Gretel Tale Stereotyping Analysis:
This tale of world classics tells the story of a woodcutter and his family. When the father figure thinks about how
to find food for their children because they are poor, mother figure portrayed in an emotionless manner, says
(Özdemir, 2006). :
“As soon as the sun rises, we take the children to the forest. Let them take to the most secret place in the forest, lay a
blanket on the floor and give them a piece of bread. Let’s say, “When you’re having a picnic, we’ll cut wood.”and leave
them there, for living there.
This discourse creates a negative impression of the mother figure in the minds of the child readers and stereotypes
them that poor mothers can leave their children. On the other hand, the father, who was stereotyped in a positive
way, made statements that he could not leave his children, but the mother convinced him to take children to the
forest. The poor family has decided to leave their children in the forest. One of the children who heard the conversation was Gretel crying, the boy points to the girl not to worry and he will find a cure. Girls are stereotyped
as fragile and sensitive, while boys are shown in a form that protects them. In the later part of the tale, the male
character Hansel is portrayed in a leader and guiding manner, thus stereotyping men. At this point, success, ambition, competition attributed to men and soft, gentle and fragile qualities attributed to women are strengthened.
5 Masal Oku web sitesinden 23.03.2019 tarihinde erişilmiştir, erişim adresi http://www.masaloku.com/kirmizi-baslikli-kiz.htm
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Snow White And Seven Dwarf6 Tale Stereotyping Analysis:
In the fairy tale of the Snow White, a beautiful queen lives in the country. To be happy, the beautiful queen wished to have a daughter who was beautiful, white as the snow, as delicate as cotton, her eyes were even brighter
than jewelry her lip was red and heart full of joy and happiness. These depictions portray a picture of the ideal
and beautiful woman in the mind of children. After the queen died, according to the tale, the old and powerless
king married a bad woman. The woman was a beautiful but an evil woman. Here, the stereotyped female figure
is explained, the people who are married with an “old and a powerless” men, although they are beautiful, they
can be bad-hearted. Also, There is also stereotyping in such a way that stepmom can be malicious and thoughtful in the fairy tale. Later in the tale, the bad stepmother wanted the “Snow White” to die because she is more
beautiful than herself.
“Although Snow White was a little shy, she opened the door, everything in the house was very small and very messy. Snow
White wasn’t sure who the house belonged to, but there was no place to go. She’s decided to gather.”
The princess who escaped from her stepmother and entered the house of seven dwarves and she decided to gather the clutter of the house. Therefore, women stereotypes as the person who collects the mess, makes food and
cleanses the house. Male characters “The Seven Dwarf” are built in the minds of children as who cause clutter
and do not clean. They go and work in the forest, and they make money for home. It is stated in the tale that
snow white is said to awaken the dwarves by kissing them one by one. In this respect, the stereotypes of women
are reflected in a way of loving and maternity. One day, the wicked stepmother, the witch character in the tale,
caused the princess to fall into a deep sleep with a poisoned apple. According to the Fairy Tale, the princess’s salvation depends on a prince to come and kiss her, women’s liberation is based on the role of men, and women are
stereotyped as weak and incapacitated.

Rapunzel7 Tale Stereotyping Analysis:
Rapunzel The fairy tale begins with the story of a couple who don’t have children. Events continue with the woman learns that she is pregnant.
“Many years ago, there was a husband and wife in a country far away from here. They didn’t have children yet. But they
wanted so much to have a child. Time has passed and one day the woman understood that she was pregnant. She told
that to her husband. The man and his wife were very happy to be will have children. The days were chasing each other.
The man was going to work. If she was a female character, she was dealing with housework at home. After finishing the
household chores, she cooks meals and then sits at the window of the living room and waits for his husband to come.”
According to the fairy tale, the couple’s everyday life as a routine goes on as happy that the man to go to work, and
the woman stays at home to deal with household chores. Hence, men are stereotyped by working actively in business, while women are stereotyped as being responsible for housework, cooking food and characterizing her husband at home. The pregnant woman saw lettuce in the garden and wanted to eat lettuce, but, the woman who was
6 Masal Oku web sitesinden 23.03.2019 tarihinde erişilmiştir, erişim adresi https://masaloku.com.tr/pamuk-prenses-ve-yedi-cuceler.
html
7 Masal Oku web sitesinden 24.03.2019 tarihinde erişilmiştir, erişim adresi http://masal-oku.com/rapunzel/
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portrayed as desperately and in need of men, she demanded lettuce from her husband, because she could not reach
them. These lettuce were special and magic lettuce species which were belong to a witch. The name of this magic
lettuce type is Rapunzel.The witch took their baby from them and closed them in a tower because they took them
from the lettuce in the witch’s garden. The witch is mad at him because he’s got lettuce. And she released him on the
condition that they would give the baby to the witch when their children were born. At this point, the message that
the men can even perform theft for the person they fall in love with is conveyed and this behavior of men is associated with being strong. Witch gave the name Lettuce to the beautiful girl Rapunzel and the witch, imprisoned her
in a tower, trying to prevent her from escaping. One day a prince heard the voice of a Prince Rapunzel. One day,
the prince, who came to hunt from distant lands, heard the voice of Rapunzel and made the following statement:
“Who knows, how beautiful is the person whose voice makes me happy?” he thought. Then, he went back to the palace
but now he goes to the forest every day. He was hiding near the tower and listening to Rapunzel’s songs.”
According to the prince’s this statement, the message is that only the voice of beautiful women could be beautiful. Then, according to the tale “very handsome and charismatic” prince, proposed marriage to Rapunzel. The
girl immediately accepted his offer. In this context, amarriage proposal can only come from men and handsome
and charismatic people can be prince.

Conclusion
Fairy tales are not just a tool for children to develop and enjoy the imagination. Fairy tales have a decisive role in
the transfer of social and cultural values to
 children. Fairy tales, the importance of behaving according to norms
in social life and what values should

be adopted, accepted, and so on. It provides the transmission of many information. Traditional world classics seven fairy tales involving gender stereotypes that is selected among the nine fiction stories of Diggest family magazine as” The Most Popular Fairy Tales of All Time’. These seven fables; Cinderella, Beautiful and Ugly, Sleeping Beauty, Little Red Riding Hood, Hansel and Gretel, Snow White and Seven
Dwarfs and Rapunzel. The common point of these tales is the presence of magical powers in all of them.
The gender stereotype for heroes in each fairy tale has been investigated within the scope of the research questions. In the context of the research questions, when the answer to the question in “How are gender-based stereotypes presented in fairy tales?” it is seen that certain features related to male and female streotypes are defined.
Apart from two of the tales (Fine and Ugly and Rapunzel), male characters are stereotyped as the savior of women. Women are generally weak, helpless and in need of men to be saved. The female figure, built in the minds
of children, is a stereotype interested in housework, cooking and waiting for her husband at home. In addition,
all princesses are beautiful and all princes are portrayed as handsome. The assumption that “beutiful is good, ugly
is bad” is conveyed to readers through fairy tales. In the scope of the research questions, as being another question, “How are male and female roles presented in fairy tales?”When the answer to the question is sought, women are associated with the home and household affairs, men with the outside world. Related to the woman stereotype, in the majority of the fairy tale, the impression is wanted to be created that the woman has a structure
devoted herself to home and her children / family and this is the main purpose of her life. At the same time, the
fact that the woman is happy to be at home and to do household chores is explained by simplifying the facts. It
is seen that in Fairy tales, women are classified in two categories as good or evil. The good female stereotype is
defined as innocent, very beautiful, submissive, passive, defenseless, polite personality traits, always waiting for a
savior. According to the Fairy Tale, it only can be possible that after the savior would come to save the woman
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and the woman would get what she deserves. The bad woman stereotype has been shown in fairy tales, bad in
terms of appearance, ugly, jealous, evil-minded, constantly making plans, struggling to be the winner, but she is
often cited as a person who cannot win because of her wickedness and bad heart, and even to be in a bad situation. When searching for the answer to the question “Are the men and women presented equally? which is included in the research questions, it is seen that in the fairy tales women and men are presented unequally. When
female characters are beautiful and male characters are strong and brave they can get reward or return. However, women are shown to be weak and in a state of waiting for help, while men are shown as savior and who offer a good life to women.
When the answer to the question in the context of the research questions was sought, “In fairy tales, is the woman/man perceived appropriately in her real-world position?” In fairy tales, it is seen that women’s perceptions of
themselves and others about beauty and charm are the same as the real world. And in fairy tales, beauty is shown
to be a means of competition, and ugly people lose. Beauty has always been a competitive tool in real-world perception. At the same time, it has been seen that brave, contestant, strong and fighter qualities related to the male
stereotype are among the qualities expected from the male in real life as in the fairy tales.
While the end of all the tales examined ended with a happy ending, in five of them the prince character proposed marriage to the female character. In this respect, while the male is stereotyped in a dominant position, the
woman is chosen more than the right to choose. In this study, Classical World Fairy Tales is examined and how
the sex streotypes are transferred to children in these tales are discussed. These transfer forms are supported with
adjectives and explanations. For future studies, it is recommended to measure how children perceive gender stereotypes in fairy tales.
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